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Hitleris Pradėjo Nauja Vajų Prieš Lietuvą
VOKIEČIAI NORI PAKEISTI KLAIPĖDOS 

SUTARTI
Reikalauja, kad Lietuva kreiptų visą už
sienių prekybą per Klaipėdą Vokietijos 

padiktuotomis sąlygomis
DERYBOS DĖL KLAIPĖDOS PRASIDĖS BALANDŽIO 24 D.

AMERIKOS RESPUBLIKOS PRISIRUO- 
ŠUSIOS GINTIS

Jungt. Valstijos gelbės kitas respublikas 
— sako prez. Rooseveltas

LONDONAS, Anglija,
14. — Britanijos spauda tal
pina pranešimus, jogei Hitleris 
pradėjo naują vajų prieš Lie
tuvą.

Pranešimai iš Varšuvos sa
ko:

1 — Kad Vokietija įspėjo 
Lietuvą, jogei reikia iš naujo 
peržiūrėti Klaipėdos sutartį.

2 — Kad Lietuvos vyriau
sybė atidengusi sąmokslą, kurs 
taikosi atiduoti Lietuvą Vokie
tijos vergijon. z
diplomatiniuose rateliuose 

kalbama, kad nauji Hitlerio 
užsimojimai prieš Lietuvą tai 
jo pirmas atsakymas į suor
ganizavimą stiprios tautų gru
pes nacių ir fašistų ekspansi
jai sulaikyti, šiton grupėn da
bar įeina Didžioji Britanija,

Laukiama, kad Tur
kija ir Sovietai įstos 
į bloką prieš Hitlerį

LONDONAS, Anglija, bal. 
į4. — Keletą savaičių Brita
nijos valdžia vedė derybas su 
Turkija. Kalbama, jogei susi
tarta, kad Turkija stos Brita
nijos ir kitų sąjungininkų pu
sėje, jeigu kiltų karas. Darda
nelai busią atdari franeuzų ir 
britų laivams, o uždaryti ita
lams ir vokiečiams.

Britanijos atstovų pasitari
mai su rusais irgi pasiekę to
kią stadiją, kad galima tikė
tis, jogei ir Sovietų Rusija 
įstosianti į sąjungą prieš na
cius ir fašistus.

Britanija šauks ka
riuomenės vadų 
konferencijas

LONDONAS, Anglija, bal. 
14. — Patikimi šaltiniai pra
neša, kad Britanijos valdžia 
raginą Jaikyti Lenkijos, Bumu- 
nijos/tyraikijos, Francuzijos ir 
Britanijos kariuomenės eksper
tų pasitarimus, šitie pasitari
mai sustiprinsią garantijas, ku
rios paskutiniuoju laiku buvo 
duotos Hitlerio ir Mussolinio 
agresijai kovoti. j

Kariuomenės vadų pasitari
mai sustiprinsią garantijas ap
skaičiavimu kareivių, lėktuvų 
ir laivynų ir suderinimu ben
drų karo pajėgų.

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

Nepastovus; gal būt lietus; 
truputį šilčiau; saulė teka 5:11 
v. r., leidžiasi 6:30 v. v. Sek
madienį oras nepastovus, gali 
ir lyti.

bal.i Francuzija, Lenkija, Rumunija
ir Graikija.

Pranešimas iš Varšuvos dien
raščiui “The New Chronicle” 
sako, kad, reikalaudamas per
žiūrėti Klaipėdos sutartį, Hitle
ris nori panaikinti Vokietijos 
prižadą duoti lietuviams Klai
pėdoje laisvą uosto zoną.

Ir kitas dalykas: jis ketina 
neleisti Lietuvai statyti naują 
savo uostą. Pagaliau naciai rei
kalauja, kad Lietuva visą savo 
užsienių prekybą kreiptų per 
Klaipėdą ir varytų ją tokiomis 
sąlygomis, kokias Vokietija 
padiktuos.

---- X---- X---- X----
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

14. — čia paskelbta penktadie
nį, kad vokiečių — lietuvių de
rybos dėl Klaipėdos uosto pra
sidės balandžio 24 d.

Darbo Taryba prie
šinga Wagnerio Ak

to pakeitimui
WASHINGTON, D. C., bal. 

14. — Nacionali Darbo Santy
kių Taryba įteikė Jungt. Vai 
stijų senato darbo komitetui 
keturių tomų raportą apie sa
vo veiklą ir apie darbo santy
kių įstatymą. Raportas rodo, 
kad Darbo Santykių Taryba 
yra priešinga pakeitimams, ku
rių reikalaują įvairios rezoliu
cijos įneštos Jungt. Valstijų 
senatan.

Amerikos Darbo Federacija 
kaltino Darbo Taryba tuo, kad. 
ji rodžiusi daugiau palankumo 
C.I.O. Darbo Tarybos rapor
tas įrodo, kad kaltinimas esąs 
neteisingas.

Streikuoja aviacijos 
kompanijų mecha

nikai
NEWARK, N. J., bal. 14. 

— Komercinių lėktuvų linijų 
mechanikai sustreikavo ketu
riuose miestuose, būtent New- 
arke, Washingtone, Atlantoje 
ir Miami. Kompanijų atstovai 
sako, kad streikas visai nesu- 
trukdęs linijų operavimo. Strei- 
kierių atstovai tvirtina, kad 
streikieriai sustabdė mechani
kų darbą 100 nuošimčių.

Britanija gali panai* 
kinti sutarti su Mus* 

soliniu
LONDONAS, Anglija, bal. 

14. — Premjero Chamberlaino 
valdžia penktadienį davė su
prasti, kad Italijos-Didžiosios 
Britanijos draugingumo sutar
tis gali būti panaikinta, jeigu 
Mussolini neištrauks italų ka
riuomenės iš Ispanijos. Brita
nija nori, kad Mussolinis pra
dėtų ištraukti savo kariuome- 

jnę gegužės mėnesio pradžio- 
le- ..

ACME-NAUJIEN V Telephoto
NEW YORKAS. —- Majoras La Gųardia (trečias iš kairės į dešinę), John L* 

Lewis (paskutinis) tariasi dėl apriiįVinimo miesto anglimi.

LENKIJA MOBILIZUOJA JAUNUOMENĘ
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Hitleris nori atsiimti Danzigą iki 
balandžio 20 d. t

VARŠUVA, Lenkija, bal. 14. 
— Lenkijos karo ■ ministerija 
paskelbė, kad ji mobilizuoja 
jaunuomenę, amžiuje nuo 18 
iki 20 metų, kuri iki šiol ne
imta kariuomenėn. Apskaičiuo
jama, kad šiandien lenkai tu
ri apginklavę 1,200,000 vyrų 
armiją.

Kiti pranešimai sako, kad 
Vokietijos kariuomenė koncen
truojama prie Lauenburgo, vi
sai arti lenkų uosto Gdynia, 
kurs randasi tik keleto mylių 
toly nuo Danzigo. Be to, daug 
Vokiečių kariuomenės sutrauk

Illinois universitetas 
išaugo 22,627 nuo

šimčius
CHAMPAIGN, III., bal. 14. 

— Illinois valstijos universite
tas tapo atidarytas 1868 me
tais. šiemet universitetui su
kanka 71 metai. Universitetas 
pirmuosius mokslo metus tu
rėjo 77 studentus, šiandie jo 
mokinių skaičius per metus 
niekia 17,500. Taigi Illinois uni
versiteto studentų skaičius į 
71 metus padidėjo 22’,627 nuo
šimčius.

Lėktuvas padarė 
rekordą

NEW YORK, N. Y., bal. 14. 
— Lėktuvas Atlantic Clipper, 
gabendamas 25 pasažierius, 
ketvirtadienį nulėkė ‘iš New 
Yorko į Bermudų per 3 valan
das ir 53 minutes. Padarė 779 
mylių kelionę. Tai esąs grei
tumo rekordas komercinio lėk
tuvo kelionei. Penktadienį tas 
pats lėktuvas grįžta j New 
Yorką gabendamas 61 pasažįe* 
rį. Tai vėl rekordas daugumo 
pasažierių keliaujančių vienu 
lėktuvu.

Neišpildė nacių rei
kalavimo

NEW YORK, N. Y., bal. 14. 
.— Vokietijos valdžia pareika
lavo, kad New Yorko pasauli
nė paroda neleistų čekams tu* 
rėti savo paviljono. Parodos 
vyriausybė atsisakė išpildyti 
nacių reikalavimą.

ta Schneidemuehl’e, lenkų mie
sto Bydgoszoz apylinkėje, ir 
Silezijoje —• ^Czėstochowo mie
stelio apylinkėje.

Nacių atstovai praneša, kad 
Hitleris nor^tir įeiti į Danzigą 
šio mėnesio,balandžio,“20 
dieną. Tar bus Hitlerio gimta
dienis.

Francuzijos, Britanijos, Bel
gijos ir kitų atstovybių tarnau
tojų šeimos ruošiasi apleisti. 
Varšuvą. Išvažiuoti iš Varšu
vos ruošiasi taipgi kai kurie 
užsienių biznieriai. »

Ruošia Vokietijos 
laivyno maniėvrus 

prie Ispanijos
BERLYNAS/ Vokietija, bal. 

14. — Nacių vyriausybė penk
tadienį paskelbė, kad Vokieti
jos laivynas, susidedąs iš 25 
vienetų, išplaukia manievrams, 
vienam mėnesiui, prie Ispani
jos. Manievrus laivynas dary
siąs Ispanijos, Portugalijos, 
Ispanijos Moroko ir Tangiero 
pakraščiuose. Vokiečių laivynas 
išplauksiąs ateinantį antra
dienį.

Nori gauti rusų oro 
laivyno pagalbą

LONDONAS, Anglija, bal. 
14. — Penktadienį įvyko pasi
tarimas Britanijos užsienių rei
kalų ministerio Halifaxo ir So
vietų Rusijos ambasadoriaus 
Ivano Maiskio. Kalbama, są
jungininkai — Britanija, Fran
cuzija ir kt. — nori gauti So
vietų Rusijos oro laivyno pa
galbą, jeigu kiltų karas.

Tiria vokiečių įsiga
lėjimą Costa Ricoje

SAN JOSE, Costa Rica, bal. 
14. — Laikraštis “La Hora” 
praneša, kad Costa Rica val
džia tiria Vokiečių įsigalėjimą 
šaly. • Tyrinėjimas rodo, jogei 
skaičius vokiečių šaly didėja, 
vokiečiai vis daugiau turto išri
ja ir rinka perpildyta Vokieti
jos prekėmis.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

...  - - -................ ——-aJ

o WASHINGTON, D. C., 
bal. 14. — Prez. Roosevelto 
stipri kalba penktadienį iššau
kė smarkius ginčus kongres- 
manų tarpe. Vieni giria ją, ki
ti peikia. Kalba nepatenkinti 
konservatyvus - kongresmanai, 
jai pritaria pažangieji.

O NICA, Francuzija, bal. 
14. — Francuzijos policija areš
tavo penkis italus. Pas areš
tuotuosius užtikta $15,000 pi
nigų ir detaliai planai Fran
cuzijos tvirtovių Nicos apylin
kėje. 

• • — • *
© PARYŽIUS, Francuzija, 

bal. 14. — Gen. Franco dau
gina savo kariuomenę šiaurės 
Ispanijoje, Francuzijos pasie
niu. Dauginimo priežastis esan
ti ta, kad prieš Ispanijos na
cionalistų valdžią ruošiasi su
kilti karlistai (karaliaus ša
lininkai). Jie daugumoje paei
na iš šiaurės Ispanijos. Taigi 
Franco ir siunčiąs į šiaurę sa
vo kariuomenę karlistų pla
nams sudraskyti.

• •   • • • • • • •
• GIBRALTARAS, bal. 14.

— Francuzijos ambasados Is
panijoj kariškieji ekspertai at
vyko j Gibraltarą ir tariasi su 
britų kariškiais. Svarstomi 
klausimai ryšium su Ispanijos 
nacionalistų kariuomenės kon
centravimu Francuzijos pasie
ny ir prie Gibraltaro. Britai 
esą prisiruošę ginti Gibraltarą, 
jeigu jį pultų italai, vokiečiai 
ir gen. Franco vadovaujami Is
panijos kareiviai.

• • _  • ♦• • ' • •
• LONDONAS, Anglija, bal. 

14. — Britai pilnai patenkin
ti prez. Roosevelto kalba pa
sakyta penktadienį. Preziden
tas tarp ko* kita pareiškė, kad 
Jungt. Valstijos teiks ekono
minę paramą toms Amerikos 
respublikoms, kurioms grūmos 
svetimšalių ekonominis spau
dimas. Patenkinti kalba ir fran- 
euzai. O italai ir vokiečiai sa
ko, kad prez. Rooseveltas ki
šasi į svetimų valstybių vidu
jinius reikalus.

• • - • •
e FORT WORTH, Tex., bal. 

14, — Elliot Roosevelt, prez. 
Roosevelto sūnūs, penktadienį 
pasitraukė iš Hearst Radio Ine.
— žinomo dienraščių ir žur
nalų leidėjo organizacijos, ši-

WASHINGTON, D. C., bal. 
14. — Penktadienį buvo Pan- 
Amerikos Diena. Ta proga prez. 
Rooseveltas pasakė svarbią kai-, 
bą. Prezidentas akcentavo, 
kad:

1 — Jungt. Valstijos teiks 
ekonominės z paramos kiekvie- 
nei Amerikos respublikai, ku
rią spaus svetimų kontinentų 
agresija; 2 — Jis pakartojo 
duotą pereitą vasarą prižadą 
Kanadai, kad Jungt. Valstijos 
gelbės ją, jeigu ją užpultų už
jūrio priešai; 3 — Akcentavo 
mintį, kad sekančią gentkartę 
bus taip jau lengva lėktuvų

Britų-francuzų tur
tas J. Valstijose pra
lenkia italų-vokiečių 

turtą
VVASHINGTON, D. C., bal. 

14. — Apskaičiuojama, kad 
Didžioji Britanija ir FrancuzL 
ja Jungt. Valstijose turi $2,- 
350,000,000 vertės tokio turto, 
kurį lengvai galima realizuoti 
į pinigus. Tuo tarpu tokios pat 
rųšies turto Vokietija ir Ita
lija teturi Jungt. Valstijose 
tik $150,000,000 vertės.

Visi Britanijos ir Francuzi
jos resursai Jungt. Valstijose 
gali siekti, jeigu tektų paskolos 
daryti, iki $15,000,000,000.

Francuzija verbuoja 
kariuomenėn Ispa

nijos lojalistus
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

14. — Francuzija paėmė į Fo- 
reign Legion 300 ispanų, pra
eity kariavusių lojalistų eilė
se. Tuo tarpu lojalistų kariuo
menės, perėjusios į Francuzi- 
ją, esama apie 220,000.

Britanija mobilizuo
sianti moteris 

darbui
LONDONAS, Anglija, bal. 

14. — Britanijos valdžia nu
tarė penktadienį mobilizuoti 
moteris darbui, žemės ūkiuose 
ir pramonėje, jeigu kiltų ka
ras ir vyrai butų pašaukti ka
riuomenės tarnybon. 

toje organizacijoje Elliot Roo
sevelt ėjo prezidento ir direk
toriaus pareigas.

• PARYŽIUS, Francuzija, 
bal. 14. — Penktadienį išleis- 

itas valdžios patvarkymas įga
lioja Francuzijos darbo minis- 
terį, Charles Pomaret, mobili
zuoti darbui tokius darbinln- 

|kus, koki jam atrodys reika
lingi; skirti darbininkus numa
tytiems darbams; reguliuoti 
darbo sąlygas.

laivynams perlėkti vandenynus, 
kaip kad šiandie yra lengva 
jiems perlėkti uždarytas ma
res; 4 — Todėl Amerikos res
publikos turi teisę priešintis 
diktatūroms.

Prez. Rooseveltas tarp kita 
ko pasakė: “Amerikos taika, 
kurią mes šiandien apvaikščio- 
jame, nėra silpna. Mes esam 
pasiruošę ją išlaikyti ir ginti 
įr pasitikti lygiomis jėgą, jei
gu bus padaryta bet kokia pa
stanga pakeisti musų įstaigas 
arba pastatyti bet kurios iš 
musų respublikų grupės nepri
klausomybę pavojum”

Iš Lietuvos
LIETUVOS VISUOMENĖ 

PRITARIA NAUJAJAI 
VYRIAUSYBEI.

KAUNAS, balandžio mėn. 10 
d. Vieningo darbo vyriau
sybės deklaracija randa didelį 
ptitarun^ visuose gyventojų 
sluoksniuose. Vyriausybė gau
na daugybę sveikinimų.

Susirūpinę sklypais
SUV. KALVARIJA. — 1937 

m. apie 200 kalvarijiečių dar
bininkų kreipėsi į Žemės ūkio 
ministeriją ir prašė miesto pra
plėtimui iš Kalvarijos dvaro 
duoti žemės. Prašė ir Valsty
binės psichiatrinės ligoninės 
tarnautojai. Prašymus patenki
no, ir atitinkami pareigūnai 
nustatė, kur patogiausia dary
ti sklypus, būtent: prie nau
jo miesto. Matininkas jau bu
vo apkapčiavęs išparceliavimui 
skirtąją žemę. Ligoninės tar
nautojai pasijuto nuskriausti. 
Mat, jie tikėjosi, kad sklypai 
bus duodami prie ligoninės. 
Ministerija, pasirodo, į ligoni
nės tarnautojų “pretenzijas” 
reagavo, nes sklypų jau ne
duoda. Davė tik R. K. para
pijai. Miesto darbininkai liko 
nusivylę ir jau neturi vilties 
susilipdyti sau pastogės* nes 
mieste žemes sklypai yra bran
gus. Be to, neužstatytų skly
pų savininkai sklypus mielaiu 
eksploatuoja tabako auginimui 
laukdami dar didesnių kainų. 
Todėl perspektyvos augimui 
mažesniųjų gyvenamų namų 
penumatytos, ir tuo jaučiama 
mieste didelė stoka butų. Vis 
tik, miesto darbininkija tikisi, 
kad Ž. u. ministerija savo ank
styvesnį pažadą ištęsės, kuo 
bus duota galimybė plėstis mie
ste statybai, ir atpuls butų 
krizė.

“Litlin” buvo padegtas?
ŠIAULIAI. — Šiaulių krimi

nalinė policija po gaisro “Lit
lin” fabrike suėmė to fabriko 
naktinį sargą Joselį Markusą, 
kaipo įtariamą padegus sande 
liūs. Per kelių metų veikimą 
“Litlin” jau degė bene 4 kar
tus ir vis labai neaiškiom ap
linkybėm.
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MICHIGAN AVĘ. 
KLINIKAS

ši įstaiga yra apylinkės svei-i 
katos centras, kur4 gali gauti pil
ną sveikatos patarnavimą. Įren
gta diagnozui nustatyti vėliau
siomis

KLINIKOS X-RAY IR 
LABORATORIJOS 

PRIEMONĖMIS
Nežiūrint nuo kokios ligos te

ktų kentėti ateikite diagnozui 
nustatyti ir gydykitės.

