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Rusai Reikalauja GlaudžiosTalkininkųSajungos
PRIŽADA MESTI SAVO PAJĖGAS KUR 

TIK KONFLIKTAS KILS
Tikisi tokios pat britų ir francuzų 

pagalbos

KLAUSĖ LIETUVOS, AR JI BIJO HIT
LERIO ATAKOS

IŠGARSINIMAS SUGADINO HITLERIO PLANĄ

LONDONAS, Anglija, bal. 
21. — Britanija ir Francuzija 
pakvietė Sovietų Rusiją į fron
tą organizuojamą Hitlerio ir 
Mussolinio agresijai sulaiky
ti.

Į šitą pakvietimą Maskva at
sakė savo pasiulymu. Sovietų 
Rusija sutinkanti duoti ne tik 
tam tikros, ribotos pagalbos 
Lenkijai, Rumunijai ir Turki
jai, karo atveju, bet yra pa
siruošusi mesti visą savo svo
rį ten, kur tik konfliktas pra
sidės. Suprantama, Maskva ti
kisi tokios pat pagalbos iš 
Francuzijos ir Britanijos.

Rusų pasiūlymas, kurį įtei
kė sovietų užsienių reikalų ko
misaras Litvindv Britanijos

Priėmė bilius at-IPrašo priimti 20,000 
kreiptus prieš orga- Vokietijos pabėgė- 
nizuotus darbininkus lių vaikų

MADISON, Wis„ bal. 21. — 
Wisconsin valstijos legislatura 
paskutiniuoju laiku priėmė ke
letą biliij atkreiptų prieš orga
nizuotus darbininkus ir prieš 
organizavimą tų darbininkų, 
kurie dar nėra organizuoti.

Biliai uždraudžia bet kokius 
sėdėjimo streikus; faktinai pa
naikina uždarytos šapos kon
traktus — tokius kontraktus, 
pagal kuriuos tik unijistai te
gali toj ar kitoj įmonėj dirbti, 
ir griežtai suvaržo pikietavi- 
mą.

*
Lenkijos socialistai 
susiaurino Pirmos
Gegužės minėjimą
VARŠUVA, Lenkija, bal. 21. 

— Lenkijos socialistai nutarė, 
kad šįmet Gegužės Pirmą Die
ną turi pasilikti darbe visi ša
lies darbininkai, dirbą karo 
reikmenų įmonėse. Kitokių 
įmonių darbininkų paradai tą 
dieną • bus- rengiami Šukiu: 
“Ginkime savo nepriklausomy
bę!”

Imigracija į Ameri
ką didėja

VVASHINGTON, D. C., bal. 
21. — Skaudžiausiais depresi
jos metais daugiau svetimša
lių apleisdavo Jungt. Valstijas, 
negu atvykdavo į jas. Tačiau 
imigracijos srovė 1936, 1937 
ir 1938 metais pakitėjo. Per 
šiuos trejus wHus atvyko į 
Jungt. Valstijas 66,975 asme
nys daugiau, negu jas aplei
do.

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

Bendrai giedra; vėsu; saulė 
teka 5:00 v. r., leidžiasi 6:37 
vai. vak.

ambasadoriui Maskvoje, Sir 
William Seeds’ui, autoritetingi 
asmenys sako, eina daug to- 

I liau, reikalauja daug glaudes
nio kooperavimo, negu Brita
nija ir Francuzija norėtų. Vis
gi britai ir francuzai esą lin
kę priimti planą, užuot išsiža
dėti rusų paramos.

Tačiau reiškiama abejonės, 
ar lenkai ir rumunai nepasi
priešins taip glaudžiam rusų- 
britų-francuzų kooperavimui. 
Mat, Lenkija ir Rumunija tu
ri nemažai buvusios Rusijos 
teritorijos ir abi jos bijančios 
įsileisti į savo žemę rusų ar
mijas. Taip Rumunija, kaip 
Lenkija jau priklauso britų- 
francuzų blokui.

WASHINGTON, D. C., bal. 
21. — Helen Hays, išgarsėju
si aktorė, pereitą ketvirtadienį 
liudijo Jungt. Valstijų kongre
so komitetui. Aktorė prašė 
kongreso narius įleisti į Jungt. 
Valstijas 20,000 Vokietijos pa
bėgėlių ir tremtinių vaikų. An
tra vertus, Amerikos Revoliu
cijos Dukterų draugijos kon
vencija priėmė rezoliuciją, ku
ri reikalauja palikti Jungt. Val
stijų imigracijos įstatymus to
kius, koki jie yra šiandie. Tai 
reiškia, kad šita organizacija 
nepalankiai žiuri net į leidimą 
svetimų šalių tremtinių vai
kams apsigyventi Jungt. Val
stijose.

Lindbergh pataria 
geresnius lėktu

vus statyti
WASHINGTON, D. C., bal. 

21. — Jungt. Valstijų aviaci
jos ekspertų konferencijoj ket
virtadienį pulk. Lindbergh iš
reiškė nuomonę, jogei pagei
daujama, kad Jungt. Valstijos 
ypač stengtųsi statyti juo ge
riausius lėktuvus, užuot pasta
tyti jų kuo daugiausia.

Kiti pranešimai sako, kad 
pulk. Lindbergh ir šeima pa
stoviai apsigyvens Jungt. Val
stijose.