Kraujo, inkstų, pūslės, skilvio, 
žarnų, širdies, plaučių ar kruti
nės ligos pasekmingai gydomos 
kasdien. Varicose veins ir ulse- 
riai kojų galima pagydyti į ke
lias savaites. Kraujagyslės, Fis
tula galima išgydyti be darbo 
sugaišties.

Gydoma akis, ausis, nosis ir 
gerklės; pritaikome akinius jei 
reikalinga.

Gimdymo atsitikimais teikia
ma ūmi pagalba ligoninėje. Visi 
priimti ir moksliški budai var
tojami, kad išgydyti ligas be 
operacijos. Klinikas turi visų 
formų elektrikos energijos maši
nas, kaip tai, Diathermy, saulės 
šviesa Infra raudona ir trumpos 
bangos. Storosios žarnos gydy
mas su įvairiais antiseptikais. 
Medikali ir chirurginė priežiūra 
galima už labai nebrangią kainą. 
Vaistai, jei reikia, taipgi, ne
brangiai parūpinami.

Dauguma gydymų ir ekzami- 
nacijų teikiama už vos tik $1.00, 
kai kas kiek brangiau.

Visi gydymai atskiruose gy
dymo kambariuose. Jei sergi ir 
reikalingas gero gydymo, tai 
kodėl nepasitarti su
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Vitaminai
Rašo Dr. Br. J. Zubričkas

(Tęsinys)
Vitaminas B2

Per ilgų laikų buvo manoma, 
kad vitaminas B3 yra sudarytas 
iš vienos ištisinės medžiagos ir 
kad jo nešimas maiste iššaukia 
ligų vadinamų pellagra. Žodis 
pellagra yra kilęs iš italų kal
bos. Pelle reiškia odų, o agro —■ 
aštrus, šiurkštus. Išeitų šiurkš
ti odos liga. Bet tikrenybėje to
ji liga apima ne tik odų, bet 
nervus, vidurius ir net dvasinę 
sritį. Tikroji tos ligos priežas
tis dar nėra iki šiai dienai nu-

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3251 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

statyta. Bendrai manoma, kad 
blogas maitinimasis yra viena 
iš svarbiausių priežasčių. Šian
dien vitamine B’ yra atrasta 
kelios skirtingai ir savistoviai 
veikiančios dalys. Iš jų bene žy
miausių vielų užima vitaminus 
B°, apie kurį žemiau pakalbėsi
me. Vitaminas B3 dar kitaip va
dinamas laktoflavinu, turi ne
maža įtakos į augimų. Jis už
tinkamas piene, kepenose, kiau
šiniuose ir mielėse. Jaunos pe
les gaudamos maistų, kuriame 
nebėra vitamino B3 nustoja au- 
gusios. Ar ir žmonėms tas pat 
atsitinka — abejotina. Yra pa
plitusi nuomonė, kad vitaminas 
B3 nėra taip būtinai reikalin
gas ir mums nepriseina dėl jo 
stokus nukentėti. Vienu žodžiu 
joks pavojus negręsia, jei musų 
dietas neturėtų pakankamai lak- 
loflavino arba vitamino B3.

įtraukimas tų pačių vitaminų j 
kuinų būna žymiai sutrukdytas. 
Tai^i susirgimas karpomis gali 
ba> pasekmė ir priežastimi pel
lagros. Praktikos atžvilgiu tas 
turi didelės svarbos. Jei, saky
sime, pellagra atsirado dėl vi
taminų stokos, tad imant turi
ningų maistų yra vilties grei
čiau pasveikti. O jeigu pirmoj 
eilėj žarnos yra pakrikę ir ne
sugeba savo pareigas išpildyti, 
tad vietoj per burnų galima į- 
švirkštinimo būdų įleisti vita
minus kunan, knd paveikti į li
gos eigų. Be pellagros yra vįsų 
eilė kitų ligų, kurios ben -pavir
šutiniškai žiūrint atrodo labai 
panašios pirmutinei ir teikiant 
vitaminus priklausančius gru
pei B. sulaukianja gerų rezul
tatų.

Prieš 2—5 savaites Bočkys 
Stasys 16 metų amžiaus gyv. 
Naujasodės km., Ramygalos 
valsčiuj peiliu perdūrė Jasiu- 
kevičiui Antanui kairės rankos 
alkūnę. Susipyko dėl 10 centų 
skolos. D-ras Didžiulis sužeis
tajam konstatavo sunkų kūno 
sužalojimų.

LIETUVIAI KITATAUČIAI

■M

Vitaminas B°

(Bus daugiau)

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai______

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia
dienį 9—12.

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

AKIU SPECIALISTAI

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

vi-

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

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

1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Specialiai tik šį Mėnesi

Jau esame pažymėję, kad 
laminas B nėra vienaty tinę me
džiaga, bet sudaro rinkinį iš į- 
vairių kitų mažai dar žinomų 
vitaminų ir iš jų svarbiausių 
rolę vaidina Vitaminas B°. šio 
vitamino cheminė sudėtis nėra 
tiksliai nustatyta. Tiek yra ži
noma, kad jis tirpsta vandeny
je ir aukšta temperatūra nepa
keičia jo sudėtį. Jeigu duotume, 
pavyzdžiui žiurkėms maistų, 
kuris turi savyje lik vitaminų 
B, tad po kelių savaičių paste
bėtume žymias atmainas. Svar
biausiai atsiranda uždegimo ap
sireiškimai ant odos.^Nosies, 
burnos, ausų ir kojų^o^os;’*už
degimas yra ' labdL 7'panašus į 
žmonių susirgimų pellagra. To
dėl šnekama ne lik apie žmo-

KEISTU TO
Buildingand Loan 
Associafion No. I

Duoda Paskolas aut Pirmų Morgi- 
čių Nuo 5 iki 20 Metų 

Išmoka 4tą nuošimtį už padėtus 
Pinigus'

PINIGAI APDRAUSTI IKI $5,000.00

3236 So. Halsted Street
Telephone—ęglumet 4118

JOS. M. MOZERIS 
.(Sekretorius)

----- ------- ....... ..........

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
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spęcialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso* 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

12201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868
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.
i Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Keuwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel.BEVERLY 8244
DR. T. DUNDULIS!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
APrni'D A ■VE’KTTTE’ I 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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

DK. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarą • 

Tel. CANAL 3110 
. Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso
Dirbtuvė 
Street

Ofisas ir Akinių 
756 West 35th 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Nedėliomis pagal sutartį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA1MBULANCE

f

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

Physician and Surgeon
3261 So. Halsted Street

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 13

Rez. Telephone PLAZA 2400

Jos. C. Urkov, M. D.
VEIDO CHIRURGAS

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

59 E. MADISON ST., Chicago, IU
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

y/////

2 šmotų PARLOR SĖT 
Minkštas Krėslas, 
Smoker, Staliukas 
ir Lempa. Visi 6 
šmotai tik už.......

lagrų. Trumpai pellagrų galima 
sekančiai aprašyti. ,

Ligonis neturi noro valgyti, 
tųsomas vemti ir net vemia, vi
duriai būna liuosi arba kartais 
užkietėję, burnoj 
karščio ar nudegimo

pilve ir suliesėja. Iš

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

1 Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite nttfa Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
1 vaL .Takato ii W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

p- SALTIMIERAS.

Dr. V. E. S1EDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

Miesto
Kam b.
Namų

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
. Telefonas YARDS 0818.

t. ■
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephonc: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

8

atsiranda, 
jausmas, 

skausmus 
nervų pu

ses ligonis lengvai suerzinamas, 
baimingas, nusiminęs, galva 
skausta svaigsta, negali tinka
mai miegoti, persekiojimo ir 
savižudybės mintys dažnai kan
kina, mato ir girdi nebūtus da
lykus. Ant odos, ypatingai ant’ 
tolygių ir nepadengtų vietų 
kaip, sakysime, veido, kaklo, 
rankų ir kojų atsiranda švie
siai ar tamsiai raudonos dėmės, 
kurios vėliau pakeičia savo 
spalvų ir pasidaro labai tam
sios. Iš karto galima pamanyti, 
kad žmogus yra saule nudegęs. 
Skirtumas toks, kad šios dė
mės nepranyksta greitai ir il
giau išsilaiko. Iš to daroma iš
vada, kad be vitamino B, turi 
būti dar kitas vitaminas, kuris 
apsaugoja nuo išsivystymo pel
lagra ligos arba išgydo tuos jau 
susirgusius tuja liga. Turint o- 
menyj, kad pellagros išgydymas 
priklauso nuo vitamino esančio 
B grupėje spėliojama, kad tos 
ligos atsiradimo priežastis yra 
pagrįsta ant avilaminosis (vita
minų trukumo). Kai kurie au
toriai prisilaiko nuomonės, kad 
baltyminės medžiagos, kuriose 
trūksta svarbių amino rukščių 
iššaukia pellagrų. Mat, baltymi
nės medžiagos yra sudarytos iš 
labai įvairių ir sudėtingų jun
ginių amino rakštimis vadina
mų. Kiti vėl kaltina štokų vita
mino H. Bet jeigu mes įsigi
linsime į pellagros simptomus 
(žymes), tai pastebėsime, kad 
tos ligos ženklai atsiranda dėl 
trukumo B. vitamino iš vienos 
pusės, o iš kitos pusės dėl 
skrandžio ir žarnų įiegaliavimo

■- .i - ---------' •

Laidotuvių Direktoriai A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų Tel.—Hyde Park 3395.

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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 

3343 S. HALSTED ST-

9

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

*

Puiki Dovana Lau r

i

i

■i

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

Ambulance

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

P. J. RIDIKAS

Cicero

Cicero

NARIArf''^ 
Chicagos, J Patarnavi

mas Dieną
ir naktį.

6*/z pėdų Norge Rolla- Ef|
tor Ref rigeratorius 1® Y B | 
metų Waranty, galite ■ ■ 
nupirkti dabar už . I B

Jūsų Su Kiekvienu 
Pirkiniu

R00SEVELTFURN1TUREC0.
2310 ROOSEVELT ROAD ' • SEELEY, 8760

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127B

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

• J'  —• ■ - ‘t* —

6834 So. Western Avė.
ANTHONY B. PETKUS

1410 South ,49th Couęt
Phone Grovehill 0142

Phone Cicero 2109

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH 
ATTORNEY AT LAW 

Valandos: 6:00—8:30 P. M. 
ir susitarus.

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

____ Kiti. LietuviaiJDaktarai____

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

Tel. Went. 1612 — Res. Yards 3955 
Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wcntworth 633© 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.



šeštad., balandžio 15, 1939
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3520 ARCHER AVENUE
VARTOTI KARAI

Įsigykit puikų pertaisytą ir garantuotą var
totą karą pavasario pasivažinėjimui.

1938—1937 Chryslers, Oldsmobiles, Buicks, Chevrolets, Fords, 
Pontiacs, De Sotos, Plymouths, Studebakers, La Šalies, Dodges, 
Packards, Grabams, Willys
UŽ TAIP ŽEMAI KAIP ................................................. LOU.UU

25 KARAI—$25 iki 75
— 250 kitokių gerų pirkinių —

Pamatykit musų naujų ir vartotų karų gražius parodos kambarius
Musų Patarnavimo Departamentas

Įrengtas, kad suderinti jūsų karą ilgų ateinančių mėnesių 
pasivažinėjimo džiaugsmui.

ŽEMOS KAINOS.
3520 ARCHER AVENUE

POLLACK MOTOR SALES, Ine.
Tiesioginis Dirbtuvės Dyleris 

AUTORIZUOTAS PLYMOUTH IR DE SOTO DYLERIS. 
Atdara kas vakarą ir iki 10 ir sekmadieniais.

Veda—NORA
>4i COM

'Petrausko parašyta operetė 
“Velnias Išradėjas”, su baletu

(Tęsinys 5-tam pusi.)

NAUJIENOS, Chtcago, UI.

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

Parduodam tiesiai jums su dideliu sutaupymu pinigų 
NIEKO NEREIKIA ĮMOKĖTI—3 METAI IŠMOKĖTI 

pagal F.. H. A. planą 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY C0, INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

r-.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash jmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

Muzikos kalba yra begalinė; ji apima viską, ji turi 
jėgos išreikšti viską

GABIJA — ~
Dvidešimt penki metai
lietuvių dainos sargyboj
Rytoj jubiliejinis koncertas
ir bankietas Bostone

Rekordas dvidešimts penkių 
metų nepertraukiamos veiklos 
musų kultūros dirvoje yra lai, 
kuom Rostono Muzikos ir Dra
mos Draugija GABIJA gali pa
sigirti, ir kuom visi lietuviai, 

dainos ir muzikos 
ir darbuotojai gali

ypatingai 
mylėtojai 
džiaugtis.

Bostono lietuvių gyvenime

skaisčios dva- 
kurie per eiles

taiga ne tiktai pildanti norma
laus gyvenimo mažmožius, bet 
užėmė tvirtą poziciją rimtam 
lietuvių kultūriniam augime. 
Šiandien Gabija švenčia savo 
25 metų jubiliejų. Skaitlingi pa
sveikinimai ir linkėjimai yra 
sudedami tiems 
sios žmonėms,
metij dirba kultūriniam visuo
menės pakėlimui, dirba menui, 
ypatingai muzikai, šis Muzikos 
Žiniij skyrius kartu gėrisi, kad 
Gabija susilaukė tokių reikš
mingų sukaktuvių ir prašo sa
vo skaitytojų pažvelgti į Gabi
jos istoriją ir susipažinti su 
kai kuriais jos nuveiktais dar
bais.

repeticijas po du-tris vakarus į 
savaitę”, i
tono dailės mylėtojas ir tikrai 
nuoširdus Gabijos rėmėjas. 
“Per tris mėnesius Mikas Pet
rauskas paspėjo sumokinti cho
rą ir solistus net trims vaka
rams. Saplio 1 d. didžiąjam 
Hub Teatre buvo pastatyta 
“Birutė” ir “Kaminakretis ir 
Malūnininkas”; spalio 22 d. — 
“Užburtas Kunigaikštis”; I ‘ 
5 d. — “šienapiųtė” ir “Ado
mas ir Jieva”. Visi spektakliai 
buvo prie orkęstros akompa
nimento ir dirigavo pats kom
pozitorius Mikas' Petrauskas. 
Žmonių buvo !daug, spauda — 
net ir amerikonų Boston Tran- 
script — atsiliepė prielankiai.”

Daug ištverįiėš ir gero noro 
įdėjo artistai Jrjvisi choro na
riai, nes jie dienoms sunkiai 
dirbdavo ir vakarais lankydavo 
repeticijas ir; losimus ne vien 
Bostone, ] 
važinėdami.

rjų artistų grupę sudarė Pet- 
jrauškas, Vitaitis (dabartinis 

*1 O r ‘Vienybės” redaktorius), Mes- 
W į lis, Palaima, Jurgeliunas, Moc

kiene, Martinienė, Jurgeliunie- 
nė ir kili.

Bostono Muzikos 
Konservatorijos įsikūrimas

Neužilgo Petrauskas įkūrė 
Bostone Muzikos Konservatori- 

“Tada tikrasis darbas pra
sidėjo. Petrauskas mokino cho
rą, solistus ir vaidinimą. Liuo- 
sų laiku rašė naują muziką, 
dainas, operetes. Leido lietuvių 
dainų sąsiuvinius. Rinko liau
dies dainas ir spausdino jas, 
taip kad ne tik Gabija, bet ir 
plačioji Amerikos liaudis galė
tų naudotis”, rašo p. Mockus.

programoj. Buvo tai lietuviams 
skiriamas vakaras Alijantų Ba- 
zare.

1917 metais buvo sulošta

rašo man vienas Bos-įj^

Turtas—virš 
$3,100.000.00

Rezervas 
—virš 

$225,000.00

Ę£JG $6.00
NUT $6.00
BIG LUMP $6.00
MINE RUN _________  $5.75
SCREENINGS _____  $5.00

PIRKIT DABARI — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

lapkr. Tur būt, nėra nė vieno lietuvių 
choro, nė paskiro dainininko,

turtu, kuris randasi Miko Pet- 
rdusko Lietuviškos Dainos są
siuviniuose arba jo Kanklių 
mėnesiniuose leidiniuose.

Gabijos didesnieji 
darbai

istorijos
1915 me« 
premjerų

lapus randame, kad 
tai matė pasaulinę
Petrausko operetės “Vestuvės”.

bet ir po apielinkes 1916 metais lietuviai, kaip tau- 
., , ,a’ pirmu kartu pasirodė su
{domu žinoti, kad tų pirmų, muzika ir šokiais svetimtaučių

ta, pirmu kartu pasirodė su

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.) 
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti 

$5,000.00

Išmokė] om jį
už padėtus Z| OZj

pinigus T / U

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

’Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATIDN 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

iki

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

Generalis Kontraktorius
Karpenterio, konkrito ir muro dar. 
bai, perdirbimo ir taisymo visų rū
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavi
mai.
Didelė Nuolaida Stogų Taisymui.
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

ir J. Pra

pakviesti 
Petrauską

dienas M

0/ hornvs ... ti Š'orgr r# f r 
vgui pntcnt whvrpror t h

-e.
Kili

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

FIRST ONE NORGE 
..THEN ALL NORGE!

Leisk Norge Valgius Užlaikyti
Naujas ir nuostabus C/M Synchronize- 
ria užlaiko valgius Aultingus-Sviežius 
dvigubai ilgiau. Maralhon nauja, žema 
kaina yra virS jčgus per garsųjį Rola- 
torinį Kompresorių. Aukso antspaudas 
vm didžiausia Norg® vertybė žemos kai
nos srity . . . hermetiškai uždarytas, 
pats Saldąs rolatorinis daiktas.

Leisk Norge Saldinti
Norite dirba galinius ir elek- 
trikiniua pečius namų reikalams. 
Electro-Speed Powcr pečius ver
da Svariau. lengviau ir pigiau. 
Pamatykit jo greičio pleitas . . . 
mokslidkua Broiler Wells. Taipgi 
Super Concentrator gasinj pečių. 
J > deginimai taupo kurą . . .

Reflecto Platės taupo Šilu
mą.

Leisk Norge išplauti
DeSimts akalbyklinių modelių . . . puikiau
siam plovimui ir prosinimui. Nauja Sten- 
Seal skalbykla su Steam Sealeriu plauna 
balčiau sanitariškiau. Norge Duotrol Pro
sas lengvai kontroliojamas. .'. taupo laiką, 
pastangas ir ūpą.

doi^!

SEE NORGE BEFORE YOU BUY!

Alex Alesauskas & Sons
Asmeninio Patarnavimo Rakandų Namai

6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051

Gabijos pradžia
Buvo tai 1914 metais, kuo

met Bostone gyvavo Jaunimo 
Ratelis, kurio nariai buvo vien 
tik vyrai. O kurgi rasi būrį lie
tuvių jaunimo, kuris apseitų be 
dainos? Todėl ir nestebėtina, 
kad šiame būrelyje kilo mintis 
organizuoti chorą. Gabiją buvo 
įkurta kovo m5nesį 1914 me
tais ir buvo inkorporuota 1916 
metais. Pirmąją valdybą suda
rė K. Prataps, D. Sapalis, H. 
Stukienė, J. Palionis 
naitis.

Draugija nutarė 
kompozitorių Miką
į mokytojus. Pirmas muzikos 
mokytojas buvo M; Karbaus
kas. Teatro skyrių vedė L. Ba
niulis.

Komp. Mikas Petrauskas
Su kokiu entuziazmu ir 

darbštumu gabi j iečiai dirbo, 
liudija faktas, kad po maž-daug 
dviejų mėnesių po susiorgani- 
zavimo, birželio 6 d., jau įvyko 
jų pirmas vakaras. Buvo su
lošti trys veikalai.

Liepos 7 d. 1914 m. gabijie- 
čiai turėjo sutikimo vakarą sa
vo pastoviam mokytojui ger
biamam kompozitoriui Mikui 
Petrauskui. O jau liepos 9 d. 
įvyko pirmoji repeticija, kurioj 
susirinko didelis būrys daini
ninkų, susidarė choras iš virš 
šimto balsų, ir Petrauskas tuo
jau pradėjo mokinti “Buvo Dė
dė Vilniuj”.

“Choristai noriai

JUS, gerbiamieji, esame įsitikinę, pamatę 
note koks yra getas karas—žinote, taipgi, ir 
gerą dylerį!
Štai kodėl jūsų Buick dyleris p. Dan Kurai

tis išvystė tokį didelį karų išpardavimo rekor
dą Milda Auto Sales prekybos įstaigoje. Jus 
mėgstate jo pardavinėjamus karus, jus mėgs
tate ir tą patogų bei garbingą, būdą, kokiu jis 
juos pardavinėja.

Kada p. Dan Kuraitis parduoda Buick, jis 
yra įsitikinęs, kąd jis duoda už vis labiau iški
lusią tij metų vertybę Į

Jis žino, kad Buick turi gerą vardą, jis, to
dėl, ir stengiasi jį tokiu palaikyti, teikdamas 
skubų ir prideramą patarnavimą. Jis per visą 
bendruomenę turi karų pirkę j pasitikėjimą ... 
nori jis užsitarnauti ir jūsų draugiškumą, ly-

Dan Kuraitis Stovi Prie 1939 m. Buick’o 

giai taip, kaip ir Buick, kad yra įsigijęs šim
tus tūkstančius draugų.

Atrodo, kad kai tik tuo keliu jis ir eina. Di
delis parduotų Buick karų skaičius šiais metais 
per Milda Auto Sales, parodo, kad jus 
ko galima tikėtis iš p. Dan Kuraičio.

Kada jus norite gero patarnavimo ir 
dėmesio atkreipimo, jus kreipiatės į 
Auto Sales, t. y. į tą vietą, kur jus tikrai ži
note, kad tai gausite. Kada norite naujo karo, 
jus kreipiatės į p. Dan Kuraitį, nes žinote, kad 
jis duos jums teisingiausią nuolaidą už jūsų 
senąjį karą ir už vis nuoširdžiausiai patarnaus 
ir po pardavimo.

Buick geras vardas užsitarnauja viso krašto 
gerą vardą Chicagoje, o Milda Auto Sales yra 
ta vieta, kur tai randasi.

žinote,

umaus
Milda

‘Geriau Pirkite Buick GrO-ŽUolį!

MILDA AUTO SALES
806 WEST 31st STREET CHICAGO

lankydavo
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Kaip išvengti karo
Tarpe visokių gudrių ir negudrių planų sulaikyti 

Jungtines Valstijas nuo karo, naujausias sumanymas yra 
> vieno republikono kongresmano iš New Jersey’s. Tas 
Akong)?esmatoas, vardu. Osmers, siūlo išleisti įstatymą, ku- 

\ riuy einant prezidentas turėtų pats vesti Amerikos ar- 
x mijas į mūšį, o vice-prezidentas, kabineto nariai, kon- 

gresmanai ir senatoriai turėtų būti pirmutiniai pasiųsti 
į fronto apkasus.

Išleidus tokį įstatymą, sako tas republikonų atstovas 
iš New Jersey’s, Jungtinės Valstijos niekuomet daugiau 
nebūtų įveltos į karą svetimuose kraštuose.

Nors atrodo, kad tai naujas sumanymas, bet iš tiesų 
jisai yr& labai senas. Nuo to laiko, kai žmonės ėmė prie
šintis karams (o karo priešų niekuomet netrukdavo), ta 
mintis, kad į pirmą ugnį reikia pasiųsti tuos, kurie nu
taria karą paskelbti, visuomet buvo populiariška liaudy
je. Ir pereitojo pasaulio karo metu nuolatos buvo girdėt 
žmones kalbant: “Kam mes turime eiti į karą? Jeigu ka
ro nori kongresmanai ir valdžios šulai, tai tegu jie patys 
eina į frontą ir mušasi su priešu!”

Bet tai, žinoma, yra tiktai frazės.. Jeigu J. V. prezi
dentas ir butų priverstas eiti į frontą, tai jisai, kaipo vy
riausias ginkluotųjų krašto, jėgų vadas, sėdėtų ne apka
suose, bet kame nors toli nuo mūšių lauko, generalinio 
štabo buveinėje. Kongresmanai ir senatoriai irgi ne mar-1
šuotų sU šautuvais ant pečių; bet pasirūpintų gauti užsi
ėmimą kokioje nors saugesnėje vietoje. Dauguma jų yra 
jau ir perseni eiti kareivio pareigas.

Reikalaudaipa^ kad vyriausybės ir kongreso nariai 
eitų į apkasus, tas tepublikonas kongresmanas norėjo pa
sakyti, kad jisai yra apsoliučiai priešingas Amerikos da
lyvavimui bet kuriame kare svetimam krašte. Bet karai 
paprastai įvyksta ne dėl to, kad žmonės jo nori. Valsty
bė dažnai įsivelia į karą net prieš savo valdžios norą. 
Taigi, norint karo išvengti, reikia surasti priežastis, ku
rios jį iššaukia, ir su tomis priežastimis reikia kovoti

Darbo reguliavimas Prancūzijoje
Nepavykęs pereito rudens generalinis streikas Fran- 

euzijoje labai susilpnino tos šalies darbininkų judėjimą 
politiškai. Rezultatas buvo tas, kad Francuzijos parla
mentas šiemet suteikė Daladier vyriausybei, prieš darbi
ninkų atstovų opoziciją, galią valdyti kraštą dekretais.

Dabar Francuzijos valdžia išleido dekretą, kuriuo 
darbo ministeris yra įgaliojamas tvarkyti darbo sąlygas 
privatinėje pramonėje ir viešose įmonėse, rekrutuoti dar
bininkus tam tikrų rųšių darbams ir net skirti darbus, 
kuriuos darbininkai privalo atlikti.

Darbininkai tokiu budu yra pastatomi po visiška val
džios kontrole — panašiai, kaip po armijos viršininkų 
kontrole yta kareiviai.

Šitą savo dekretą valdžia pamatuoja tuo, kad kraš
tas turįs būti suorganizuotas taip, kaip karo metu. Bet 
valdžia dar nėra nutarusi uždėti tokią pat kontrolę pra
monei, susisiekimui ir finansams, nors karo pasisekimui 
šitie dalykai tvarkyti yra svarbiau, negu nurodinėti dar
bininkams, ką kuris jų privalo dirbti.

Jeigu butų įvelta į karą Amerika, tai ir čia darbi
ninkai butų pastatyti po valdžios komanda.

rikoje tik patys populiariš- 
kiausi kuriniai viršija šimtą 
tūkstančių kopijų.”

KNYGŲ LEIDIMAS IR 
VALDŽIA

A. Bimba didžiuojasi, kad 
B usi j oje “knyga tarpsta”, nes 
sovietų valdžia spausdina naują 
laidą Puškino raštų ir leidžia 
ukrainiečių poeto Ševčenkos 
raštus, ir pirmuosius jau iš ank
sto užsiprenumeravę milionas 
skaitytojų, o antruosius puse 
miliono.

“Tai kur knyga tarpsta ir 
bujoja,” — sako jisai. “Ame*

Užsakymo kalnai
Chicagoje—paštu:
Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams .... ,.......:__  2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienam mėnesiui   .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..........  3c
Savaitei ___  18c
Mėnesiui ........    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Metams .....................  $5.00
Pusei metų ..............  2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams---- ------ 1.00
Vienam mėnesiui -------------- .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ............................— $8.00
Pusei metų ......--------------- 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50 
Pinigus reikią siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Bet irt Puškinas su ševčenko 
yra ne paprasti rašytojai, o pa
tys geriausieji.

Kai valdžia turi savo rankose 
knygų leidimo monopolį, tai su
prantama, kad ji gali tam tik
ros rųšies knygą atspausdinti 
didesniame skaičiuje ekzemplio- 
rių ir plačiau ją paskleisti, ne
gu kokia nors privatinė firma. 
Valdžiai nesunku pavartoti ir į-

vairias prievartos priemones, 
kad jos leidinius pirktų valdi
ninkai (Rusijoje jų yra keli mi- 
lionai), mokytojai, studentai, 
partijos nariai ri Lt. Bet tai kas 
iš to? “Kazioną” literatūrą dau
guma žmonių laiko ant lenty
nų, bet jos neskaito.

Kai valdžia turi išimtiną tei
sę leisti knygas, tai ji sprendžia, 
kokias knygas leisti, o kokias 
ne. Aišku, kad ji leidžia tiktai 
tas knygas, kurios sutinka su 
jos ideologiniu ir politiniu nu
sistatymu. Gerai, kad šiandien 
sovietų valdžia jau nebelaiko, 
nusikaltimu skaityti bent seną
ją klasiškąją rusų literatūrą 
(Puškiną, Gogolį ir k.). O pir
miau ji buvo nusistačiusi prieš 
viską, kas nesutinka su “leni
nizmo” dvasia. “Buržuaziškų” 
raštų ji ne tik nespausdindavo, 
bet išimdavo juos iš bibliotekų 
ir sudegindavo.

Tačiau dar ir šiandien pasi
rinkimas literatūros, kurią gali 
skaityti SSRS gyventojai, yra 
labai siauras. Sakysime, jokia 
knyga, kurioje yra kritikuoja
mas bolševizmas, tenai negali 
būti platinama. Yra uždrausti 
raštai ne tik garsiausiųjų Va
karų Europos socializmo teore
tikų (pav. K. Kautskio, E. Bern- 
steino, Bauerio, Hilferdingo), 
bet ir tų komunistų, kurie drį
sta abejoti apie Stalino “neklai
dingumą” — kaip, sakysime, 
Trockio.

O Amerikoje tokios cenzūros 
nėra. Čia kas ką nori, tą skai
to, ir čia kiekvieną dieną išei
na įvairiausio turinio knygos: 
religinės ir priešreliginės, libe
rališkos, socialistiškos, fašistiš
kos, komunistiškos, trockistiš- 
kos ir visokios kitokios. Groži
nės literatūros (beletristikos) 
čia irgi nuolatos pasirodo hau-

i ir nauji veikalai, no tiktai 
parašyti anglų kalba, bet ir iš
versti iš kitų kalbų. Kai liktai 
išeina geresnis meno kūrinys 
tūrio j e šalyje, tai Amerikos 
knygų leidėjai, iucįjaifduoda jį 
kam nors išversti ir spausdina.

Todėl Amerikoje yra milži
niškas knygų pasirinkimas, ir 
kiekvienas žmogus, kuris netin
gi skaityti, turi progos visapu
siškai susipažinti su bet .kuria 
visuomenės, politikos, filosofi
jos, mokslo arba meno proble
ma.

O sovietų Rusijoje to ner&. 
Tenai ir literatūra, ir visas pro
tinis žmonių gyvenimas yra 
valdžios kontrolėje. Tokiose są
lygose gali tarpti tiktai dvasios 
skurdas. \

Literatūra, menas ir mokslas 
turi būti palikti laisvai žmonių 
iniciatyvai. Valdžios kontrolė 
šitose srityse yra visai nepagei
daujama.

(Tęsinys)
Vokietijos nacionalsocializmo 

propagandistai ne kartą yra at
virai pasisakę, kad vis dėlto 
provokatorių, šnipų kad ii’ di
delės armijos išlaikymas* pigiau 
atsieina, negu kariuomenės lai
kymas, negu karai ginklu,,.

Juk pačioje Klaipėdoje ar ne 
tuo pačiu keliu buvo einama, 
ar tenai vokiečiai nepapirkinėjo 
vietos gyventojų, ar neišleido 
šilam tikslui keleto milijonų li
tų?

Kieno pinigais buvo apgink
luoti Klaipėdos krašte smogikai, 
kieno pinigais jiems uniformos 
buvo įtaisytos? Juk visi jie tas 
uniformas nemokamai gavo Til
žėje ir dar magaryčių prie uni
formos gerti iki sočių nemoka
mai galėjo! Apie tai viešai spau
doje buvo, rašyta, ir tie patys 
smogikai atvirai panašiai gyrė- 
si.

O rinkimų melu į Klaipėdos 
seimelį ar vokiečių išlaikomos 
karčiamos negirdė nemokamai 
rinkikus, ar ūkininkams netei
kė be procentinių paskolų, ku
rias dabar , savo žandarų pagal
ba su kaupu atsiims?

Pagaliau ar neapsimokėjo 
Vokietijai keletas milionų iš
leisti, jei dabar Klaipėdos kraš
tą okupavus čia gavo daugiau 
kaip trijų šimtų milionų inves
tuoto kapitalo!

' GyVeliame : didelio moralio 
susmuk'irn’b ir ištižimo laikus. 
Parsidavėlių visur pilna. “Maed- 
chen fuer alles” visais kampais 
pilna, šids savotiškos biržos 
rinkoje kaina labai žemai kri
tusi. Už kelis butelius alaus 
Klaipėdos krašte galėjai kontra- 
bandistų kiek lik norėjai pirk
ti. O nacidnalsocializmas jokio
mis priemonėmis visai nesiskai
to, juk jis’tik ir semia sau ka
pitalą iš to moralio susmuki
mo ir iš žmonių ištižimo. Tokių 
parsidavėlių Lietuvoje juo la
biau vokiečiai suras, nes Lietu
voje dėka Savotiškų monopolių 
įsigalėjimo dirva paruošta.

Tai Vokietijos mpralis Lietu
vos okupavimas visai galimas.

UŽGESUSIOS IR GĘS
TANČIOS ŽVAIGŽDĖS
Renkant naująjį SSRS komu

nistų partijos centro komitetą, 
pasirodė, kad daugelis buvusių
jų partijos žvaigždžių jau už
geso. 18-as partijos suvažiavi
mas, kuris neseniai įvyko Mas
kvoje, išrinko į naująjį centro 
komitetą tik 16 senųjų (iš 71) 
narių ir 6 iš buvusiųjų kandi
datų (68); ir tik 2 iš visų kan
didatų buvo perrinkti į kandi
datus.

Vadinasi, iš 139 narių ir kan
didatų paliko tiktai 24 ištikimi. 
Dauguma kitų buvo apšaukti 
“liaudies priešais” ir sušaudyti 
arba kitokiais budais likviduoti.

Įdomu, kad buv. žvalgybos 
galva Ežovas (kuris užėmė su
šaudytojo Jagodos vietą) ne tik 
nebuvo delegatu suvažiavime, 
bet niekas apie jį ir neužsimi
nė, nors formaliai jisai dar te
bėra vandens susisiekimo ko
misaras. Ežovo karjera, aišku, 
jau pabaigta.

Pasibaigė, matyt, ir maršalo 
Bliucherio karjera. Nes centro 
komiteto sąraše jo vardo jau 
nebėra. Tai trečias sovietų mar
šalas, patekęs į “liaudies prie
šų” eiles. Apie maršalą Egoro- 
vą Vorošilovas užsiminė šuva-

Klaipėdą vokiečiams okupavus 
Ir kas toliau

Lietuva galės naudotis per 99 metus Klaipėdos uostu. —• 
Lietuvos pinigais Klaipėdos kraštas bus vokietina
mas. — Naciai jokių sutarčių nesilaiko. — Čekoslo
vakijos sunaikinimas. — Kaip yra “karas” išvengia
mas. — “Skriaudžiami” vokiečiai. — Provokatoriai 
ir šnipai pigiau atsieina, negu karai. — Moralis Lie
tuvos okupavimas. — Ko galima tikėtis ateityje.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvą užgulė sunkus laikai 
ir, jei nebus parodyta reikiamo 
atsparumo, vokiečių įsigalėji
mas čia visai galimas.

Viena viltis, kad pačioje Vo
kietijoje prasidės darbo žmo
nių bruzdėjimas. Rodos, šito
kiam bruzdėjimui duomenų pa
kanka. Kol kas Hitleris gali dar 
savo tautą maitinti įvairiais 
maskaradiniais laimėjimais, bet 
po tų visų laimėjimų reikia ti
kėlis prasidės šiokiadienis.

O šiokiadienis vokiečių tau- 
tai lai peilis po kaklu. Vokiečių 
tauta be kariško maršo gyven
ti negali, štai vokiečiai nespėjo 
okupuoti Klaipėdos kraštą ir 
per buvusią Lietuvos valstybės 
radijo stotį dabar įkyriai visą 
laiką duoda tik kariškus mar
šus. Kariški maršai visai vieto* 
j e, kaip jų kariuomenė be šū
vių užima vis didesnius žemių 
plotus, bet ir čia gali karvutė 
pritrukti, tuomet ateis tasai liū
dnas ir monotoninis šiokiadie
nis be riebalų ir skalsios duo
nutės...

Ir jei Lietuva iki tam laikui 
nebus dar moraliai vokiečių o- 
kupuofa, tai ji laimės kas jai 
ūkiškai, istoriniai teisėtai pri
klauso.

O Lietuvai šitais požiūriais 
priklauso ne tik Klaipėdos vi
sas kraštas, bet visa Tilžės ii 
Įsrutės anapus Nemuno sritis!

Lietuva privalo ir turi ruoš
tis, kad tas tritis ateityje užč 
mus ir tik tuomet Baltijos pa
jūryje įsigalės ramybė ir taikus 
gyvenimas.

Tai nėra svajonės ir utopija, 
lai gyvybinis lietuvių tautos 
klausimas. Lietuvių tauta lik 
tuomet išlaikys, jei ji nepraras 
Baltijos pajūrio. Visas Nemu
nas ir jo žemės tai Lietuvos že 
mės, tai lietuvių tautos iš seno 
apgyventas kraštas, ir tik tuo
met, kaip lietuvių tauta įsigalės 
šitose žemėse, ji nustos būti ki
tų tautų virškinama medžiaga.

Deja, Lietuvos jaunimas šio
je dvasioje neauklėjamas. Jis 
mokomas tenkintis tuo, ką jis 
turi. Jam kalama iš mažens tik 
dabar Lietuvos valdomų žemių 
valstybines sienos, bet maža, 
arba labai maža sakoma, įrodo
ma, kad už tų sienų dar gyve
nama lietuvių įr kad tie lietu
viai vokiečių tautos virškinami.