Italai dvejoja dėl 
prez. Roosevelto 

atsišaukimo
ROMA, Italija, bal. 21. — 

Kai prez. Rooseveltas atsišau
kė į Hitlerį ir Mussolinį pra
šymu duoti prižadą, kad jife 
nebepuls kitų valstybių, Itali
jos spauda piktai užatakavo 
prezidentą. Vėliau mėgino jį 
pašiepti. Pagaliau aiškina, kad 
Italija neturi agresingų užsimo
jimų. Stebėtojai sako, kad iš 
viso Italijos vyriausybė dvėjo- 

• ja dėl klausimo, kokią pozici
ją užimti dėl prez. Roosevelto 
atsišaukimo.
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Jau 6 savaites veda
mos angliakasių 

derybos
NEW YORK, N. Y., bal. 21. 

— Penktadienį - suėjo jau še
šios savaitės, kai pradėta an
gliakasių unijos ir anglies kom
panijų atstovų derybos sutar
čiai atnaujinti. Susitarimo dar 
neatsiekta. Reiškiama nuomo
nė, kad artimoj ateity Į ginčą 
gal įsimaišys prez. Roosėvel- 
tas.

Tyrinėja narkotikų 
vartojimą aktorių 

tarpe
LOS ANGELES, Cal., bal. 

21. — Valdžios agentai areš
tavo Dr-ą Frederic Wailzfelder. 
Jisai yra kaltinamas ir prisi
pažino kaltas šinkavimu nar
kotikų kai kuriems savo pa
cientams. Vienas pagarsėjęs 
filmų aktorius gavęs 100 do
žų narkotikų per metus, mo
kėdamas po $10 dožai. Dak
taro pacientų sąrašuose užtik
ta vardai kitų pagarsėjusių 
aktorių, biznierių ir žymių pro
fesionalų. Manoma, kad kai 
kurie tų neva pacientų visai 
nelankę daktaro, o jų vardai 
buvo įrašyti fiktyviai.

Biznis šįmet pa
gerėjęs

WASHINGTON, D. C., bal. 
2'1. — Jungt. Valstijų pajamos 
taksais rodo, kad šįmet biznis 
yra gaivesnis, negu pernai. Ko
vo mėnesį šių metų iždo de
partamentas turėjo pajamų iš 
septynių biznio šakų $115,454,- 
575. O pernai tą patį mėnesi 
ir iš tų pačių šaltinių gauta 
pajamų tik $102,346,811.

Hitleris gavo 63,000 
telegramų

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
21. — Ryšium su 50 metų su
kaktuvėmis Adolfas Hitleris 
gavo 63,000 sveikinimų tele
gramų, 110,000 laiškų, 180,000 
gėlių bukietų ir 90 tomų eilė
raščių.

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

UŽDARYTA SEIMO PAVASA
RIO SESIJA.

KAUNAS,/balandžio mčn. 15 
d. — Ministras a Pirmininkas 
generolas Černius •, uždarė Sei
mo pavasario sesiją.

TAUTOS ŪKIO TARYBOS
PIRMININKU PASKIRTAS

GENEROLAS SUTKUS.

KAUNAS, balandžio 13 d. 
vyriausybė patvirtino Tautos 
Ūkio Tarybos pirmininku ge
nerolą Sutkų, o pavaduotoju 
— Tubelį. Balandžio' mėn. 17 
d. Taryba pradėjo darbą.

SVARSTOMAS BIUDŽETO 
PERTVARKYMAS.

KAUNAS, balandžio mėn. 18 
d. — šiomis dienomis vyriau
sybė svarsto biudžeto pertvar
kymą, kuris bus pritaikintas 
prie naujų sąlygų dėl Klaipė
dos netekimo ir pagrįstas di
džiausio taupumo principu.

STEIGIAMAS SPAUDOS-
DRAUGIJŲ DEPARTA

MENTAS.

KAUNAS, balandžio 18 d. 
— Panaikinus Visuomeninio 
Darbe- Vadybą, Vidaus Reika
lų Ministerijoje steigiamas 
Spaudos-Draugijų Departamen
tas. ! ’Y !
1939/IV/19 d.

Pailgins valdžios 
galią kontroliuo

ti pinigus
WASHINGTON, D. C., bal. 

21. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmai penktadienį priėmė bi- 
lių, kurs pailgina prez. Robse- 
velto galią kontroliuoti šalies 
pinigus dar dvejus metus. Bv- 
liūs pasiųstas į senatą. Kaip 
atstovų rūmuose priimtas, bi
lius autorizuoja prezidentą ap
rėžti dolerio vertę, jei bus rei
kalas.

Grasina padegti Pa
ryžiaus operos 

pastatą
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

21. — Policija gavo įspėjimą, 
jogei esąs sąmokslas padegti 
Paryžiaus operos pastatą.’’ Tro- 
bėsis saugomas, 50 policininkų 
apžiurėjo jį, ieškodami padega 
mosios medžiagos.