Taigi, atrodo, kad Vokietija 
pasikėsė ūkiškai ir moraliai o- 
kupuoti Lietuvą. Istoriniai 
imant, šiomis dienomis. įvyko 
penktas Lietuvos padalinimas 
Du Lietuvos padalinimai įvyko 
dar neaiškiai Lietuvos valstybei 
susiformavus, trečias Lietuvos 
padalinimas tai buvo Liublino 
unija, ketvirtasis, tai Lenkijos 
atėmimas Vilniaus srities ir da* 
bar penktasis, tai Vokietijai 
Klaipėdos kraštą okupavus.

Turėkime galvoje, kad Lie» 
tuvos valstybė žymiai senesnė 
už pačios Vokietijos valstybę, 
nes Lietuva drąsiai gali švęsti 
septynių šimtų metų savo vals* 
lybes sukaktuves. Juk Lietuva 
iš Mindaugo laikų jau buvo su*- 
dariusi savo valstybės pradžią, 
kuojnet dar vokiečių tautos kab 
po tokios visai nebūta.

šita sena Lietuvos valstybė 
turi ir istorinę ir moralinę, pa* 
gąliau net ūkišką teisę atstaty
ti Nemuno visose pakrantėse 
savo valstybę.

Tikėkime, kad šitas penktasis 
Lietuvos padalinimas bus pas* 
kutinis padalinimas. Tvirtai įsb 
dėkime sau į galvą tą mintį,

žiavime, kaip apie “parsidavusį 
niekšą” (prodažnaja svoloč). .

Neišrinktas | centro komite
tą ir buvęs per ilgus melus Uk
rainos ccn tralinio vykdomojo 
komiteto pirmininkas, Grigorij 
Petrovskij, Taip pat neišrinklas 
Mokslų Akademijos pirminin
ko pavaduotojas Kržyžanovskij, 
vienas seniausiųjų bolševikų ir 
buvęs artimas Lenino draugas.

Paryžiaus “Soc. Vestnik” nu
rodo, kad temsta ir Dimitrovo 
žvaigždė. Jisai irgi nepateko į 
centro komitetą, nors jisai se
niai yra priėmęs SSRS piliety
bę ir buvo išrinktas atstovu į 

■'.‘vyriausiąjį sovietą”. Dimitro- 
vas, kaip žinoma, yra generali
nis Kominterno sekretorius. Sa* 
vo kilme jisai yra bulgaras, Ji
sai buvo suimtas Berlyne 1933 
m. „ir apkaltintas dėl “reichsta* 
go padegimo”.

Kas dėdasi “valdančiojo” 
SSRS partijoje galima numany
ti ir iš šio fakto, Pereitų metų 
sausio mėnesį buvo išrinkti 29 
asmens į -“sovnarkomą” (liau
dies komisarų tarybą, t. y. mi- 
nisterių kabinetą). Iš jų 15, t. 
y. daugiau kaip pusė, jau yra 
apšaukti “liaudies priešais” ir 
Jkili 4 ar 5 (Ežov, Ryčkos, Bol- 
dyrev, Berman ir, gal būt, Ną- 
zarov) pasidarė “neištikimi”.

kad Lietuva turi atgimti savo 
etnagrafinėse srityse.

Tai jos istorine ir moraline 
teisė visais ūkiškais požiūriais 
diktuote diktuojama!

Darant taiką su SSSR rytų, 
pietų Lietuvos sienos visai tei
singai buvo nustatytos. Versa
lio sutartis nuskriaudė Lietuvą, 
jai neatidavus Tilžės ir Įsrutės 
žemės. Jei tas žemes Lietuva 
butų atgavusi, o Lenkijos sie
na butų buvusi ir toliau nukel
ta, tai šiandien visai nebūtų 
Rytprūsių ir nebūtų buvę to 
lenkiško koridoriaus. Lietuva 
nebūtų tuomet turėjusi iš viso 
su Vokietija sienos, o tik toje 
srityje su Lenkija ir šiandien 
Klaipėdos klausimo iš viso nie
kas nebūtų kėlęs. Tuomet Lie
tuva butų buvusi galutinai al- 
sipalaidojusi nuo vokiečių įta
kos. Lenkija ir Lietuva turi da
bar užsimoti siekti, kad Rytprū

KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGHO LIETUVIU VAIZBOS BUTO 

EKSKURSIJA ICHICAGA
V c

APLANKYS ŽYMESNES CHICAGOS LIETUVIŠKAS 
ĮSTAIGAS, O VAKARE BENDRAI DALYVAUS 
ŠALTIMIERO “ŠURUM-BURUM” PARENGIME

šeštadienio, bal. 15 d., suvirs 
40 lietuvių apleidžia Piltsbur- 
ghą ir vyksta į Chicago. Ši eks
kursija susideda iš Pittsburgho 
profesionalų ir biznierių. Jie 
turi pasamdę privatinį karą ir 
linksmai trauks į Chicago.

Vedėjas šios ekskursijos yra 
Kaz. Pikielis, žymus veikėjas 
lietuvių tarpe, daug darbuojasi 
SLA organizacijoj ir Pittsbur
gho Lietuvių Vaizbos Bute.

Kaz. Pikielis praneša, kad da
lyviai atvyks Cbicagon sekma
dienio rytą, į La Šalie Street 
stotį. Patyrėme, kad čia juos 
pasitiks Chicagos pavienių biz
nierių ir profesionalų komitetas 
ir šaltimiero Šurum-Burum ko
mitetas po vadovyste adv. A. 
Dubicko ir Pr. Speecher. Jie 
bus nulydėti į Morrison viešbu
tį, kur truputį pailsės ir gaus 
pusryčius.

Svečius stolyj taipgi sutiks 
Chicago Associalion of Com- 
merce atstovai. Mr. P. W. Kun- 
ning, tos organizacijos viešų 
santykių vedėjas, pranešė eks
kursijos rengėjams, kad nuo 
Chicagos biznierių juos pasvei
kins Mr. Frank F. Harris, pre
zidentas Permalux Color filiu 
Decalcomania Company, ir Oli- 
ver J. Prentice, spaudos sky
riaus vedėjas G. A. Dunham Co. 
firmos.

Po pusryčių priėmimo komi
tetas lydės ekskursantus per 
žymesnes Chicagos Lietuvių ko
lonijas ir įstaigas.

Vakare visi vyks į Ashland 
Boulcvard Auditoriją pasigerėti 
Šaltimiero Šurum-Burum pro
grama ir susipažinti su Chica
gos lietuviais, Šaltimiero pro
gramų klausytojais. Po progra
mos vėl savo specialiu karu 
vyks atgal į Pittsburghą.

Ligi šiol šie lietuviai yra už
siregistravę šioj ekskursijoj: 
Stasys Simonavičius, Jerry Nau
jokas, Bill Ęrauzlis, Adam Mar- 
čulaitis, Adelaide Marčiulaitis, 
adv. Ed. Schultz, Mrs. Ed. 
Schultz, Mrs. Pakrosnis, Felix 
Gutauskas, adv. K. Banlzil, 
John Katilu, Miss Katilius, Paul 
Yutz, J. Gedris, Mrs. Marchu- 
konis, Chas. Gutauskas, Chas. 
Gutauskas Jr„ Kobei Brazosky, 
Zig Petraitis, Monica Wisbar. 
John Pikulis, Stella Brazosky, 
Al Onaitis, Aliee Onaitis, Gus 
Stąpusaitfs, Auna Stapusailis. 
Mr. Rizikas, Charles K. Pikiel, 
Amelia Pikiel, Mildred Danzer. 
Jane Danzer, Catherine Miller

Visi kiti, kurie norėtų daly
vauti šioj ekskursijoj, yra pra
šomi kreiptis į Kaz. Pikielį, ir

siai visai dingtų iš Europos že- 
mėlapio.

Tik tuomet Lietuva galutinai 
nusikratys Vokiškojo imperia
lizmo. O dabar tenka įtempti 
visas pajėgas, kad nepasidavus 
Lietuvai vokiečių ūkiškai ir mo
raliai okupacijai! O kad iš Vo
kietijos pusės tokiai okupacijai 
pasikėtinta, tai dėl šito pas nie
ką negali kilti jokių abejonių, 
kas moka visokias sutartis skai
tyti. Vokietijos ir Lietuvos šių 
dienų susitarimas, tai ir yra ne 
kas kitas, kaip dirvos paruoši
mas Lietuvą moraliai ir ūkiškai 
okupuoti.

Šitai kiekvienas turi giliai Į 
galvą sau įsidėti ir akyliai visa
me budėti. Budėti Lietuvos 
žmonių sargyboje.

Para Bellum 
III—24

(GALAS)

jis patieks platesnių informa
cijų.

Pirmyn pi ttsburgh iečiai Į Chi- 
cagą, pas Chicagos lietuvius!

—DalyvaująsBaltimore, Md.
Po 30 metų vedybinio gyve

nimo paliko abu nevedę
Musų nors ir nelabai gausin

ga (skaitoma apie 10,006) lie-M 
tuvių kolonija, vienok įvairių 
įvykiu tarp lietuvių pasitaiko, 
— kariais ir gana juokingų bei 
net truputį kvailų.

štai kad ir šis įvykis, apie ku
rį čion papasakosiu “Naujienų'1 
skaitytojams, yra keistas nerim
tų žmonių elgesys.

Seni Baltimorės piliečiai Mi- 
kolaičiai čion buvo gana plačiai 
žinomi. Visi, kas juos pažino, 
kartu žinojo, kad jie yra, taip 
sakant, karšti komunistai ir vi
suomet šokdavo pagal Bimbos, 
Andrulio ir Pruseikos grojamą 
komunistišką katarinką. Bet 
štai tūlas laikas tam atgal sun
kiai susirgo Mikoiaitienė ir bu-” 
vo manoma, kad jos gyvybei 
gresia rimtas pavojus. Ligone 
pradėjo reikalauti kunigo, ir 
jos vyras K. Mikolai lis tuos rei
kalavimus patenkino, parkvielė 
kunigą. Kunigas iškamantinė
jęs ligonę surado, taip sakant, 
vieną didelę mirtiną nuodėmę. 
O ta nuodėmė buvo ta, kad Mi- 
kolaiciai apie 30 metų tam at
gal vedė ir ėmė šliubą nepri- 
guhningoje bažnyčioje. Kad iš 
šitos mirtinos nuodėmės išsu
kus nelaimingą dūšią, kunigas 
pareikalavo, kad ligonė išsiža
dėtų savo vyro ir tik tuomet 
pasižadėjo suteikti nuodėmių 
atleidimą. Ligonė norėdama iš
ganyti savo sielą sutiko su ku
nigo reikalavimu, — išsižadėjo 
savo vyro. Tąsyk kunigas pa
skelbė, kad ji ir jis abu yra ne
vedę, ir Mikoiaitienė mirė kai
po nevedusi mergina, o K. Mi- 
kolaitis dabar yra nevedęs ka
valierius.

Iš šito keisto įvykio skaityto
jas gali aiškiai matyti, kaip silp
ai, be idėjos, be principų yra 
komunistų sekėjai ir kaip ne
logiškos, juokingos, žemiau kri 
tikos yra katalikų bažnyčios 
dogmos, jei kunigai dėl biznio 
daro visokias nesąmones.

—Baltimorietis

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad. pačios Naujienos 
yrą naudingos,
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Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
• Naujų Namų

•H • Refinansavimo
® • Pirkimų

PO

Apdrausta Morgičių Sistema

Chicago City Bank 
and Trust Company 
HALSTED PRIE 63-čios GAT.

Tel. Wentworth 8800 
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys.

cer,Ausias sHAMPO°I/Vgui

Extra geras grynop alyvų alie
juj. Ne gyvulių riebalai... pūtuo
ja laisvai. Ideališkas ir odai 
minkštint, daktarų ir slaugių re
komenduojamas. YRA VAISTI
NIŲ IR DEPARTMENTINĖSE 
KRAUTUVĖSE.
4diį«p setas Cellophane 4 gab. UJU stias jvyniojimas

AMŽIAUS PROGA
JJUSŲ BIDIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS SUSIDEDĄS Iš 
VIRŠ 300 ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ DABAR JAU PILNAM ĮSI
SIŪBAVIME. KAINOS NUMUŠTOS. NIEKUR KITUR JUNGTI
NĖSE VALSTIJOSE NEGALI PIRKTI TAIP GRĄZIŲ, PILNAI 

UŽTIKRINTŲ AUTOMOBILIŲ UŽ TIEK MAŽAI PINIGŲ.
Pirm Negu Pirksi Ateik Atsilankyk į musų didį parodos kambarį 
ir palygink musų kainas. Jus maloniai nusistebėsite. Kiekvienos 

Gamybos ir Modelio čia rasi,
UŽ KAINĄ KOKIĄ IŠGALI MOKĖTI

BUICK naujausis 1938 sedan naujutėlis veik už pusę. Taipgi 2 
1937 sedanai ir 1936 kaip nauji. Pigiai kaip $395

PONTIAC 1938 Sedan naujutėlis. Sutaupys 50%. Taipgi 1937 
sedan ir 5 1936 sedans. Pigiai kaip $325

OLDSMOBILE 6 1938 sedans ir coupes. Sutaupys daugiau kaip 
pusę. Taipgi 2 1937 Sedans ir dešimts 1936 sedans visi kaip nauji.

Pigiai kaip 
PLYMOUTH 1938 Sedan už 50 centų ant dolerio. Taipgi 

sedans. Mažai vartoti. Pigiai kaip
CHRYSLER 1937 Sedan, trys ir 5 ’35 sedans. Pigiai kaip 
PACKARD 1938 sedans 2-6 cilinderių ir 3-8 cilindęrių—

Pigiai kaip 585 
Taipgi 5 1936 sedans Pigiai kaip $395
DODGE 1938 sendan naujutėlis. Sutaupys virš pusę, 3 1937 se

dan ir 5 1936 sedans Pigiai kaip $325
STUDEBAKER 1938 sedan naujutėlis. Tiktai $465 ir 3 1936 se

dans ir 2 1935 sedans. Pigiai kaip $225
CADILLAC 1937 sedan naujutėlis iš visų pusių $495
CHEVROLET 1937 sedan neturi ir ženklų, tobulas kaip tuoj iš 

dirbtuvės. Taipgi 2 1936 sedans. Pigiai kaip $295*
DE SOTO Sedan 1938 kaip naujas $485!
LA SALLE naujausis 1936 sedan, radio, šildytuvas tikrai gra

žus. $495
FORD 1938 sedan Sutaupys pusę, Taipgi 1936 sedan už tik $265 
NASH 1996 sedan kaip naujas, tiktai $295

Turime taipgi 1935-34 karų virš 200 ir 33 modelių ųž pigiai kaip $45 
Kiekvienas karas turi Gold Band garantija ir dešimt dięnų ya- 

žiuotės bandymą. Jus galite pirkti su visišku pasitikėjimu. Tas 
karas, kurį nupirksite iš musų, turi duoti jums naujo karo paten
kinimą ir, beto, mes absoliučiai užtikriname sutaupyti jums šimtus 
dolerių.

Nereikia jums ir pinigų. Mes imame senus karus kaipo įmokė- 
jimą, o likusią galite išmokėti mažais mėnesiniais išmokėjimais iki 
dviejų metų laikui.
ATDARA KASDIEN IKI 10 V. V. IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENI

Gook CountyFinance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

__________________________ . ........................................ Į, -Į
" ................... ................................................. ..................... .... .......................

$320 
1936 
$295 
$285

SABERGMAN

Cor« 63rd and Justino
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
matevij, sienų popieriaus ir langų Seilių. 
Ateikite į didžiąja krautuvę prie Justine 
gatvėn kampo ir gaukite dykai Hienų 
poperiaun pavyzdinę knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERO- 
MAN’S naujuoju I.<ngvaus Budžcto pla
nu. 10 Ravaiėių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrirtnioja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

Ess-A-Ilee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Kss-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlsas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. Q F

GALIONAS ............................. **■ -WW
Popierių Valyklls arba II. R. II. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtai!. ir šešta

dieniais ik 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3410

A BLADE

< Single 
edge,

15 for 25c

Doubla 
edge, 

29 for 25c

k . ..COSTA 
LITTLE MORE THAN

Daromi iš puikiausio švedų chi
rurginio plieno. Jei norit puikaus 
nusiskutimo, bandykit naujo Mar- 
lin greitai skutanciuS skustuvė
lius ... tuos, kurie reiškia Syki 
ant visados ir švarų skutimą . Be 
kapojimo... įtempimo, šiurkštumo, 
odos grendimo. Gaukit didelį Mar- 
lin skustuvėlių dėželę šiandie.

Parduoda ir 10c pak

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

Muzikos žinios
(Tęsinys iš 3-čio puslapio)

ir dideliu orkestru. Tuomet Am 
tanas Sodeika, dabartinis Lie^ 
tuvos Operos artistas, dainavo 
principalę Belzebubo rolę.

Metai po metų sekė visa eilė 
svarbių muzikalių įvykių Gabi
jos kreditui. 1920 — ‘^Pirmoji 
Gegužės (premjera); 1922 — 
"Vaikas ir Mergaitė”, bet svar
biausias tai buvo pasaulinė 
premjera, 1924 metais pirmos 
lietuvių operos “Eglė Žalčių 
Karalienė”, pačiam kompozito 
riui Petrauskui dalyvaujant 
Žalčio rolėje, šis kaip ir buvo 
apvainikavimas Miko Petraus
ko dešimts metų darbuotės 
Bostone ir kaipo vedėjo Gabi
jos choro. Ir iš tikro, tai buvo 
puikus pažymėjimas to nuošir
daus ir nesaumylingo atsidavi
mo ugdymui ir platinimui gra
žaus kultūros darbo naudai

sus savo gyvenimo džiaugsmus, 
skausmus, viltis ir abejones. 
Daina skambėjo lietuvių na
muose ir laukuose, šeimynoje 
ir svečiuose, prie ratelio ir 
talkose, savo tėvynėje ir sve- 
tur. Todėl ir nestebėtina, kad 
Amerikos lietuviai eilėje pir
miausių savo draugijų steigė 
chorus ir dainos draugijas.

Gabija yra kaip tiktai viena 
tų pirmųjų ir seniausių dailės 
draugijų Amerikoje. Idealistų 
Žmonių pastatytą ąnt gražaus 
kultūrinio pamato, per visų sa
vo 25 melų gyveninių jos nu-? 
sisjtatymas buvo “dailė dėl la^ 
bo dailės”, jos veikla visuomet 
buvo pažiba, kuri dabino lietu
vių gyvenimų ir kuriuom lie
tuviai drąsiai ėjo svetimtaučių

pasaulin ir rado pripažinimų 
tarp kitų kultūringų tautų.

Nėra abejonės, kad visi lie
tuviai giliai įvertina Gabijos 
nuveiktus darbus musų dainos 
ir muzikos srityje.

šia Gabijos 25 metų jubilie* 
jine proga lai bus leista ir man 
pasveikinti Gabi jų, jos valdybų* 
vedėjus, narius ir rėmėjus ir, 
tariant Maironio žodžiais, pa
linkėti, kad Gabijos 
“Dainų dainelės, aidų aidais, 
Skambiai, plačiai, aukštai, 

galingai,
Kalnais, pakelnėms,

Laukais, miškais,
Ilgais metais skris sutartingai.”

Negaliu užbaigti šios dienos 
Muzikos Žinių neišreiškus savo 
gilių padėkų tam nenuilstan
čiam hostoniečiui darbuotojui, 
p. Stasiui Mockui, už visas in
formacijas, liečiančias Gabijos 
istorijų, kurias jis taip rūpes
tingai suteikė man. —N. G.

2 Asmeniškai Lydimos

Pirmoji Gegužes-May 31 d. 
(nepersėdant iki Klaipėdos) 
Antroji Liepos-July 1 d.

visų lietuvių gyvenimo.

SUSTOK—ŽIŪRĖK 
SKAITYK!

Sensacinis Akinių

Išpardavimas
Musų Reguliari Kaina $10.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$5.95
Musu Reguliari Kaina $15.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

58.35

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

Dr. R. J. Berkoviiz
3505 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3565.

Sophie
Barčus

RATINĖ RADIO 

VALANDA
iš Stoties

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

iki 9:15 v
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

THE SPOT TAVERNO
6440 COTTAGE GROVE AVENUE

Penktadienį — šeštadienį — Sekmadienį
BALANDŽIO (APRIL) 14-15-16 d. 1939 M.

Ma-Cora Muzika — šokiai — Valgiai ir Gėrimai 
,• • visus draugus ir pažįstamus atsilankyti,

širdingai Kviec EMILY ir EMMA PARMALIS (Pocaitė) 
loniai priimsime. . . ,

Ui- n

O® ■l
|»Į _ .
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CALLY ANN’S shop
3438 s. HALSTED STREET

f;ARSINKlTES “NAUJIENOSE”

Per 25^,1116^18
500 parengimų

Per visus savo dvidešimts 
penkis metus Gabija surengė 
nemažiau kaip penkis šimtus 
vakarų, — operečių, teatrų, 
koncertų, etc., neskaitant kitų 
rengiamus, kuriuose Gabija da
lyvavo kaip svečias. Petrauskas 
mokino Gabijų per dvyliką me
lų. Kili mokytojai buvo A. Ba
čiulis, F. Apšiega, Z. Neviackie- 
ąė, J. Nevedauskąs, J. Dirvelis 
■r dabartinis S. Pauras.

Pirmininkų Gabija turėjo vi
so septyniolikų. Pirmasis buvo 
K. Prataps. Dabartinis yra J. 
Kirmeliavičįus.

Gabija turėjo sutverus ir vai
kų chorų, kurio globėjais bu
vo E. Aleknienė, Stasys Moskus 
ir K. Jurgeliunas. Mokytojavo 
Mikas Petrauskas,

Iš svarbesnių svečių-artistų 
Gabijos programuose yra daly
vavę Butonas ir Sodeika, abu
du dabartinių! Lietuvos operos 
artistai, Bačiulis, Dirvelis, Juš
ka, Mitrikaitė, Dirvelienė ir 
eilė kitų.

Tarp vaidintojų randame 
vardus Sangailų, Stasio Moc
kaus ir ponios. Mockienės, Pau- 
liauskų, Neviackienės, Jurge- 
liuno, Meslio, advokato Rastc- 
nio, Keslerienės, Biekšos (San
daros biznio vedėjo), Kerdie- 
jaus, Dr. West, Stasio Vitaičio, 
Bratenaitės, Strumskio, Gegu
žio ir eilės kitų dailės mylėto
jų-

Švenčiant savo sidabrinį ju
biliejų, Gabija su giliu liūdnu
mo ir ilgesio jausmu prisimes 
na, kad “jau daug musų rėmė
jų, lošėjų ir dainininkų paliko 
mus ir nuėjo į amžinatvę, kaip 
tai aukštai gerbiamas kompozi
torius Mikas Petrauskas, Juš
ka, Kerdiejai, Karbauskas, Iler- 
manavičiiLS, Koranas ir Kali
nauskienė.” Visi jie paliko 
brangių atsiminimų iš savo 
darbų musų dailės veikloj.

Gabijos darbai per tuos ^5 
metus buvo gausus, tad nemą- 
žai kredito reikia atiduoti ne 
vien jos nariams, valdyboms ir 
vedėjams, bet ir tiems nuolati
niams dailės rėmėjams, kurių 
skaičiuje randasi ponąi Moc
kui, Veniai, Norkūnai, Bratė- 
nai, Kasmauskai, Kalinauskai, 
Šokas, Čaplikas, Ivas, Tuipila, 
Rupkelįs, Koranas, Hermana- 
vičius, buvęs bostonietis V. B. 
Ambrose, Valiackai, Dr. Jak- 
mąuh, Dr, Kapochy, Dr, Pašą- 
karnis, Šidlauskas, advokatas 
Bagočius ir kiti.

Dainos reikšme 
musų gyvenime s

Daina yra viso kilnesnio gy
venimo pradžia ir pabaiga. Dai
na yra ypatingai brangi lielm 
viui. Dar kada musų istorija 
nebuvo parašyta, pirmas daly
kas, kurį svetimi keliauninkai 
pastebėjo, tai buvo nepapras
tas lietuviu giminių dainingu
mas. Kur kitos tautos turi sa
vo dainose išreiškusios taip 
jausmingai, taip vaizdžiai vi-

BARGENAI!
NEGIRDĖTI BARGENAI

SIŪLOMI

Progress Krautuvėje
PAMINĖJIMUI

7-tos METINĖS SUKAKTIES
I

Sučėdijimai Siekia Iki ^^^96

1 . '.. /} .....  '0
$850.00 3-jų dalių miegamų 

kambarių setai
$44-50

$65.00 gražus seklyčioms 
setai

_______ $32-50
$125.00 3-jų dalių moderniš* 

ki miegamų kambarių
setai

_______ $69-50
$3500 gražus, naujos ma

dos 9x12 kaurai
_______ $19,75______

$55.00 stalo viršų mados 
gesiniai pečiai

_______ $29-50_______
$395.00 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas, reikalinga 

dėl namų, už
______ $198-50
$195.00 pilnį 3-jų kambarių 

įrengimai, po
$98.50

1939 m. mados General Mo
tors Frigidair po

______ $119-50
$75.00 puikus console, 7-8 

tūbų radios
$29-95_______

$32.50 Studio Couches
$19-75_______

9x12 gražios klijonkės
_______ $2.95_______
$25.00 5-kių dalių Brcak- 

fast setai
_______ $12.95_______
$25.00 gražus nauji Loung- 

ing krėslai
_______ $12-95_______
$18.00 springsiniai matracai 

po
$6.95

Imame senus dalykus į 
mainus ant naujų

“I ■ ......................... —

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DĖL JAUNAVEDŽIŲ 
IR VISŲ KOSTUMERIŲ

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

PFu?hS?C°
Vedėjas J. KALEDINSKAS

3222-24-26 So. Halsted Street
Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško 'Programo ne- 

dėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles

Antra ekskursija va
dovauja VL Mučins- 
kas, švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelione: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu "MARIEHOLM” | 
Klaipėdą.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Gripsholm ....... geg. 4, geg. 31
Drottningholm geg. 13, birž. 12
Kungsholm ..... birž. 3, rugp. 19

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar 
Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 

(Grcgg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, Ui.

SERVEL ELECTROLUX 
GAS REFRIGERATOR 
GIVESYOU CONTINUED 
LOVVOPERATINGCOST

Servel Elektrolux operavimas 
kainuoja tiek mažai po metų 
kaip kad tą dieną, kada pasta
tytas dėlto, kad jis neturi judo- 
mų dalių savo tylioj šaldymo si
stemoj, kas galėtų nusidėvėti, nei 
silpnų vietų našumui netekti.

• Neturi judąmų dalių šaldy
mo sistemoj

• Nuolatinė tyla
• Visad žemos operavimo iš

laidos
• Daugiau patikimo patarna

vimo metų
• Santaupos kurios jį apmoka

SERVEL

Turime kiek 1938 modelių nu
mažintomis kainomis.

Englewood Stove & 
RepairCo.

6850 So. Green St.
bloko į vakarus nuo Halsted

Tel. VVENtworth 0937
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Diena Iš Dienos
V. Kubaitis
Apleidžia Ligoninę

šiandien, balandžio 15 d. 
apleidžia šv. Kryžiaus ligoninę 
V. Kubaitis, Sunset Park dar
žo savininkas. Ligonis buvo 
gana pavojingai sužeistas prieš 
keletą savaičių, bet dabar jau 
tiek pasitaisęs, kad galės persi
kelti į savo namus Sunset Par
ke.

baitis galės savo namuose pasi- Balsienės vedybos. Pabroliu bu-ista jas skaityti ir ketino ben- 
matyti ir pasisveikinti su savo vo Juozas Kiauda ir pamergė 'drodnrhimiti a» mn«n fnlkn Ji 
draugais ir pažįstamais. Tikisi Marė Juška. Ponai Jurčiai yra 
gerai sustiprėti ligi Sunset 
Park Grand Opęning pikniko, 
kuris bus gegužės 7 d. O “Nau
jienų” vasariniam piknikui, ku
ris įvyks rugpiučio 13 d. Sun
set Parke, tai tikisi būti pilnai 
pasveikęs.

V. Kubaitis ligoninėje būda
mas buvo skaitlingai lankomas 
savo draugų ir pažįstamų. Už
tai ir už gėles, saldainius ir t.t. 
jis yra giliai dėkingas. —XX.

aš sužinojusi apie jų vedybąs

daug laimes ir sėkmingumo jų 
visuose kilniuose darbuose.

Jūsų Ona.

dradarbiauti su musų talka. Ji 
yra'rimta ir širdinga moteris, 
aukštai vertina kultūringus 
darbus ir visame kame, ji pa
ti dalyvaudama viešuose pa
rengimuose, teikia širdingą pa
ramą.

VESTUVIŲ 
VARPAI

» O O
Daniušiai, savininkai

10737 S. Michigan av.,
Naujienas”. Povi-

Jurčiaus-Balsienės 
VedybosNors jam teks ten gana ilgai 

dar pagulėti pakol galės grįžti 
prie savo pareigų, bet p. Ku- įvyko Juozo Jurčiaus ir Julės

balandžio 11 d.,

Lietuviai Parduoda

BUICK’US
Halsted ir 31st St

Parko apylinkėj 
suskambės vestuvių 
sujungs į naują ir 

šeimyną p-lę Eleną

Auburn 
šiandien 
varpai ir 
gražią
Szymkiewicz ir p. Richard J. 
Fahy, buvusį newyorkietį, ku
rį gražioji Elena atviliojo Chi- 
cagon. Jaunoji yra duktė au- 
burnparkiečių pp. Stahley A. 
Szymkiewicz, nuo 8239 South 
Halsted Street.

Po vedybinių apeigų jauna
vedžiai išvyks į pietines val
stijas. Rp.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Charles Juggan, 23, su Fran-

ces Wasilewski, 19
William Gudinąs, 25, 

le Vysnauskas, 17
Simon Gudinąs, 23,

Verne Bixman, 19

Ponai 
Tavern, 
atnaujino 
las Daniušis gal tik 4 metai
kaip ‘ yra atvykęs iš Lietuvos. 
Jis pirmiaus bendradarbiavo su 
taip 'vadinamais tautininkais- 
sandariečiais, bet pastebėjęs jų 
silpnoką veiklą, pakrypęs prie 
naujieniečių, kurie jam dabar
tiniu laiku atrodo “praktiškes
niais tautininkais”. Jis dabar 
stengiasi įsitvirtinti Dėdės Ša
mo žemėje ir kad gauti pilnus 
pilietybės popierius, trumpam 
laikui jis išvyksta į Kanadą. 
Atlikęs formalumus iš 
vėl grįš į Ameriką, ir 
tina pasilikti pastoviai.

Jo žmona ypatingai
daug truso ir ji dabar džiau
giasi, kad sunkumai greit 
nugalėti ir jos Povilas vėl 
grįš.

Aš irgi širdingai linkiu
niai Daniušienei geros kloties 
jos darbuose.

Ona Dovgin, 
6108 S. State St., 

Tel. Englewood 6530.

ten jis 
čia ke

pridėjo

su Ade-

su La

Reikalauja
Perskirų

Katrina Mork nuo-.
Mork

Petronella Zakarauski nuo
Frank Zakarauski

Andrew

Gavo
Perskiras

Mary A. Povilaitis (Povrleit) 
nuo Alfred F. Povilaitis

bus
su-

po-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

ĮVAIRUMU vakaras su ŠOKIAIS
Rengia LIETUVIŲ KEISTUČIO PAS. KL1UBA8

Nedėlio j, Balandžio 16 d. 1939
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ

14 ir 49 Court, Cicero
BUS SUVAIDINTA 2-jų VEIKSMŲ KOMEDIJA

“Mulkinę ir Mulkintojai” •
VEIKIANTIEJI ASMENYS: W. Bųįsha, K. širvis, Juzė Dorenienė, 

A. Casper, B. Klimas ir J. Gegužis.
2-ra DALIS PROGRAMO BUS 

BRIGHTON PARK JAUNUOLIŲ GRUPE
Po vadovybe A. ZABUKIENĖS—jaunuoliai parodys savo gabumus 
šokiam bus gera orkestrą—grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius 
Durys Atsidaro 3:30 pp. Lošimas Prasidės 5 v v
Įžanga is anksto 35c Prie durų

Tel. Vlctory 4965. I 
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi! 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND. 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St J

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
garantuotąPirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

tokią kainą, kokią
mokėti. Mes duosime
kaina už jūsų senąjį, o 
šią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

PER

Taupa,No. 1
Visada žemos RCA 
Viktrolos kainos su 

, automatišku 10 ir 12 
colių rekordų keitė
ju—ir elektriniu tu- 
nijimu radijo.

Taupa No. 2
Bonų už $17.50 Vic
tor ir Bluebird re
kordai, 12 mėnesių 
Victor Record Re- 
view prenumer a t a 
$2 vertės—kita Vic
tor Record Society 
nauda, perkant da
bar.
Taupa No. 3

Extra liberalus mai
nas už senąjį radiją 
ar fonografą, už pir
kimą dabar!

J M «

te

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

&Josėphine Pilkis 
Naujoje Vietoje

Josephine Pilkis perkėlė biz
nį į nuosavą namą, kur įtaisė 
labai gražią taverną, vardu 
Josephine Tavern. Antrašas 
6601 S. Western Avė.

P-a Pilkis yra sena chica-

Mano Talka
— “N” Kontesto žinios —
Elena Mažeika, 4157 S. Ar-

tesian Avė., atsinaujino “Nau- gietė ir biznyje turi gerą pa- 
ienas” ir pasakė, kad ji mėg- sisekiiną. tr.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................... I

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

PnrRnnt toną ar daugiau

BALSUOKIT UŽ SEKANČIUS ASMENIS 
1 MIESTO VIRŠININKUS

Į Majorus FRANK W. BRUGGEMAN
Į KOMISIJONIERIUS

CHARLES II. APPLEGATE 
AURTHUR E. TURNGREN 
ir NORMAN C. GALLETT

Šitie asmenys yra dabartinėj miesto valdyboje ir yra 
žinomi jų atlikti darbai. Balsavimas įvyks ANTRADIE
NĮ, BAL. (APRIL) 18 d. ir nepamirškite padėti kryžiu
ką Balsavimo Dienoje prieš jų vardus.

sietuvos Ūkininko Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, balandžio 16 d., 1 v. p.p. Gerčiaus svetainėj, 2214 

W. 23 place. Pirm. Juozas žiurkauskas
Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško '• ir Pašalpinio Klubo 1‘ 

AVardo mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, balandžio 
16 d. Hollywood Svet., 2417 W. 43 S t. 1 v. popiet. Nariai 
privalot susirinkti ir pasirūpinti su užvilktais mokesčiais.

Paul J. Petraitis, rašt

f

PARENGIMAI- HHHN

ŽAGARIECIŲ KLIUBO ROŽIŲ BALIUS
— įvyks —

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 15 DIENĄ
MILDOS SVETAINĖJE ant 3-čių lubų

3142 SOUTH HALSTED STREET
Pradžia 7 valandą vakaro. Įžanga 25 Centai.
Grieš gera orkestrą šokiams. Kvepiančios rožės raudonuos prie 
kiekvieno lietuvio-lietuvaitės krutinės. Žagariečiai vaišins svečius 
ir suteiks daug Unksmių valandėlių atsilankiusiems.

Nuoširdžiai Užprašo RENGĖJOS.

V t-----------  ---------- - - ------------- - - - - ----------------- Į - - .

..................— ■■■■»■» I I - |

L. L. Etinės Kultūros Draugijos 1-ma kuopa rengia balandžio 
16 d. Lietuvių Darb. Svet. 10413 S. Michigan avė. vakarėlį 
Stato vieno veiksmo komediją “Jaunystės karštis”. Pradžių 
7 v.v., durys atsidarys 6 v.v. Įžanga 25c, prie durų 30c. Lo
šimai ir programa L. Darbininkų Aido choro.

SLA 63 kp. pavasarinis balius įvyks subatoj, balandžio 15 d. 
St. Komisija užkviečia 
svečius atsilankyti į šį

Komisija
Vakaras įvyks sekma-

BARTKŲ ŠEIMYNA

Mačiukevičiaus Svet., 1036 E. 93rd 
širdingai visus, kaip narius, taip ir 
parengimą.

Lietuvių Keistučio Paš. Klubo Įvairumų
dienį, balandžio 16 d. Cicero Liuosybės svetainėj. Bus gra
žus programas ir visokių įvairumų. Kviečiam visus, nes bus 
gera orkestrą šokiams. Bilietai labai pigus, įsigykite išanks- 
to. Visi darbininkai, kurie esate apsiėmę dirbti, malonėkite 
būti svetainėj 4 vai. p.p. Komisijos narys N. Klimas

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

JAS FITTINGS and SEWERAGE
•dso BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

M:MODELIS U-123 ... TAI “GOOD 
TIMES” MODELIS

Teikia rekordų ir radijų linksmybes. 
Plunksnos palietimo Crystal pick-up. 
Top-Loading adatų vieta. Radijo link
smybė su RCA Victor elektriniu tuni- 
jimu RadijiĮ—Paspausk spragutę štai 
jums ir stotis.

Paprastai diduma ra
dijų ir fonografų' per
kama metų 
Tai reiškia 
kus mums 
Victor bei 
darbininkams per ši
tuos mėnesius. Parda
vimas reiškia 
. . . čia ir RCA 
fabrike.

Šiais metais 
ruojame su RCA Vic
tor, kad atnešti “Ge
rus Laikus”. Kviečia
me jus prie šios pro
gos sutaupyti trimis 
budais, perkant retai 
matomus sens a cin- 
giausius radijų bei 
linksmybės bargenus. 
Tik pažiūrėk į tai ką 
gauni. Pamatysi, kad 
negali ir belaukti... 
kada dabar laikas pirkti. Ateik Šiandien. Gauk musų auką už 
senąjį radiją. Pamatyk ir išgirsk “GOOD TIMES” RCA VIC- 
TROLĄ.