Žiemos pasidarė 
lengvesnės

ATLANTA, Georgia, bal. 21. 
— Senyvi žmonės pasakoja, 
kad praeity Amerikoje žiemos 
būdavo šaltesnės. Jų kalbas pa
tvirtina J. B. Kincer, Jungi. 
Valstijų Oro Biuro viršininkas. 
Jis sako, kad oro rekordai per 
pastaruosius šimtą metų rodo 
kur kas šaltesnių žiemų. Ta
čiau šiltumo ciklis esąs nepa
stovus. Gal būt, neužilgo Jungt. 
Valstijos įeis į ciklį, kuriame 
vasaros bus drėgnesnės, o žie
mos šaltesnes ir sniegu giles
nės.
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Ispanijos pabėgėliai
Meksikoje

VERA CRUZ, Meksika, bal. 
'2Į. — 90 Ispanijos pabėgėlių 
atvyko penktadienį į šį uostą 
francuzų laivu Flandre. Pabė
gėlių tarpe buvo gen. Sebas- 
tian Pozas, Meksikos respub
likos prez. Azanos kabinete 
ėjęs vidaus reikalų ministerio 
pareigas. Pabėgėliai pasiliko 
laive, laukdami pranešimo, ar 
Meksikos valdžia priims juos.

Vokiečiu laivynas iš
plaukė į Atlantą

LONDONAS, Anglija, bal. 
21. — Vokietijos karo laivy
nas, vykstąs į manevrus Ispa
nijos, Portugalijos ir Tanžėro 
pakraščiuose, ketvirtadienio 
naktį ir penktadienio rytą iš
plaukė per Anglijos kanalą į 
juras. Jis išplaukė į vandeny
ną tamsos pridengtas. Mano • 
ma, kad eskadra susideda iš 
30—40 laivų.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
21. — Pranešama, Vokietijos 
diplomatai jau atsiklausę Suo
mijos, Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Graikijos, Rumunijos, 
Turkijos, Švedijos ir Jugosla
vijos, ar jos bijo Hitlerio ir 
Mussolinio užpuolimo.

Naciai tikėjosi šitas šalis pa
sakysianti, kad “nebijo”. Fak
tas betgi pasirodė, kad kai ku
rios jų jau pareiškė pasiten
kinimo prezidento Roosevelto

ATNAUJINS BYLĄ HARRY BRIDGES 
DEPORTUOTI

WASHINGTON, D. C., bal. 
21. — Harry Bridges yra uni
jų vadas Kalifornijoje. Jis yra 
kaltinamas tuo, kad esąs ko
munistas. Ir kadangi Bridges 
nėra pilietis, tai tapo areštuo
tas kovo mėnesį 1938 metais 
deportavimui.

Deportavimo byla prieš jį 
tapo sulaikyta iki Vyriausias 
teismas išspręs tūlo Streckerio 
bylą, kurs taipgi buvo numa
tytas deportavimui, kadangi

Pakėlė Francuzijos 
taksus

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
2'1. — Finansų ministeris Paul 
Reynaud paskelbė, kad šalies 
įmonėse įvedama 45 valandų 
darbo savaitė. Be to, uždeda
mi 1 nuošimčio pardavimų 
(sales) taksai. Šitie taksai, ti
kimasi, duos valdžiai $396,000,- 
000 pajamų per metus.

Slovakai apšaudė 
vengrų kaimą

BUDAPEST, Vengrija, bal. 
21. — Vengrijos kariuomenės 
vyriausybė praneša, kad nak
tį į penktadienį slovakų arti
lerija apšaudžiusi vengrų kai
mą Sarosremitz, arti Ungvar, 
Vengrijoje. Vengrų artilerija 
atsakė šaudymu taipgi.

75% vokiečių prie
šingi Hitleriui

WASHINGTON, D. C., bai. 
21. — Buvęs Wisconsin val
stijos gubernatorius La Fol- 
lette, kurs nesenai sugrįžo iš 
Europos, pareiškė, kad 75 nuo
šimčiai Vokietijos gyventojų 
yra priešingi Hitlerio režimui.

Gen. Miaja vyksta 
į Kubą

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
21. — Ispanijos lojalistų ka
riuomenės vadas civiliniame 
kare, gen. Miaja, ir jo šeima 
vyksta į Kubą apsigyventi.

Roma apvaikščiojo 
2,692 metų sukakti

ROMA, Italija, bal. 21. — 
Penktadienį minėta Romos 2,- 
692 metų sukaktis.

atsišaukimu į Hitlerį ir Musso- 
linį nepulti kitų šalių. Antras 
dalykas: Olandijos vyriausybė 
pareiškė susirūpinimo dėl savo 
šalies ateities, atsakydama na
ciams. Taigi numatoma, kad ne 
visų šalių palankius atsakymus 
gaus Hitleris. Dar aršiau: iš
garsinimas nacių manevro su
gadino jį kaipo efektyvų Hit
lerio pareiškimą bal. 28 dienos 
atsakymui į prez. Roosevelto 
atsišaukimą.

praeity priklausė komunistų 
partijai, nebūdamas Jungt. Val
stijų piliečiu.

Vyriausias teismas paliuosa- 
vo Streckerį, tačiau jo spren
dimas nedavė aiškaus atsaky
mo į Bridges byloj iškeltus 
klausimus. Taigi Darbo Depar
tamento sekretorė, p-lė Per- 
kins, painformavo penktadienį, 
kad Bridges deportavimo byla 
bus atnaujinta ir varoma to
liau.

Hitleris ir Mussoli- 
nis užtikrino vie

nas kitą
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

21. — Hitlerio gimtadienio pro
ga, Mussolinis ir Hitleris pa
siuntė vienas kitam telegramas, 
kuriose pasižadėjo palaikyti 
Italijos ir Vokietijos draugin
gumą.