NAUJAS 1940 MUZIKALIS INSTRUMENTAS
Stebėtinai gražiai groja rekordus ir radijo automatiškai patsai 
permaino; dėl introdukcijos, kaina yra žema dabar ir dar didelę 
nuolaida už jūsų seną radijo.

pabaigoj, 
liesus lai- 
ir RCA 

kitiems

darbą 
Victor

koope-

Jos. F. Budrikiu
3409-21 So. Halsted Street

TEL. YARDS 3088

Budriko nedėldienio WCFL radijo programa, balandžio 16 d., 
permainytas laikas: 6 vai. vakare Chicagos laiku, o pradedant 
23 balandžio bus 9-tą valandą vakare per visą vasarą.

Rytoj - KriRštynos!
ŠALTIMIERO METINIS PARENGIMAS ĮVYKS

RYTOJ - BALANDŽIO 16
ASHLAND AUDITORIJOJ, ASHLAND ir VAN BUREN GTV

Praleiskit Atvelykį linksmai, džiaugsmingai, šaltimiero Metiniam..šunim Burum Parengime, Ashland Auditorijoje! Atvykit visi! Dideli 
ir maži, seni ir jauni! Pamatysit gražią operetę “Krikštynos”, gražius šokius, skambias daineles, šokiams gros dvi orkestros: Ameriko
niška ir Lietuviška. LEW DIAMOND ir jo SWING ORKESTRAS — ir “MYKOLAS” Polkų karalius su 9 POLKŲ MEISTRAIS.

Pasamatykit su draugais, susipažinkit su svečiais. Programas prasidės nuo 6 vai; šokiai nuo 9 vai. iki Vėlumos.

ĮŽANGA 75c

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
FONSILA IŠIMIAMI $13.50

GYDYMAS $£(1-00
LIGONINĖJE .............

AUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje ...... $ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... “ 

VISAS LIGAS GYDOMA $4 ftft 
kzaminaciią įskait. vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

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

NESI VĖLUOKITE!
POVILAS ŠALTIMIERAS



šeštad., balandžio 15, 1939 NAUJIENOS, Chicago, ffl. 7

Metinės Mirties Sukaktuvės

PETRAS VIŠNIAUSKAS 
gyveno 3542 S. Lowe Avė. 
persiskyrė su šiuo pasauliu 16 
d. balandžio mėn., 1938 m., 
sulaukęs pusės amž., gimęs 
Telšių apskr., Medingėnų par. 
Gedikėnų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Leokadiją (Mikalaus
kaitę) iš Rietavo parap., Pa
jūrio kaimo; sūnų Apolitą, 
marčią Josaphine, sūnų An
taną, dukterį Sofiją ir žentą 
Mykolą, Leokadiją ir žentą ' 
Justiną Brukauskus, brolį 
Baltramiejų ir brolienę ir se
serį Petronėlę Varpjotienę ir 
gimines.

Bus laikomos Šv. Mišios 
Šv. Jurgio parap. bažnyčioje 
balandžio 18 d., 1939 m., 8 
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas. Mes 
Tave, musų brangusis vyre ir 
tėveli, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė ir 

Giminės.

+ I

BARBORA RUMŠIENĖ, 
po tėvais Lenkšas.

gyveno 10623 S. State St
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 14 d., 11:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Telšių apskr., Tvėrių 
parap., Pečiuliškių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

2 sūnūs—Joną ir Stanislovą 
ir marčią Mae, brolį Zenoną 
Lenkšą ir brolienę Barborą ir 
daug kitų giminių Lietuvoj— 
sūnų Ignacą, marčią Barborą, 
brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas Lacha- • 
wicz kopi., 44 E. 108 St., Ro- 
selande. Namų tel. Pullman 
4465. Laidotuvės įvyks antra
dienį, balandžio 18 d., 1:30 v. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėta į Liet. Tautiškas kapines, j

Visi a. a. Barboros Rumšie- t 
nes giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- 1 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Brolis ir kitos giminės, I

Laid. Dir. Lachawicz ir Su- j 
nai, Tel. Pullman 1270 arba I 
Canal 2515.

• Field Museum vakar pa
skelbė, kad šiandien, pradedant 
11 valandą ryto, rodys 15 įdo
mius filmus, skirtus vaikams.
Įžanga nemokama.

■ #*■*■■*■ ar Siunčiam GėlesLOVEIKISvS=“J-
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street i
Tel. YARDS 7308 z

Metines Mirties Sukaktuvės.

BOLESLOVAS NAVICKIS
persiskyrė su šiuo pasauliu 13 die
ną balandžio mėn., 1938 m., sulau
kęs pusės amžiaus, gimęs Tryškių 
parap., Mažeikių apskrity.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Mortą, posūnį Juozapą, marčią 
Anastaziją ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Liūdnai atminčiai musų brangaus 
vyro ir tėvelio bus laikomos Šv. 
Mišios Dievo Apveizdos bažnyčioje 
balandžio 17 d., 1939 m., 7:30 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas, o paskui į namus po nr. 
66U VVest 14th St.

Mes Tave musų brangusis vyre 
ir tėveli, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiau ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Moteris, Posūnis, Marti, Giminės ir 

Draugai.

HELENA MALIŠAUSKIENĖ- B 
(MALESH)

po tėvais Samuliutė
Persiskyrė su šiuo pasauliu B 

balandžio 12 d., penktą vai. H 
popiet, 1939 m., sulaukus ži- p 
los senatvės, gimus Lietuvoj, B 
Starkonių kaime, Pasvetinio i| 
parap., Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 18 m. | 
Paliko dideliame nuliudime | 

vyrą Juozapą, 4 dukteris, An- | 
toinette ir žentą Dr. Peter B 
Petraitis, Elsie ir žentą Alex į 
Maziliauskas, Stellą ir žentą j 
Peter Zaks, Josephine ir žen- I 
tą Eugene Gasper, 3 sūnūs: j 
Adolph ir marčią Mary, John 
ir marčią Katie, Alphonse ir Į 
marčią Estelle ir dvyliką | 
anūkų. Lietuvoj paliko sese- I 
r į Elžbietą Petrulevičienę ir j 
jos šeimyną ir brolį Domini- | 
ką Samulionį ir jo šeimyną, -Į 
ir daug ki,tų giminių.

Kūnas pašarvotas Lacha- : 
wicz koplyčioj, 44 E. 108th St. | 
namų tel. Pullman 3359. Lai- j 
dotuvės įvyks šeštadienį, bal. 
15 d. Iš koplyčios 1:30 vai. po 
pietų bus nulydėta į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus ■ 
gimines, draugųs-es ir pažįs- i 
*amus-as dalyvauti šiose lai- į 
dotuvėse. Nuliūdę liekame, J 
Vyras, Vaikai, Marčios, žen- ■

tai ir Giminės. Į
Laid. Dir. Lachawicz ir Su

nai, Tel. Pullman 1270.

T— 
i*-

Turėk Savo Namą!
Proga, Šeimos Žmogui Vidutinių Galimybių 

Savo Siekiams Atsiekti!

The Home Owners’ Loan
Corporation

Per šį ofisą dabar pasiūlo bargenų lengvais terminais: 
10% įmokėti, balansą išmokant kaip rendą per 15 metų 
laiką. Sekantieji namai tarpe daug kilų 
apsvarstyti:

pasiuloma jums

Antrašai: Kambariai
5008
491.9
4936

S.
S.
S.

KEELER AVĖ.
TRIPP AVĖ.
KOLIN AVĖ.

5
5
5

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo FURNITURE-FIXTURE-WANJED 
Rakandų ir Įtaisų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

IEŠKAU DARBO prie namų pas 
lietuvius. Kazimiera Dorris, 3417 
So. Morgan St. Turi liudymtis.

VAIKINAS paieško kambario 
3rightOn Park ar Bridgeporto apy
linkėj. Naujienos, 1739 South Hal
sted St. Box 971.

PARDAVIMUI 1 AUKŠTO na
mas, 60 pėdų lotas, tile virtuvė ir 
maudyklė. Stokeris. 7127 So. Tal
man.

120 AKRŲ ŪKIS, 80 akrų dir
bamos, geri pastatai. $2,000. Char
les Rukšėnas, White Cloud, Mich. 
R. No. 2.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA NAMŲ ruošai’be skal
bimo. Vienas vaikas, būti. Geri na
mai. Handelsman, 3805 W. 13th 
St. Rockwell 2052.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA Tavernas ir na
mas. Biznis išdirbtas 6 metus. Prie
žastis mirtis. 220 E. 79 St.

GREITAM, PARDAVIMUI namas, 
2 fletis po 5 kambarius. 3 Bed- 
roomai. Labai pigiai — $3500. 2831 
W. 40 Place prie Archer Avė. Sa
vininkas 5124 So. Kedzie. Prospect 
6502.

20 AKRŲ $600, $100 įmokėti. 
Liekana lengvais terminais. Box 73.

Rensselaer, Indiana.

REIKIA MEDINIŲ 
gėlių dirbėjų, patyrusių 
Dirbtuvė. Geras mokestis.. 
314 South Franklin, šeštas aukštas.

AUDINIŲ 
tiktai.

PARDAVIMUI 
krautuvė arti mokyklos 
kampo. Nebrangiai. 905 W. 20th St.

SALDAINIŲ 
prie

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KRIAUČIUS su
prantantis visą kiaučystės darbą, 
kaipo menedžeris cleaning shop, 
pastovus darbas. 3113 W. lllth St. 
Phone Beverly 4314.

PARDAVIMUI GASO STOTIS, 
gerai einantis biznis. Priežastis— 
kitas biznis. Parduos pigiai.

7100 So. Talman.

6 KAMBARIŲ PLYTINIS bun- 
galow 3849 W. 60th Pi., naujai de
koruotas, garu šildomas 
liuota. Pirmos rųšies sąlygose, už
dari porčiai. 2 
arti transportacija, 
kyklos. Savininkas.

REPUBLIC

insu-

karų garažas, 
viešosios mo-
3950.

REIKALINGAS PORTERIS į 
tavern restoraną. Patyręs ir blai
vas. 666 West 14th St. i

TAVERNAS su fikčeriais ir sta- 
ku. Parsiduoda labai pigiai, įmo
kėti $50.00. Kitus lengvais išmokė
jimais. Mainysiu ant loto arba 
automobilio. Pašaukite po 7 va
karais. Prospect 0176.

REIKALINGAS GERAS ŽMO
GUS ant fąrmos už gaspadorių, ge
ra mokestis. Atsišaukite 1101 So. 
Albany Avė. A. Rudinskas.

PARDAVIMUI žinomas buvęs A. 
Bitino tavernas, skersai kelio nuo 
Šv. Kazimiero kapinių. Klauskite 
Mrs. Anna Bittin, Tel. Beverly 
0005.

9 APARTMENTAI, garas. Meti
nių pajamų $3600. Kaina $13,500. 
—$2500 pinigais reikalaujama, — 
kampinis 13 apartmentų. Metinių 
pajamų $6750. Tiktai $22,000. 
nigais $5,000. 
MIDDLE STATE MORTGAGE 

3943 Irving Park. 
Independence 6870.

Pi-

CO.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

DIDELIS GARAŽAS
Didelis garažas dėl randos. Tel

pa apie 20 karų. Apšildomąs. Pigi 
renda. Kreipkitės Jos. M. Azukas, 
3301 So. Lituanica Avė. Yards 1215.

RENDAI ŠTORAS — tinka kriau
čių arba bet kokiam bizniui. 4436 
Fairfield. Tel. Wentworth 8946. 
Klauskit Kasper.

WEST SIDėJ MODERNAS . 6 
kambarių su, vana. Tiktai $10 iki 
$12 mėnesy. Kreiptis. Real Estate 
Qffice, 1100 West Harrison St.

PARDAVIMUI
A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo. 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. .Anna Bittin stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išparduoda pigiausia 
kaina. Taipgi parduoda naujausios 
mados mūrinius namus, po 4 kam
barius ir 2 kambariai viršui, ne
baigti, po $4750.00. Yra gasas, elek
tra, vanduo ir gatvės ištaisytos. 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDĖN homes 

3938 West lllth Street 
Tel.' Beverly 0005.

MARQUETTE IR BRIGHTON 
PARKE BARGENAI.

Netoli Lietuviškos bažnyčios, 
flatų po 4 kambarius. Kaina $3900.

5 kambarių mūrinis bungalow— 
kaina $4500.00. Bizniavas namas 
su taverno bizniu. Kaina $8500.00.

11 flatų—kaina .......... $19500.00
5 kambarių mūrinis bungalow, 

platus lotas, kaina .......... $3300.00
Visi namai parsiduoda lengvais 

išmokėjimais arba kas ką turite, iš
mainyti: morgičius, bondsus, 
mas, lotus. Kreiptis pas

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avenue.

Tel. Grovehill 0306. Vakarais 0176

2

far-

WEST SIDĖJ MODERNAS 6 
kambarių su \(ana. Tiktai $10.00— 
$12.00 mėnesy. Kreiptis Real Estate 
Office, 1100 West Harrison • St.f

4622
4630
4344
2554

S.
S.
vv.

IIOMAN AVĖ. 
ROMAN 
DONORE 
45th ST.

AVĖ.
ST.

5
5
5
6

5017
4818
4804
4722
5006
4942

S.
S.
S.
s.
s.
s.

TALMAN
KEDVALE AVĖ.

KEDVALE AVĖ.
KEDVALE AVĖ.
TRIPP AVĖ.
WESTERN AVĖ.

AVĖ.

ir 
ir 
ir
ir 
ir 
ir 
ir

6
5
5
5 
R

5
5
5
5
5
5
6

Šildymas:
Karšto Vandens 
Karšto Vandens 
Karšto Vandens

ir Pečiais
Garu
Garu ir Pečiais
Pečiais
Karšto Vandens 

ir Pečiai
Karšto 
Karšto
Karšto 
Karšto
Karšto
Furnasas

Vandens 
Vandens 
Vandens 
Vandens 
Vandens

Pamatykite tuos namus 
iiioins patirti.

ir ateikite

Chester Kilki
4192 ARCHER AVENUE

Tel. Lafayette 0580
(Pirmas aukštas)

STANDARD FEDERAL SAVINGS BUILDING

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS KMOKfiJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE,'Jnc.
U4THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

PARDUODU FARMĄ pigiai, 
Irons, Mich., R. 1, Box 60, 61 ak
ras tarpe 3-ių ežerų, 
kambarių, biznis vasarą 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. 
Rašykite John Milosh, 13 White 
St., Holley, N. Y.

namas 11 
turistų.

PARDAVIMUI ŪKIS — 127 ak
rų puikios žemės — pilnai įreng
tas prie U. S. 31 į šiaurę nuo 
Scottville. Modernas gyvenimas, 
geri pastatai, arti mokykla ir mar- 
ketas. 1739 So. Halsted, Box No.972

PARDAVIMUI ŪKIS -r 40 akrų 
puikios žemės, prie U. S. 31 į 
šiaurę nuo Scottville. Modernas gy
venimas, geri pastatai, arti mokyk
la ir marmėtas—nebrangiai. 1739 S. 
Halsted St. Box No. 973.

TIKRA AUKA 10 akrų gražaus 
reginio, puikus medžiai, aukštuma, 
prie tylaus kaimo, grįsto kelio, ele
ktriką, patogu į Palos Park ir 
miestą, taksai apie $15 metams. 
Kaina $150 akras, labai patogus 
terminai atsakančiam pirkėjui. Ra
šyti savininkui Box H-50, 1739 So. 
Halsted.

ELZBIETA MEŠKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu i 

balandžio 14 d., 12 vai. dieną, ■ 
1939 m., sulaukus 56 m. amž., I 
gimus Joniškėlio par., Valdai- į 
kių kaime, Panevėžio apskr. ;

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

.Vyrą Joną,, 4 sūnūs: Leoną, 
tJbną, Jurgį ir ' Steponą, 2 
dukteris—Agotą ir Elzbietą; j 
marčią Ann% ir žentą Floyd 
Kodaker; anūką Leoną, brolį 
Adomą Grinę, * 
Mary Firmata. O Lietuvoj — 
brolį Jurgį Grinį ir seserį 
Oną žydonienę, ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 43 —156 
St. Calumet City, III. Tel. 
Hammond 7724. Laidotuvės 
įvyks primadienį, balandžio 
17 d., 10 vai. ryto iš namų į 
Šv. Kazimiero par. bažnyčią, 
Chicago Heights, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės 
nulydėta 
pines.

Visi a.
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Dukterys, žen

tas, Marti ir Giminės.
Laid. Dir. Joseph Ciganski, 

Tel. Hammond 372.

seserį Sister

sielą, o iš ten bus 
į Šv. Kazimiero ka-

a. Elzbietos Meškie-

LOUIS STASIULIS
su šiuo pasauliu 
d., 11:20 valandą 
m., sulaukęs 47 
gimęs Donvietų

Persiskyrė 
balandžio 13 
vakaro, 1939 
metų amž., 
kaime, Užvenčio parap., Šiau- ' 
lių< apskr. f

Amerikoj išgyveno 29 m. 
Paliko dideliame nuliudime 1 

seserį Agotą Budginienę, švo- 
gerį Aleksandrą, sesers duk
terį Stefanią, sesers sūnūs — { 
Joną ir Leo Budginus, pusse
seres: Zofiją Armonienę, 2 
pusbrolius Liudviką ir Povilą 
Jaspelkius ir gimines, Lietu
voj—2 seseris Oną Šimkienę 
ir Stanislavą Gedrimienę.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioj, 1410 $o. 49th 
Ct., Cicero. Laidptuvės įvyks 
pirmadienį, balandžio 17 d. 
8 ,val. ryto iš kopi. į šv. An
tano parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos ‘ 
už velionio sielą, o iš ten bus į 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Louis Stasiulio 
giminės, draugai ir pažįstami > 
esat nuoširdžiai kviečiami da- . 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patariyivimą ir j 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: t 
Sesuo, švogeris, Sesers Duktė 
ir Sunai; Pusseserė, Pusbro

liai ir Giminės. i
Laid. Dir. Anthony Petkus, 

Tel. CICERO 2109.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS, šviesus 
švarus — vaikinui ar ženotai porai 
be vaikų. 3222 Šo. Emerald antros 
lubos.

RENDON , KAMBARYS pavie
niui, su ar be valgio. Pigiai. Prie 
mažos šeimynos. Antros lubos iš 
priekio. 817 West 51st Place.

RENDON ŠVIESUS KAMBARYS 
apšildomas, paVjeriiui šu ar*be val
gio. 7011 So. Oakley Avė.

KAMBARYS ANT RENDOS «su 
valgiu ai4 be valgio. 6815 So. Map- 
lewood Avė. Šaukti Republic 6251.

RENDAI KAMBARYS, šviesus, 
garu šildomas, s 2 aukštas, pusė blo
ko nuo Archer Avė.

4029 So. Brighton Place.

RENDON KAMBARYS — pavie
niui ar ženotai porai — apšildo
mas. Prie mažos šeimynos.

4414 So. Rockwell St.

RENDON ŠVARUS, šviesus kam
barys. Pigiai, pavieniui ar ženotai 
porai. Gera transportacija.

3148 So. Lowe Avė.

O M Gėlės Mylintiems i B rs Vestuvėms, Ban* U 11U kietams, La i d o- 
; tuvėtns, Papuoši- 

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 .

Priversk Paraištį Išgydyti i

HYLA
Kad užsitikrinti ir apsisaugoti 
leisk laisniuotam, 18 metų spe
cialistui daktarui ekzaminuoti 
DYKAI. Patirk kaip paraištis 
gali išgydyti be operacijos. Ta 
moksliška išbandyta be operaci-: 
jos peilio gydymo sistema stato 
naujus audipius kaip oisteris per
lus. šimtai šiaip gydomi žemų 
mokesčių be laiko sugaišties. Ko
dėl ne jus? Kad patirti, niekas 
nekainuop. Patarimas dykai. Jus 
tikrai kai ką patirsi- 
te. $3.00 bandymo gy- Jz cį 
dymas siūloma už $1. 
Kainos žeihoš/ir gali- 
mapasirinkti išmokė-/^' w
j imą tokį, kokį išga- K
Ii, kad įtikinti. Atsi- JŲ®'“ 
nešk šį skelbiką. Lai- , A
.kykis senąjį paraištį, 
ar įsigyk naują. Už
tikrinti paraiščiai pi
gus kaip $5.00. Rašyk 
infęrmacijų.
2 aukštas. Arjtn. 8200 

RUPTUBE CORREC- 
TO SERVICE
DR. PETER 
SCHYMĄN

1869 N. Damen Avė.
Įst. 20 m. Laisniuotas Dr. prižiūri 

N. 4, 15, 39.

GROSERNĖ-MARKETAS 1754 
W. 57th St. gerai išdirbtas biznis, 
modernai, gerai įrengtas, refrige- 
racija. Gyvenimui kambariai už
pakaly. Savininkas turi išvažiuoti.

NAMAI—FARMOS
Kas norite greitai parduoti arba 

išmainyti namus — farmas, —r lo
tus, biznius. Taipgi kas norite 
pigiai pirkti namą arba farmą — 
gausite geriausį bargeną pas —

C. P. SUROMSKI,
6816 S. Western Av. Tel. Grovehill 
0306. Vėlai vakarais Prospect 0176.

JEI NORI KO NORS EXTRA. 
Gražus kampinis kampelis miškeliu 
apaugęs, du grįsti keliai. Įeina gra
ži regykla ir upelis, arti mokykla, 
elektriką, tuoj į pietvakarius nuo 
Palos. Kaina $1750, $350 pinigais, 
$20 mėnesy. Savininkas Box N-42, 
1739 So. Halsted.

Parduosiu Taverną—priimsiu part
nerį arba' mainysiu į automobilį. 
Gerą vietą, sale teatro. 6844 So. 
Racine.

PARDAVIMUI nebrangiai gro- 
sernė — delikatešų krautuvė ir gy
venimui butas. Priežastis -— liga. 
$25 mėnesinės rendos, gera aplin
kuma, geras susisiekimas.

5445 West Chicago Avenue.

GROSERNĖ — MARKETAS,1754 
West 57th St. Gerai išdirbta, mo
dernai ir gerai įrengta, refrigera- 
cija, gyvenimui kambariai. Savi
ninkas turi apleisti miestą.

JEI NORI PIRKTI NAMA IR 
PAJAMAS, APŽIŪRĖK

6 apartmentus, 2 extra beismente 
apartmentus. 5 karų plytinį garažą, 
renda $2,940 metams, $2,000 reika
laujama už $10,500. Kampinis, 14 
apartmentų, metinių pajamų $5020, 
$5,000 reikalaujama tiktai $20,000. 
Kampinis 22 apartmentų, metinių 
pajamų $11,208, $7,500 reikalauja
ma, tiktai $30,000. 3 flatų 1x5;
2x3 plytinis, karštu vandeniu šildo
mas, $1,000 reikalaujama, kaina 
tiktai $4,500.

2 flatis, 5—6 kambarių, $300 
kalaujama, tiktai $2,800. f 
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

N. Clark St. Dearborn 1540

PZ> AUKŠTO KOLONIALIO TY- 
PO 6 kambarių namas su daržu, 
prie Higgins kelio. (Reikia taisyti). 
Elektriką, sodnas ir daržas prie 
Devon Avenue. Nuosavybė baland
žio 25. Į vakarus nuo Harlem Avė. 
(Už miesto ribų). Kaina $2450, pa
togus terminai atsakančiam žmo
gui. Savininkas Box Z-18, 1739 So. 
Halsted St.

APIE 12 AKRŲ ŪKIS SU gyvai 
tekančiu upeliu, prie Golfo Klubo 
tuoj už ir į pietus Park Ridge, 
prie kaimo grįsto kelio, elektriką. 
Kaina $2750, patogus terminai. Sa
vininkas Box AA-4, 1739 South 
Halsted.

rei-
CO.

10

TUOJ Į PIETUS NUO DESPLAI- 
NES į rytus nuo Mannhąim kelio 
6 akrai kaimo nuosavybės, 
kietas kelias, be asesmentų, 
upelis užpakaly, prie golfo 
elektriką, žemi mokesčiai. 
$1500, $300 pinigais, $18 mėnesy. 
Savininkas Box W-5, 1739 South 
Halsted St.

Naujas 
gražus 
lauko. 
Kaina

ROADHOUSE TAVERN parduo
siu arba mainysiu į mažą farmą. 
Pilnai įrengta, arti prie Archer 
Avė. ir skersai kapines; aplinkui 
Forest Preserve. 6 kambarių pra
gyvenimas. 2 karų garažas. Visa 
naujai ištaisyta. Pigi renda.

8200 So. Kean Avė. Willow 
Springs, III.

9 APARTMENTAI, garas, meti
nių pajamų $3,600. Kaina $13,500— 
$2,500 pinigais reikalaujama — 
kampinis 13 apartmentų. Metinių 
pajamų $6,750. Tiktai $22,000. Pini
gais $5,000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
3943 Irving Park. Independence 6870

AUKUOS BIZNIAVĄ nuosavybę 
prie 47 ir arti Ashland Avenue. Pi
nigais arba mainyti. 1739 So. Hals
ted St., Box 970.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

BRIGHTON PARK — 2 po 5 
kambarius. Mūrinis beismentas, 2 
karų garažas. Kaina $5650.00. 2 po 
4 medinis Brighton Parke, geroje 
vietoje. Kaina $2200.00. 80 akrų
farma su gyvuliais, mašinom. Mai
nys ant Chicagos namo.

CHAS ZEKAS, 
4708 So. Western Avė.

2Y2 AKRŲ KAIMO ŪKIO NUO
SAVYBĖS tuoj nuo Roosevelt ke
lio. Į vakarus nuo Maywood arti 
Forest Preserve (už miestų ribų) 
žemi mękesčiai prie grįsto kelio, 
kiek medelių, turtinga žemė. Par
duos pigiai lengvais terminais.

Box C-2, 1739 So. Halsted St.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

SAVININKAS PARDUODA 5 
kambarių plytinį, pečium šildomą. 
Whipple St., arti 55, Lotas 37]/zx 
125. Kaina $3500.

HEMLOCK 7711.

BIG BARGAINS 
Nepraleiskite šitų bargenų.

4 bučernės su grosernėm, ran
dasi South Side, bizniai geri, cash 
ar mainais. Priimsim į mainus nuo 
bungalow iki, 4 flatų.

Bizniavas namas, štoras ir 5 fla- 
tai ir extra lotas ant šalies —cash 
ar maža maina. Kaina $9500.00.

SPECIALI
Nepraleiskit šitos progos be jų 

nėra daug! Parsiduoda arba išsi
maino tavern su namu
South Side, 10 mylių nuo Chica
gos. Ten yra slot machine ir kiti 
visokį gemiaj, ir license tik yra 
$100.00 į metus.

randasi

Ir turime labai gražių farmų; 
randasi Waukegan, ir Kenosha, 
Wis. nuo 10 iki 80 akrų.

Ir visokių namų už cash 
mainąis. Norėdami pirkti, ar 
duoti, kreipkitės prie musų.

PAUL M. SMITH 
4177 ARCHER AVENUE 

kampas Richmond. Virgįriia

arba 
par-

9665.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
plytįnis katedž prie 1414 N. Avers 
Avė. $1500.00 — $1000.00 pini-Avė. $1500.00
gaiš. Savininkas — 3838 W. Grand 
Avenue.

3,635 N. RICHMOND $2650 — 
namas, karštu vandeniu šildomas. 
Priverstas parduoti, 
nigais reikalaujama, 
dienį ir sekmadienį 
vai. .popiet.

Apie $800 pi- 
Atdara šešta- 
nuo 1 iki 4

2 FLATŲ MURO NAMAS po 4 
kambarius. Randasi Marąuette Par
ke. Kaina tik $7700. Muro “bunga- 
lows”, 5 arba 6 kamb. Parduoda 

C. su mažu įmokėjimu. 
išmokėsi per 
biznis, 
namas.

Likusius 
Pelningas 
gyvenimui 
vietoje. Nupirksi pigiai. 10 flatų 
muro namas, geroj vietoj Marąuet
te Parke.' Kaina tik $20,500. 2 flatų 
po 5 kamb. muro namas. Randasi 
Brighton Parke. Kaina $6500.—įmo 
keti $2000. štoras su kamb. užpa
kalyje ir flatas viršuj. Geras muro 
namas.
$1500.

15 metų, 
gaso stotis ir 

Randasi geroj

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ................... . $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai ........................... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ............................... $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v. 
RAPP STORAGE FURNITURE 

5746 So. Ashland Avė.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

2346

Kaina tik $6300—įmokėti 
Kreipkitės pas:
J. MACKE-MAČIUKAS 
West 69th St. 2-ros lubos 
Tel. Prospect 3140.

PARSIDUODA VARTOTAS Nash 
automobilis — Labai geram stovy
je. Parduosiu labai pigiai. Galite 
matyti bile kada. 4171 So. Halsted 
Street.

4 FLATŲ NAMAS, 6 kambarių 
kampinis, lotas 75x125— arti 63 ir 
Halsted. Nebrangiai, šaukti susita
rimui Englewood 7888.

PARSIDUODA PIGIAI 4 durų 
touring sedan 1938 Dodge: Heate- 
ris, defrosteris, radio. Mažai įva
žiuotas ir atrodo kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 So. Halsted St.

Klauskite Carl Wainora 
Phone Victory 1717. .

PARDAVIMUI 2 flatų plytinis— 
6 ir 6 kambariai — karštu vande
niu šildomas, ąžuolo trimai bunga- 
low stogas, uždaryti porčiai, 14 me
tų senumo, 32 pėdų lotas. Kaina 
$8500.00. 6736 So. Campbell Avė.

FINANCIAL
Finausai-Paskolos

3 FLATŲ MŪRINIS NAMAS — 
kaina $2900.00. Mainysiu ant biz
niavo namo: bučernę, automobilį, 
lotą. F. G. LUCAS and CO., 4108 
ARCHER AVENUE. tel. Lafayette 
5107.

GALIU DUOTI PASKOLĄ ant 
pirmų morgičių—nuo $500 iki ver
tės propertės. Atsišaukite į 
METROPOLITAN STATE BANK 

2201 W. 22 St. Real Estate Skyrius

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui.

PARSIDUODA — MARQUETTE 
PARKE forklozeriai už numažin
tas -kainas. 24 flatų už $25,000.00

10 flatų už ................. f 19,000.00
4 flatus už ..........   $12,000.00
6 kambarių mūrinis bungalovv— 

už .........   $4450.00
Visi nauji mūriniai namai. Me

diniai cottage už $2500.00. Teisin
gas patarnavimas.

CARLES URNICH (Urnikas) 
2500 West 63rd St.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 

Tel. Wentworth 7942. .



>

STREIKAI
CHICAGOJ

Vakar Chicagoj sustreikavo 
šoferiai 1,500, dirbą įvairioms 
statybos firmoms. Streikui va
dovauja Building Materials 
Chauffeurs unija (AFL). Ji rei
kalauja, kad algos šoferiams 
butų pakeltos iki 87Į/& centų už 
valandą minimum ir $1.05 — 
maximum. Dabar šoferiai gau
na apie 5 c. mažiau.

Kontraktoriai skundžiasi, kac 
“steikas suparaližuos apie $50,- 
000,000 statybos darbų, kurie 
dabar yra vykinami.’*

Wieboldt Streikas
Chicagoj dabar vyksta ir ki

tas šoferių streikas — Wieboldt 
departamentinių krautuvių fir
moj. Streikuoją šoferiai reika
lauja naujai suorganizuotos A. 
F. L. unijos pripažinimo.

Federales valdžios arbitrato- 
rius dabar veda derybas ban
dydamas streiką likviduoti. 
Streikieriai skelbia, kad firma 
griežtai atsisako legalią uniją 
pripažinti ir užlaiko kompani- 
nę uniją. O VVieboldt bendrove 
aiškina, kad ji tol nepripažin- 
sianti naujosios unijos, kol dar
bininkai slaptu balsavimu/ne
parodys, kad jie tos^urrijos no
ri.

Mechanikų Streikas""'-
Kartu su kitais mechanikais 

Amerikoj, vakar ir Chicagos 
miesto airporte sustreikavo 
l^astern Air Lines mechanikai. 
Jie reikalauja algų pakėlimo, 
48 valandų darbo savaitės ir li
nijos pripžinimo. Streikieriai 
sako, kad firma atsisakė uniją 
pripažinti net po to, kai mecha
nikų didžiuma pasisakė už jų 
Darbo Tarybos balsavimuose. 
Eastcrn Air Lines mechanikai 
turi savo uniją ir nepriklauso 
nei prie AFL, nei prie CIO.

Ši Vakara Visi v C

Pas Žagariečius
Sakys “sudiev svetainei”

Prieleliai, pažįstami, taip pat 
ir nepažįstami nepatingėkit at
vykti į Žagariečių Kliubo pa
rengimą, kuris įvyksta Mildos 
svetainėje, Bridgeporte. Kurie 
dar neužmezgėte draugiškų 
ryšių, atsilankę į vakarėlį galė
site susipažinti su visais šio 
kliubo žmonėmis. Prie to, pra
moga bus pilna smagumo.

Susijungsime su gėlėmis, at- 
gimsime jaunystės jausmais. 
Pasveikinsime linksmutį pava
sarėlį su atgimusia gamta ir 
sudiev pasakysime svetainei, 
nes greitu laiku Žagariečiai iš
sikraustys į žaliuojančias gi
rias ir parkus.

Pasinaudokite paskutine pro
ga šiame vakarėlyje. —švetė.

Šį Vakarą 
“College Night”

Lietuvių Universiteto Kliubo 
metiniai šokiai

Renkimės šį vakarą atsilan
kyti į Lietuvių Universiteto 
Kliubo iškilmingus “College 
Night” šokius, kuriems gros 
didelė Mickey Linono orkest
rą.

šokiai prasidės 8:30 vai. va
kare, Amalgamated Centro gra
žioj Lincoln salėj, kuri yra 
gražiai išpuota kolegijų madoj 
su šimtais “balionų** ir univer
sitetų ženklų.

Salė randasi adresu 333 So. 
Ashland gatvėj. Bilietai tiktai 
55 centų asmeniui. Galima 
gauti prie durų.

Nepamirškite atsilankyti ir 
paremti Stipendijos Fondą, ku
rio naudai šie- šokiai yra ren
giami. —A. V. F.

........................ — - ; i . --------------

Lietuvis Laimėjo 
{15,000 Atlyginimo 
Iš Geležinkelio
Traukinys Įlaužė Jam Krutinę

Superior teismo džiurė vakar 
paskyrė $15,000 atlyginimą 54 
metų lietuviui Anton Valaičiui, 
kurį sunkiai sužeidė Rock Is- 
land traukinys.

Valaitis vienu laiku dirbo 
tam gelžkeliui, kaip inspekto
rius.

Kartą, 1936 metais, jisai da
rė traukinio inspekciją, palin
dęs po vagonu, gelžkelio sto- 
tyj. Traukinys netikėtai pradė
jo judėti ir jam įlaužė krutinę. 
Žaizda buvo labai pavojinga ir 
nuo to laiko iki šiol Valaitis tu
rėjo gulėti miesto (Municipal) 
tuberkuliozo senatorijoje.

Valaitis užvedė bylą prieš 
Rock Island gelžkelį, viso rei
kalaudamas $75,000. Jisai gyve
no adresu 4617 South Wells 
Street.

Nauji Viršininkai 
High School 
Mokyklose
May C. Alle.n—Nauja Kelly 

Viršininkė

Apšvietos taryba vakar pa
skyrė naujus viršininkus ketu
rioms Chicagos High School 
mokykloms.

Kelly High School mokyklos 
nauju principalu bus May C. 
Allen, iš Park Manor pradi
nės mokyklos;

Engleivood — Joseph C. 
Thompson, iš Willard pradi
nės mokyklos;

Schurz — Aalbert Braeurs- 
Įield, iš Irving Park pradinės 
mokyklos,, ir i

Fenger — James H. Smith, 
iš Sherwood pradinės mokyk- 
os.

Taryba taipgi nutarė atida
ryti 25-kias High Schools ir 
^radines mokyklas mokslui 
>er vasarą. Vasaros semestras 
ęsis nuo birželio 26 iki rugp.

18 d.

Tas Didelis 
Triukšmas Bus 
Rytoj!
šaltimiero radio antras metinis 

parengimas
Rytoj, balandžio 16, Atvely

kių dieną, įvyksta šaltimiero 
metinis parengimas. Bus suvai
dinta graži originale operetė 
“krikštynos”. Jei kuriems jau 
yra įsipykę visokie koncertai, 
vaidinimai ar baliai, tai atsilan- 
<ykit į šaltimiero parengimą. 
Čia pamatysit kas jums tikrai 
patiks; išgirsit, kas jums nebus 
jamirštama. To triukšmingo 
parengimo programą pildys ge
ri, gabus dainininkai, vaidinto
jai, muzikantai. Dalyvauja 
“Šunim Burum” choras, Grino- 
rių choras, “Aidų Aidai” dai
nininkai ir visi radio artistai, 
tarp kurių yra ir Bartkų šei
myna.

Salė paimta didelė, kad vi
siems užtektų vietos, šokiams 
gros dvi didelės orkestros: Lew 
Diamond ir “Mykolas”, Kurie 
norės, galės šokti amerikoniš
kus šokius, o kiti lietuviškai.

Bus paruošta gardžių valgių 
ir gėrimų. Galit atvažiuoti be 
vakarienės, čia pasi valgysi t 
gardžių lietuviškų valgių.

Nesivėlinkit, gerbiamieji, nes 
programas prasidės lygiai 6 
valandą vakaro. Programą iš
klausę, užkandę, pasikalbėję 
nuo 9 vai. pradėsim šokti. At- 
silankykit visi: pavieniai, šei
mynos, grupėmis, ekskursijo
mis! Visų laukiam, visi džiaug
sitės! —Rengėjai (Skl.)

NAUJIENOS, Chicago, M

Sumušė Du Žmones, 
Bet $600 Nepasisekė 
Pagrobti 

A y

T0WN OF LAKE — Prie 
Dėlios Kamarauskienės alinės, 
4107 S. Ashland avenue, trys 
piktadariai bandė pasigrobti jos 
$600, bet jiems nepasisekė, nors 
smarkiai sumušė du žmones.