Vokietija perka pre
kybos laivus

NORFOLK, Va., bal. 21. — 
Paskutinėmis trimis savaitėmis 
Vokietija nupirko keletą pre
kybos laivų. Reiškiama nuo
monė, kad laivai nupirkti ka
ro sumetimais, nes, jam kilus, 
vokiečiams juk reikėtų įvairių 
reikmenų gabentis iš kur ga
lima.

Mississippi upė 
patvynusi

CHESTER, III., bal. 21. — 
Mississippi upės krantų supy- 
limai sustiprinti maišais smė
lio Chain ir Kaskaskia apylin
kėse. Vanduo upėje pakilęs 30 
pėdų. Tai yra trys pėdos aukš
čiau potvynio lygmens. 1937 
metų potvyny vanduo buvo iš
kilęs 34.5 pėdas.

Rusų laivyno manev
rai sulaikyti

TALINAS, Estija, bal. 21. — 
Kaip penktadienį, buvo numa • 
tyta pradėti didelius Rusijos 
laivyno manevrus Suomijos 
'lankoje ir rytų Prūsijos pa
kraščiais. Klementi Vorošilov, 
karo komisaras, įsakė manev
rus atidėti. Įsakymas remia
mas pastangomis taupyti mo
torų kurą.

j
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FRANK MIČKAŠ
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Prp- 
sma ir Pasiutus Parduoda 
4146 ARCHER ĄVENŲE 

Phone Ląfayette 9832

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

Ši įstaiga yra apylinkės svei
katos centras, kur gali gauti pil
ną sveikatos patarnavimą. Įren
gta diagnozui nustatyti vėliau
siomis

KLINIKOS X-RAY IR
LABORATORIJOS

Nežiūrint nuo kokios ligos tę- 
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 priežiūrą 
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

Vitaminai
Rašo Dr. Br. J. Zubrickas

todėl mažai

(Tęsinys)
yienojįe šio straipsnip vietoje 

mip ėjome, kad grupė R suside
da iš daugelio skirtingų bei į- 
vairiai veikiančių vitaminų ir 
kad kai kurie iš jų dar nėra 
tiksliai nustatyti,
apie juos kas yra žinoma. Bet 
ppe šios progos pravartu pami
nėti vieną vitaminą, kuris turi 
daug bendro su kraujo darymu 
ir stovi artimam sąryšyj su 
grupe B. Šitas vitaminas yra 
labai charakteringas ir skiriasi 
nuo visų kitų savo nuostabių 
veikimu. Yra pastebėta, kad ji
sai tiktai patekęs į organizmą 
turi įtakos į .kraujo sudarymą. 
Tačiau jam būtinai reikalinga 
susiporuoti—susijungti su tam

sias žarnas ir sukraunamą la
penose. Yra žinpmas priįyęi- 
nąas, kad kai kurios tropinės 
(karštų kraštų) aiiemijo.s (ma
žakraujystes) uĮsįranda dėl sto
tos išorinių veiksnių ir lengvai 
išgydomos duodant tokiems as
menims inięlių. Kas liečia mą- 
Žąkraujyslęs paeinančias įš. vi-

pagaminta medžiaga, kad galė
tų veikti į kraujo sistemą, šituo 
faktu vaduodamies gauname 
naujų minčių apie mažakrau-

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. CALUMET 4178. 
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mas daiktas, kad išorinis fak
torius (tarpininkas, veiksnys), 
arba kitaip sakant vitaminų 
trukumas vaidina didelę rolę 
mažakraujystėj arba kad skran
džio gleivinės odos negaliavi- 
mas panaikina vidujinį tarpi
ninką. Kaip pirmam, taip ant
ram atsitikime nėra galimybės 
išsivystyti tai svarbiai medžia
gai, kuri veiktų prieš maža
kraujystę. Normaliai ši medžia
ga, kuri sulaiko mažakraujystės 

I išsivystymą suimama per ploną-

pąyeiklį sų pagalba kepenų ar 
iš skrandžio pagamintais pro
duktais. Vitaminas B6 randasi 
apsčiai žuvies mėspje, nežiū
rint į tąi koj<ios ęųšies ji tebū
tų, mielėse, kiaušinio trynyje, 
salotose, spinačiuje ir galvijų 
kepenose.

Vitaminas C
Rašant apie vitaminą C ne

galime apspili ųepaminėję škor- 
butp ligos. Jau nuo senų laikų 
škorbutas (angliukai spurvy) y- 
rą žinomas, bet jo atsiradimas 
gan ilgokai buvo visiems pa
slaptis ir todėl davė pagrindą į- 
vairiems' spėliojimams. Nekurie 
iš tų spėliojimų šių dienų moks
lo žiniomis besivaduojant skam-

dęųyje — at^žypii dįdęĮiu jaųt- 
ruųrn prieš kąr^tį įr 
nį. Deguonis greitai jį sunaiki-

Iš visų kitų vitaminų jis 
greičiausiai ątsiliepia į aukštes
nės temperatūros veikimą. Ta
čiau vitąinįn^ G ątępąęu^iąs 
prieš karštį yra nevienodas. Tas 
priklauso, nuo to iš kurių mais
to produktų jis paeina. Pavyz
džiui, įš ąpęįsįnų įc ęitrįpą įįir 
lęs vitaminas C. yra už vis la
biausiai atsparus. Be tik ką iš
vardintų vaisių vįtąminas C 
raudąsi *apsčiąi tŲiųatė^e, 
kųose, svoguųuose, ^aįipąe pą- 
primose, piene, kiąušiniuosę įr 
bulvėse. Jeigu žmogus gauna 
daug daugiau vitamino G, negu 
jp prgąnUmą.s vęįlĮąląųją įv su
naudoja, lądą tas yįrŠnormiim 
kiekis ąpįęįd^ią kMDą fe pasi
rodo, šlapume. Vi laminas G bi
ri tą ypątyįę, kad lengvu bų- 
dų aįtįiįuoda || savęs deguonį. 
Šitos ypatybės dęką if cįiefliijos 
pagalba nesunku yra nustatyti 
ar žmogaus dietas turi ųšįękti- 
pai vitamino G. Aprašydami 
trumpai škorbulą inęs pažymė
jome, l$ad pas tos rųšies ligo-

FIRST ONE NORGE 
..THENALL NORGE!

Bet pradžioje jų tikrumu pa
tikėta ir tik laikui bėgant po 
daugelio tyrinėjimų prieita vie
nos visų pripažintos išvados, 
būtent, kad škorbulą iššaukia 
ne kas kita kaip maistas, ku
riame stinga vitamino C. Anks- 
lybesniais laikais jurininkai ir 
keliauninkai negaudami šviežių 
vaisių ar daržovių dažniausiai 
susirgdavo škorbutu. Tuo me
lu vyravo nuomonė, kad ne 
vienpusiškas maistas yra kalti
ninkas, bet jurininkų baimė 
dėl audrų vątįdenynuosę arba 
pasiilgimas nanių ir saviškių 
turėjo daug bendro su škorbu- 
lo išsivystyipu. Kai kurie palai
kė škorbulą net limpama liga,

prasimušti į bet kuriuos orga
nus. Pasiremiant šituo faktu 
pradėta ieškoti kitų tarpininkų 
galinčių turėti sąryšio su škor- 
buto atsiradiniu. Iš tikrųjų nu
lietas mokslininkas Szent Gy- 
oergi neperseniai surado kitą 
vitaminą, kurį pažymėjo raide 
P. Po ilgų tyrinėjimų jis pri
ėjo išvados, kad vitaminas P 
turi didelės įtakos į kraujo in
delius. Ragai jo nuomonę škor- 
butas atsiranda dėl dviejų slo-

£

Lipniai ’tųrp(lami. bent kurią AKIU SPECIALISTAI 
kąrslhgę irgi nustoja tų avie- 
jų vitąininų, ųes jie bųną su
naikinami. Tpkiaųi atvejyj, kai 
žmogus turi aukštą temperatū
rą įp orgąnizmąą stato dvigu
bą pareikalavimą ant vitaminų 
idant išvengus galimo deficito 
ligos bėgyje. Daugelis iš skai-* 
tjflojų supras kodėl gy-
dytojai pataria vartoti vaisių 
sunkas, kai ligonis turi aukštą 
temppra|ųrą. pėka Szent Gyoer- 
gi aukštai įyerĮinąiiių darbų 
tąip pat paaiškėjo, kad švieži 
vaisiai ir įą jų pagamintos sun
kos turi žymiai gerespę įtaką į 
škorbuto išgydymą negu labo
ratorijoj chemijos keliu pada
rytas grynai yitąininąs C. šiais 
laikais vitąųiiųąs> G yra plačiai 
vartojamas ipedicinoje- Ypatin
gai ten kur kraujo ligos vyrauja 
arba visokių rųšių kraujavimai 
įsigali gaunama stebėtinai geri 
rezultatai. Suaugusiam žmogui 
reikąlinga maždaug 50 miligra
mų į dieną, o mažam kūdikiui 
du ir pusę miligramo. Pusė ar
batinio šaukštuko apelsinų sun
kos apylikriąi turi vieną mili
gramą vitamino C.

(Bus daugiau)

DĘ. VAĮTUSH, QPT.
' 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 
trumpąręgystę ir toliręgystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
claidas. Specialė 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.

Phoue YARDS 1373.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
t Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wes?( 35th Street 
kampas Halsted St.

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

LIETUVIAI
WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 Ogdęn Aye. Phone Seęlęy 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRE GRONWQLD 
Phone SPAulding 6149 

Mes patys išdirbėjai
Artistic ĄĮemoriaĮs Monumentą— 
Headstones—Mąusoleums—Statuary

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street 
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.

8

DR. P. 4. BEINAR 
(BEINĄRAUSKAS) 

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 Wentworth 633* 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

SEE NORGE BEFORE YOU BUYI• F • • •••>• « « SB-AP-14

Leisk Norge Saldinti
Norsce dirba įrašinius ir elek- 
trikinius pečius namų reikalams. 
Electro-Speed Power pečius ver
da Svariau, leng-viau ir pigiau. 
Pamatykit jo greičio pleitas . . . 
moksliukus Broiler Wells. Taipgi 
Super Concentrator gasinj pečių. 
Jo degintu vai taupo kurą . . . 
jo Retlecto Platės taupo šilu
mą.

Leisk Nprge išplauti
PešimtB skalbyklinlų modelių . . . puikiau- 
fitain plovimui ir prosininnli. Nauja Steri- 
Scal skalbykla nu Steani Sealenu plauna 
balčiau eaniUriftkiau. Norge Duotrol pro- 
8U3 lengvai kon troboj amas . . . taupo laiką, 
ųurstungas ir ūpą.