Aleksandras Phillips-Fįlipa vi- 
čius, 27 metų amž., tarnautojas 
p. Kamarauskienės alinėj, va
žiavo gatvekariu namo iš Dro- 
vers National banko, su $600 
čekių mainymui.

Išlipęs iš gatvekario prie 41- 
mos ir Ashland, Phillips prade 
jo eiti alinėn. Bet vos spėjo ji
sai pasiekti šaligatvį, trys vy
rai šoko iš ten pat stovėjusio 
automobilio ir puolė pinigus at
imti. Sumišimą pamatęs, neto
liese buvęs policistas atbėgti 
Phillipsą gelbėti, ir išsitraukęn 
revolverį, paleido šūvį. Bet ne 
pataikė. Tada į policistą šovė 
piktadariai, bet ir jie nepatai
kė.

Negavę pinigų, bet skaudžiai 
sumušę Phillipsą ir policistą, 
piktadariai pabėgo. Sužeistieji 
dabar guli German Deaconess 
ligoninėje. Abiems buvo pra
muštos galvos. Piktadariai bu
vo apsiginklavę revolveriais ir 
“blekdžekiais”.

Sužeistasis policistas yra Wil- 
liam Durkin, iš New City nuo
vados. Jis yra apie 40 metų am
žiaus.

Progresą Krautuvė 
Rengia Linksmą, 
{domų Radio 
Programą

Reikia priminti, kad rytoj, 
litą valandą prieš piet, Pro- 
gress Krautuvė transliuos spe
cialiai linksmą ir labai įdomų 
radio programą, tikslu paminė
ti Progress Bendrovės 7-nių 
metų sukaktuves, sykiu ir pa
vasario sulaukimą.

Bus dainuojama rinktinai 
smagios dainelės ir šauni mu
zika, kurią išpildyti J. Stepo
navičius stropiai ruošia galin
gą Naujos f Gadynės Chorą, 
kvartetus ir solistus. Kalbės 
“patarėjas” Adv. Gugis ir 
kiti, o pats programo vedėjas, 
J. Romanas, patieks daug nau
dingų žinių, ypač iš Progress 
Krautuvės didelių pastangų at
žymėti 7tas metines biznio gy
vavimo sukaktuves su nepa
prastų vertybių pasiulymu. Pa
tartina pasiklausyti.

Rep. J.

Pašovė Jaūną 
Bridgeportieti 

■h’ ’h ••
James posenĮjerg, vagotų au

tomobilių pardavėjas, kurio 
sandėlis randąsty adresu 2533 
State St., pašovė' 24 melų brid- 
geportietį Josepn Yancey, nuo 
3148 S. Union avenue.

Rosenberg aiškina, kad pa
šautasis prieš kurį laiką pirko 
auotmobilį. Kadangi negalėjo 
išmokėti mėnesinių mokesčių, 
tai'firma automobilį atsiėmė, o 
Yancey atėjo sandėliu ir pradė
jo reikalauti pinigų. Kilo smar
kus barnis, ir Rosenberg šovė.

Mini 7-taš,, Metines 
Sukaktuves
Progress FurnitUre Company

Šiomis dienomis Progress 
Furriiture Company (laikanti 
didžiulę baldų Krautuvę Brid
geporte) mini 7-tas metines su
kaktuves nuo šios įstaigos įsi
kūrimo ir sėkmingos prekybos 
augimo.

Atsižymėjimui šio linksmo 
“birthday”, Progress Krautu
vė kviečia kaip Chicagos, taip 
ir apylinkės lietuvius atsilan
kyti į Progress Krautuvę se
kančią savaitę, kame visi gau
site puikią progą pasinaudoti 
specialiai didelėm prekių ver
tybėm.

Progress Krautuvės vedėjas, 
J. Kaledinskas, sako “Progress 
Krautuvė augdama metais, kas 
kart darosi galingesnė patiek
ti didesnes prekių vertybes, 
geresnį bei skubesnį patarna
vimą. Ypač šįmet Progress 
Krautuvė yra nepaprastai ge
rai prisirengus pilnai užganė
dinti visuomenę su prekių pa
sirinkimu ir kainų mažumu, 
nes buvo dedamos jėgos ir ne
sigailėta darbo kuo sėkmin
giausiai apvaikščioti šias su
kaktuves, kad čia atsilankę 
žmonės ką nors pasipirkti ga
lėtų džiaugtis ir atsiminti su
kaktuves per daug metų.”

I Gero pasisekimo Progress 
Krautuvėj ir jos vedėjams sėk
mingai lietuviams tarnauti.

Rp. Z.

Atsišaukite
Prašau atsišaukti Jokubaus- 

<o nuo 8733 Aberdin St. Mr. 
Norbutas nuo Michigan Avė. 
Virs. Balis pašaukė mane, kad 
jiems atnaujinti Naujienas, bet 
nepridavė gerus antrašus.

Ona Dovgin, 
6108 S. State St., Chicago. 
Tel.‘: ENGlewood 6530. "'p

Žagariečių Kliubas 
Rengia Pavasarinį 
Rožių Balių

Ateinantį šeštadienį, balan
džio, (April) 15 d., Žagarie- 
čių Kliubas rengia labai pui
kų Rožių Balių, Mildos svetai
nėje, 3142 So. Halsted Street. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga 
—25 centai.

Kviečiam visus Bridgepor- 
tiečius ir apylinkės lietuvius 
skaitlingai dalyvauti šiame pa
rengime. Mes tikimės iš anks
to, kad busite patenkinti, nes 
turėsime įvairių gėrimų ir kar
štų valgių ir be to šaunią or
kestrą, kur galėsime linksmin
tis iki vėlybos nakties.

Seni ir jauni—visi esate šir
dingai kviečiami atsilankyti ir 
linksmą laiką praleisti su ža- 
gariečiais.

Su pagarba iki pasimatymo.
Komisija ir Valdyba, E. N.

(Skelb.)

Dėka Už Paskolos 
Palaukimą

CALUMET CITY, III. — Jo 
nas Linkevičius, 248—153rd 
PI. dėkoja Kastantui Bučinskui 
ir Drungiliukams už palauki 
mą paskolos, kurią buvo ga
vęs iš jų.

Nors žmonės kalbėdavo, kad 
K. Bučinskas atims namą iš 
manęs, dabar pagarsinu vi
siems, kad paskolą atmokėjau 
ir niekas neatims namo iš ma
nęs.

Aš tame name karčiamą lai
kau jau per 15 metų ir laiky
siu toliau. Užlaikau visokių 
alaus ir degtinės gėrimų, o 
penktadieniais duodu žuvies, ir 
šiokiomis dienomis užkandžių.

Prašau atsilankyti, busite 
užganėdinti.

(Skelb.)

Budriko Programas
Budriko sekmadienio progra

mų laikas permainytas. Prog
ramas prasidės 6 vai. vakare 
iš stoties WCFL, 970 k., pusę 
valandos vėliau negu iki šiol, 
dalyvaujant didžiulei orkestrai 
ir gabioms dainininkėms. Pa
vasario ir vasaros metu, kada 
ant WCFL radio stoties būva 
“beisbolas”,* Budriko progra
mai bus pildomi nuo 9 iki 10 
vai. vakare, Chicagos laiku.

Pranešėjas.

Vos Spėjo Pradėti, 
Tuojau Ir 
Pasibaigė —

14 Metų Berniukas Gavo 
Pamoką

Krutamieji paveikslai vakar 
užbaigė 14 metų berniuko kri- 
minalizmo karjerą.

AVilliam Purdy, nuo 6537 
Nevvgard avenue, gavo sugedu
sį revolveri ūką nuo draugo ir 
nutarė tuojau jį išmėginti. Kul
kų jame nebuvo, bet Purdy nu
ėjo į maisto krautuvę adresu 
7659 N. Paulina, grasinančiai 
parodė ginklą patarnautojai ir 
paprašė atiduoti jam pinigus iš 
registerio.

Revolveris paveikė patarnau
toją ir ji padavė berniukui 
$9.20.

Purdy tuojau nuvažiavo vi- 
durmiestin, prisipirko saldainių 
ir nuėjo kinoteatran. Ten rodo
mas filmas nupasakojo koks 
baisus likimas laukia piktada
rių, kurie vagia ir plėšia — vi
si ilgainiui atsiduria katorgoj 
ar elektros kėdėj.

Nusigandęs Purdy nuskubėjo 
namo ir papasakojo tėvui ką 
padarė. Tėvas tuojau pinigus 
grąžino krautuvei, o sūnų ati
davė policijos nuovadai. Poli- 
cistai berniuko nebaudė, bet ge
rai išbarė ir pasiuntė jį namo.

Bet Purdukui ir to užteko. 
Jis revolveriuką išmetė šiukšly- 
nan. '

Tautiškos Parapijos 
Parengimas

Tikrai draugiškas pasilinks • 
minimo vakarėlis, kuris rytoj 
įvyks parapijos svet., prie 35 
gatvės ir Union Avė. Vakarė
lio pradžia 7 įval. vak.

Kviečia: Rengėjai.
(Skelb.)

Pavasariniai 
Drabužiai 
Moterims

Pirm negu sumanysite pirk
ti pavasarinius drabužius, pa
sirūpinkite susitaisyti savo fi
gūrą. Tada geriau laikosi dra
bužiai ir gražiau atrodo. Spe
cialiai pritaikintu gorsetu jus 
tatai lengvai galite padaryti. 
Reikia tik užeiti į Sally Ann’s 
Shop, 3438 So. Halsted, kur 
jums viską padarys pagal no
rą ir šiandienine mada.

Sally Ann’s Shop, beto, tu
ri dideli pasirinkimą ir chirur
ginių bei motinystės dienų kor
setų. Nepamirškite prisiminti 
apie šį skelbimą.

(Skelb.)

Laikas Pasirūpinti 
Ledaunėmis

Diena už dienos reikia tikė- 
ties šiltesnių dienų ir karštų. 
Taigi, padidės ir rūpesčiai. Nuo 
karščių nepasislėpsi, maistas 
genda, didėja nuostoliai.

Bet nėra tos bėdos iš ku
rios negalėtum išeiti pergalė
toju. štai Alex Alešauskas & 
Sons, baldų krautuvė, kuri ran
dasi prie 6343 S. Western avė. 
pasiūlo visiems gerus 'šaldytu
vus arba ledaunes. Ledaunės 
taip geros, kad galima visiš
kai užtikrinti, kad niekas ne
ges. Bet Alešauskas nėra ir 
vien ledaunų pardavėjas. Jis 
turi skalbiamųjų ir prosinamų- 
jų mašinų. Viskas pas jį leng
vomis sąlygomis. Negana to, 
jis ir dekoratorius. Jei saky
sim nusispręsi pirkti baldus, 
jis jums nuoširdžiai patars kas 
ir kur geriau tinka ir gražiau 
atrodys.

Tad, reikalui priėjus ir pro
gai pasitaikius nepamirškite 
atsilankyti, arba paskambinti 
telefonu Republic 6051.

(Skelb.) 

• Gruodžio 15 d., “muverio” 
trokas užmušė 5 metų berniu
ką. Jo motina, 26 metų Hen- 
rietta Burns, nuo 2047 Ever- 
green st., vakar pasišaukė tro- 
ko šoferį Fred Lipovvitz, 1742 
Humboldt st., neva padaryti 
baldų perkraustymo apkainavi- 
>mą. Kai Lipowitz atėjo į mo
teriškės namus, tai ji išsitrau
kė revolverį ir bandė jį nušau
ti. Jam pasisekė moteriškę nu
ginkluoti. Policijos areštuota, 
Mrs. Burns pradėjo verkti, kad 
nepasisekė Lipowitz’ą nušauti, 
"Jisai užmušė mano sūnų, tad 
ir jis turi mirti.”

0 0 0

• Vasario 4 d., 19 metų ber
niukas George Nielsen užmušė 
žmogų prie Vincennes, Went- 
wc-rth ir 73-čios, ir pabėgo. 
Vakar jisai buvo nuteistas sė
dėti kalėjime nuo metų iki 14. 
Jaunuolis / gyvena adresu 449 
W. 81st Street. Jisai jau buvo 
baustas kelis kartus už neat
sargų važinėjimą.

0 0 0
• Valstijos legislaturos komi
sija pradėjo tyrinėti Manteno, 
III., valstijos ligoninės reika
lus. Liudininkai kaltina ligoni
nės viršininkus ligonių nepri- 
žiurėjimu, ir žiaurumu. Sako, 
dėl blogos priežiūros du ligo- 
jnys pasimirė, ir ligonės virši
ninkai juos buk palaidojo ne
davę giminėms jokios žinios. 
Dr. Ralph Hinton, ligoninės 
vedėjas ir kiti viršininkai, kal
tinimus nuginčija. Tyrinėjimas 
tęsis kurį laiką.

0 0 0

• 16 metų dviratininkas Ber- 
nard Fischer, nuo 2540 Nori h 
McVickers avenue, su dviračiu 
užvažiavo ir sunkiai sužeidė 25 
metų moteriškę Mrs. Erlys 
Wilkinson, nuo 1904 Ainslie.

i
Moteriškė ėjo namo iš tyrinė
jimo, kur ji liudijo apie auto
buso nelaimę.

0 0 0
• Vakar, 74 metai atgal, Wa- 
shingtone buvo nušautas pre
zidentas Abraham Lincoln. 
Tragedija įvyko Ford teatre, 
kur prezidentas su žmona bu
vo atvykę pamatyti veikalą 
“Our American Cousin”. Va
kar taipgi suėjo 27 metai nuo 
laivo “Titanic” paskendimo. 
Nelaimėj žuvo apie 800 žmo
nių.

0 0 0
• Porą savaičių atgal W. B. 
B. M. radio stotis pasistatė 
naują bokštą programų trans
liavimui. Seną bokštą nugrio
vė.

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienio naujasis bokštas 
sugriuvo. Stotis, turėjusi net 
du bokštus pereitą savaitę, va
kar neturėjo nei vieno. Užva
kar naktį WBBM negalėjo 
transliuoti programų, buvo su
stojusi ir W.G.N. stotis, bet 
vakar WBBM jau operavo su 
kitų stočių bokštų pagalba.

0 0 0
• Waukegan, Illinois, gavo 
medalių nuo National Safety 
Council, kaip saugiausias 25,- 
000-50,000 gyventojų kliasos 
miestas Amerikoj.

0 0 0
• Berwyno miestelio valdžioj 
laukiama permainų. Dėl nenu
rodytų priežaŠčių, ugniagesių 
ir policijos komisija rekomen
duoja prašalinti iš tarnybos 
keturis aukštus policijos depar
tamento valdininkus.

0 0 0
• Cook apskričio grand džu- 
ry vakar apkaltino 13 chica- 
giečių ir apylinkės gyventojų 
“rustlinimu” — tai yra,. vft~ 
girnų galvijų' iš ūkių. Apkal
tintieji buk suvogę iš ūkinin
kų Cook ir Will apskričiuose 
galvijų už suvirš $50,000.

0 0 0
• Meras Kelly vakar išvyko 
Washingtonan. Jisai pasimatys 
su prezidentu ir dalyvaus me
tiniam Washingtono korespon

šeštad., balandžio 15, 1939

Vakar Chicagoje
dentų organizacijos “Gridiron” 
bankiete.

0 0 0
• Federalis teismas patraukė 
atsakomybėn 35 metų moteriš
kę Mrs. Stella Gentile, nuo 3617 
S. Hermitage avenue. Ji yra 
kaltinama pardavinėjimu nele- 
galio a(kbholio. Suimtoji aiš
kina, kad ji buvo priversta tuo 
užsiimti, negalėdama su ketu
rių vaikų šeimyna pragyventi 
iš $55 WPA algos, kurią gau
na jos vyras.

0 0 0
• 15 metų berniukas James 
Callahan, nuo 8220 Emerald 
avenue prisipažino policijai, 
kad jisai papilde 25 apiplėši
mus. Berniukui išsipasakojus, 
policija suėmė tris jaunuolius, 
kurie plėšimuose taipgi daly
vavę. Suimtieji yra 22 metų 
jaunuolis (atrodo lietuvis) 
Thomas Pagojus, nuo 7203 
Stewart avenue, Donald New- 
quist, 21, nuo 7750 Morgan ir 
Frank Webb, 20 metų amžiaus, 
nuo 1005 West 77th Street.

0 0 0
• Chicago Housing Authori- 
ty, federales .valdžios namų 
statybos agentūra skelbia, kad 
turi $7 milionus ant rankų ir 
ruošiasi tuos pinigus išleisti 
pavyzdinių namų statymui.

Aleksandras 
Nevskys
Dar Tebeina

Sonotone teatre, 66 E. Van 
Buren eina per kurį laiką įdo
mus rusų veikalas, būtent, 
Aleksandras Nevsky. Paveiks
lai ir veikalas publiką žavėte 
sužavėjo, kad rodymą tenka 
vis ir vis pratęsti.

Turinys paimtas iš trylikto
jo amžiaus vokiečių antplūdžio 
į Rusijos platybes. Kova einą 
ant ežero Peipus ledo,' t. y. 
žiemos šalčiams ir pūgoms siau
čiant. (Skelb.)

Namų Savininkai
Jau ateina pavasaris atgims

ta gamta, savininkai pradeda 
ruoštis ir apžiūrėti savo na
mus. Galvoja ką nors naujo 
pristatyti ar pataisyti.

Mes gi užlaikom visokios 
medžiagos dėl porčių, garažių, 
langų, durų,, glindų (floor- 
ings), panelų, plasterboards, 
kabinetų, combination ir sie
tinių (screen) durių ir langų. 
Dabar geriausias laikas pirkti, 
turime specialų pigumą ir ge
rą pasirinkimą. Ateikit ir per- 
sitikrinkit musų kainas ir pre
kes.

Apskaitliavimas dykai. Ati
darą vakarais iki 8-tos v. v. 
ir nedėliomis iki 2 v. popiet. 
Duodame lengvais išmokėji
mais.

Lietuvių įstaiga,
ZOLP MILLW0RK and LUM-
BER CO., Selvestras-Marie 
Zolp, Sav., 3554 So. Halsted 
St., Tel. Yards 2576.

(Skelb.)

DABAR EINA
SERGfiJO-EISENSTAINS 

kūryba 
“ALEKSANDER NEVSKY”

Galinga epika iš 13 amž. Rusijos 
“Kovų ant ledo”, kada besiver- 
žusios vokiečių gaujos, vedamos 
teutonų riterių, buvo išvytos iš 
Rusijos žemių.
Prokofievo simfoninė muzika

SONOTONE
66 E. Van Buren St. arti Wabash 
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad.

ir šventes

DABAR EINA!
Antraštės, kurios pasako tiesą 

tiesiog iš centralės Europos 
“KRIZIS”

/

Tai jaudinantis paveikslas, kuris 
pasako didžiausios demokratijos 

ČEKOSLOVAKIJOS
mirtį, tai filmą pajuokianti na- 
zių censura. Tikrieji reginiai iš- 
smugeliuoti iŠ Vokietijos ir Su
dėtų krašto, gyvybę rizikuojant. 
PRINCESS teatras, 319 S. Clark 

prie Van Buren ir Jackson
25c iki 1 v. p. p. Šiokiom dienomis

i