Leisk Norge Valgius Užlaikyti
Naujas ir nuostabus C/M Syncljronize- 
ris užlaiko valgius šultingus-Sviežius 
dvigubai ilgiau. Marathon nauja, žema 
kaina yra viri jėgos per garsųjį Rola- 
torinį Kompresorių. Aukso antspaudas 
via didžiausia Norge vertybė žemos kai
nos srity . . . hermetiftkai uždarytas, 
pats Saldąs rolatorinis daiktąs.

Alex Alesauskas & Sons
Asmeninio Patarnavimo Rakandų Namai

6343 So, Western Avė. Tel. Republic 6051

ji škorbutu būtinai yra gavę jį 
infekcijos keliu. Dar netaip se
nai buvo tvirtinama, kad škor- 
butas ištinka asmenius mėgs
tančius valgyti daugiau mėsiš
kus negu augalinius produktus, 
tuo tarpu kai vegetarijonai 
(žmonės nevalgų mėsos) ma
žiau arba visai nesuserga. Net 
ir mokslo vadovėliuose tokių 
tvirtinimų buvo galima užtikti 
škorbutu sergantieji pasižymi 
nuovargiu, silpnumu, kraujavi
mu į paodę ypatingai apatinių 
galūnių arba į kitus organus, 
dantų smegenų išpūtimu pri
menant pinties ypatybes, sąna
rių ir raumenų patynimais bei 
skausmais. Svarbiausios atmai
nos bene liečia burnos sritį; iš 
burnos išeina nemalonus kva
pas, ant smegenų tarp danty 
pasirodo paviršutinės \ ir giles
nės votys, kraujas bq sužeidį-

duona bei 
kurio laiko 

kad juros

siveržti. Tokie ligoniai kartais 
parodo net mažakraujystės žy
mes. 1907 melais du žymus 
mokslininkai, Holst ir Froeliclp 
darė bandymus su juros kiau
laitėmis (guinea-pigs) ir maiti
no jas vien balta 
krušlinc. Po kai 
juodu pastebėjo,
kiaulaitės susirgo žmonių škor- 
butui panašia liga. Tokiu budu 
įgyta daugiau žinių apie škor- 
butą ir kartu buvo surastas jo 
kaltininkas. Garsiam Vengrijos 
mokslininkui Szent Gyoergų ku
ris net Nobelio premiją buvo 
apdovanotas už didelius pasi
darbavimus vitaminų srityj, pa
vyko šitą vitaminą C. pagamin
ti iš antinkstinių organų žieves. 
Vėliau jis tą patį vitaminą 
daug lengviau ir su mažesnėm 
išlaidom išgavo iš žalių papri
kų. Jo cheminė struktūra yra 
labai paprasta. Jis tirpstą va.n-

NĄIB NAKTĮIM

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais
9 & W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

F. SALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis
i .,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
, U

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

Smetona* LAFAYETTE 0727 ' i • • v \. t i

n

Direktoriai

Ofiso Tel, Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ 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 VV. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Tęl. 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. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė, 
’ •v • 2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.
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 19

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

E. MADISON ST., Chicago, I1L 
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792

59

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsyvick 0597

Dr. V. E SIEDLINSK)
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

K. P, GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto 
Kamb. 
Namų

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

Šveątadieniais: 11 iki }2
Dr. V. A- Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
‘ ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. RRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111• • * — * “ »

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madisoji St. 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH 
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.
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Hart, Mich.
žiemos atostogos

Springfield, III.
Didelis mirtingumas lietuvių 

tarpe.

AMŽIAUS PROGA

Waukegan, III.
žmonės neprotauja. — Ve

dybinio gyvenimo dvide
šimt penkių metų jubilie
jus. — Jaučiasi nusivylę.

Pas mus dabartiniu laiku 
paleido iš WPA geroką skai
čių darbininkų, kurie dabar 
vargsta, nes negali jokioje dir
btuvėje darbų gauti. Jei kur 
darbai kiek ir pradėjo judėti, 
tai dar nespėjo suimti nė se
nųjų darbininkų, todėl nau
jiems darbininkams tiesiog 
jokios progos nėra. O kai nėra 
darbo, tai tenka gerokai pa
vargti.

Nežiūrint viso to, žmonės 
vis dėlto neprotauja. Ateina 
rinkimai ir jie balsuoja už 
republikonų kandidatus, kurie 
visai atvirai yra nusistatę prieš 
viešųjų darbų praplėtimų. Kei
sčiausias dalykas yra tas, kad 
ir lietuviai panašiai elgiasi, 
štai į supervaizerius kandida
tavo demokratų tikietu p. A. J. 
Sutkus. Buvo galima tikėtis, 
kad jis laimės, nes nemažų bal
suotojų nuošimtį sudarė lie
tuviai. Tačiau atsitiko visai ki- 
taipė laimėjo jo oponentas žy
delis. O tai atsitiko todėl, kad 
kai kurie lietuviai rėmė tų op
onentų.

Prieš kiek laiko p. A. J. Sut
kus šventė savo vedybinio gy
venimo dvidešimt penkių me
tų sidabrinį jubiliejų. Tuja 
proga buvo surengtas nepa
prastai šaunus bankietas, ku
ris sutraukė apie 500 žmonių. 
Tai, tur būt, buvo didžiausias 
bankietas, kokį Waukegano 
lietuviai kada nors yra turėję. 
Už jo surengimų didžiausias 
kreditas tenka Onai Butkienei, 
kuri tikrai sumaniai viskų pa
ruošė ir vištiena bei gardžiu 
kugeliu svečius pavaišino.

Į bankietų buvo t atvykęs ir 
p. Šaltimieras iš Chicagos. Ma
tydamas, kad p-ia Ona Butkie
nė yra tikrai gabi ir sumani 
organizatorė, jis jų pasikvietė 
suorganizuoti ekskursijų iš 
waukeganiečių į jo rengimų 
šurum-burum vakarų. Jis pasi
žadėjo visus waukeganiečius 
šauniai pasitikti ir pirmose ei
lėse pasodinti.

iP-ia Butkienė pakvietimų 
priėmė ir pradėjo ekskursijų 
organizuoti. Nėra reikalo aiš
kinti, kad jai teko daug dar
bo pridėti, bet, kaip sakoma, 
“ant savo ji pastatė”: į šurum- 
burum išvyko visai nemažas 
waukeganiečių būrys.

Tačiau gaila, kad jiems teko 
nusivilti. Pirmiausia jų niekas 
nepasitiko,, kaip buvo žadėta. 
Jokių specialių vietų jiems taip 
pat nebuvo: turėjo sėsti ten, 
kur buvo vietos. O apie žadė
tas rožes, tai ir kalbos nebuvo.

žodžiu, išėjo taip, jog pa
žadėjo tik tam, kad galėtų pa- 
tiešyti...

Waukeganiečiai jaučiasi ge
rokai nusivylę. Jie yra tos 
nuomonės, kad ir programa 
nebuvo verta tiek, kiek už ti- 
kietus buvo imama. Sako, jog 
kitų kartų jie nepasiduos taip 
lengvai suvedžiojami.

Žinoma, p-ios Butkienės čia 
jokiu budu negalima kaltinti. 
Ji, kaip ir kti, pasitikėjo tuo, 
kas buvo pažadėta. O jei pa
žadai nebuvo išpildyti, tai kal
tinti tenka tuos, kurie lengvai 
viskij pažada, bet nesistengia, 
kad tie pažadai butų išpildyti.

—Ten Buvęs

Indiana Harbor. Ind.

Remkite taos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE5

Ar norite (pamatyti 
“Kuprotų oželį”?

Rytoj, t. y. balandžio 23 d., 
turėsime labai gražų parengi
mų su gardžia vakariene. Tuo 
pačiu metu bus progos pama
tyti “Kuprotų oželį” ir prisi
minti vaikystės metus. Taip, 
prisiminti tuos laikus, kada 
Lietuvoje augdami karves ir 
kitus gyvulius ganėme bei kal
bėjo apie kuprotų oželį. >

Tai seniai buvo. Mes jau 
pradedame tuos laikus ir pa
miršti. Tad dabar prisiminsime 
juos.

Nepamirškite, kad ryloj va
dinamojoje Iwanowo svetainėj 
(2101 Broadway) 5 vai. po pie
tų scenoje bus pastatytas “Ku
protas oželis”. Vaidins Scenos 
Mylėtojų Ratelis iš Roselando. 
Rateliečius programai atlikti 
pakvietė Lietuvių Moterų Pa- 
šalpinis Klubas.

Apie tų klubų aš norių trum
pai pakalbėti. Turiu pasakyti, 
jog tai yra tikrai pavyzdingas 
ir pažangus klubas. Bet nors 
jis yra ir pažangus, bet jsiti- 
dnimų nevaržo. Vadinasi, iš 
narių nereikalaujama, kad jos 
butų vienokio plauko, atseit, 
vienaip galvotų.

Kad kalbamas parengimas 
putų sėkmingas, tai labai daug 
darbuojasi šios veikėjos: p-ios 
S. Rakašienė, L. Mockienė, L. 
irukienė ir O. Valavičienė. Jos 
deda didžiausias pastangas, 
kad parengimas nusisektų.

Visi vietos, Gary, East Chica
gos ir kitų kolonijų lietuviai 
yra kviečiami rytoj į Iwanowo 
svetainę, kur bus proga pama
tyti “Kuprotų oželį”.

—Naujienų Rašė jas

Gražiai praleidau žiemos ato
stogas, nes vasarų neturiu laiko 
atostogauti, — reikia auginti 
daržoves, braškes, vyšnias, bū
ti prisirengusiai priimti svečius 
vasarotojus ir pavaišinti juos 
šviežiais namų augintais val
giais.

Žiema tai farmerių vakaci- 
jos aplankyti miestelėnus, o 
vasara — tai miestelėtų eilė 
aplankyti farmerius, ir aš taip 
padariau.

Kovo 4 d. buvau pakviesta į 
Detroitu, Mich., į Lietuvių Mo
terų Pažangos Kliubo bankietų. 
Čia sutikau senus pažįstamus, 
scenos mylėtojus, Pranų Jočio- 
nį, Stasį Storonį, Mariutę Ke- 
mėžienę. Su jais teko kartu 
veikli scenoje ir darbininkų 
gerovės reikalais. Aplankiau 
vaistininkus ponus Smailius. 
Čia buvau maloniai priimta ir 
skaniais valgiais pavaišinta. 
Taipgi ponia Smailienė savo 
automobiliu pavažinėjo po visų 
Detroitu. Susipažinau su p-ia 
Motuziene ir pas p-ių Greivienę 
praleidau linksmai porų dienų 
pas draugus James Storonius, 
kurie laiko valgomų daiktų 
krautuve ir turi porų gražiai 
Įrengtų rezidencijų, kur tėvai 
ir jų sūnūs advokatas kartu 
gyvena.

Detroito lietuviai yra labai 
draugiški žmonės, — pas juos 
buvau priimta kaipo tikriausia 
viešnia.

» » »
Balandžio 2 d. atlankiau Chi- 

cago, III. Dalyvavau Vidurva- 
karinių Lietuvių Moterų Sųry- 
šio konferencijoj. Konferenci
jos veikla ir tarimai buvo ap
rašyti “Naujienose”. Aš turiu 
pasidžiaugti, kad moterys ir 
vėl pradeda veikti, nors jos 
buvo nuslopintos per keletu 
metų. Bet dabar ir vėl prade
da veikti ir draugiškai atsilie
pė į visas moteris, nepasmerkė 
nei vienos partijos. Kviečia ly
giai visas žengti kartu į švie
sesnę darbo žmonių gerovę.

Šiuo tarpu čia mirtis —kaip 
ir kokia nuolatinė viešnia 
pradėjo labai dažnai lankytis, 
ir sparčiai retina lietuvių 
eiles.

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 (mokė
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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

l ---------- — j

Pilnas Pasirinkimas
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

Parduodam tiesiai jums su dideliu sutaupymu pinigų 
NIEKO NEREIKIA {MOKĖTI—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
&

Užbaigus konferencijų, su 
drauge Keturakiene buvom pa
kviestos vykti į Evanston, Ilk 
Ten praleidom porų dienų pas 
Evanstono golfininkus J. C. 
MiPerins. Čia ir vėl svetingai 
buvom priimtos. Man buvo la
bai įdomu matyti, kad draugų 
Millerių vaikai — Jonas Jr. ir 
Josephinę yra daug prasilavinę 
golfo lošime: lentynos ir šėpos 
apdėstytos sidabro taurėmis ir 
kitokiomis stovyloinis su var
iais Josepliine arba John Mil- 
ler. Ne be reikalo jų tėvas 
Evanstone yra žinomas kaipo 
žymus golfininkas. Na, ir per
nakvoję ryto metų traukėme 
pas Keturakienę, kur ir užbai
giau savo vakacijas.

Prieš grįždama į Hart, Mich., 
vienų gražų vakarų draugių K. 
Keturakienės ir Millerienės rū
pesčiu buvo surengta vakarie
nė. Svečių susirinko apie 40, 
tarp kurių buvo daug mano 
pažįstamų ir patsai Evanstono 
golfininkas J. C. Milleris su 
dukteria, nes p-ia Millerienė 
buvo rengėja ir vedė tvarkų. 
Laike programos čia susirinko 
arba buvo sukviesti mano se
nų bendradarbių, su kuriais 
nebuvau susitikusi daugiau 
kaip per 10 metų. Sveikino
mės, bučiavomės, jautėmės pa
siilgę vieni kitų ir džiaugsmo 
ašaros nuriedėjo man per vei
dų. Pasikalbėjom apie praeities 
gerus ir blogus įvykius, išsi
skirstėm su linkmais veidais ir 
patenkintomis širdimis ir jau 
kitų dienų kada aš rengiausi 
grįžti namo, d-gė Keturakiene 
įteikė man pukių dovanų nuo 
vakarienės dalyvių, nuo jos 
dukters ir d-gės Dijorienės, 
Misčiukaitienės, J. C. Millerie
nės ir nuo savęs. Tiek daug do
vanų suteikė man, kad aš ne
surandu pakankamai malonių 
žodžių joms atidėkoti už taip

Balandžio 15-tų dienų mirė 
Emilė Gedeminienė, amžiaus 
59 metų. Ji buvo viena iš čia 
tik pradėjusių apsigyventi lie
tuvių ir sena biznierka. Se
niau prieš blaivybės laikus 
laikė ji saliunų, o dabar val
gomų daiktų krautuvėlę ir ta
vernų. Buvo gera moteris. Jų 
visi vadindavo cioce. Iš gimi
nių paliko vienų sūnų ir vienų 
duklcrį-žentų ir anūkę. Į ka
pus jų labai daug visokių 
žmonių palydėjo,—apie 100 
automobilių.

Balandžio 15-tų diena mirė 
ir kita, lietuvė Jitiia Jalinskai- 
tė-Kambarticnė, amžiaus 32 
metų. Jauna čion gimusi ir 
augusi, graži ir gera moteris. 
Irgi buvo biznierka. Laikė val
gomų daiktų krautuvę. Iš va
karo dar dirbo Savo krautuvė
lėje. Vėliaus staigiai susirgo. 
Liko nuvežta į ligoninę ir pa
daryta operacija. Išpjauta vi
duriuose didelis skaudulys 
(tiunor). Po operacijos tuo- 
jaus mirė. Iš giminių paliko 
jaunų vyrų, 3 mažamečius vai
kučius, 2 sunūs ir 4 metų duk
relę. Taipgi senus tėvelius, 2 
brolius ir 2 seseris. Uždarant 
grabų jos mažų likusių vaiku
čių ir vyro buvo didžiausias 
verksmas. Vaikučiai šaukė: 
Mama! Mama! atsikelk ir 
grįžk prie musų. Tokiu regi
niu visi giminės ir pašaliniai 
žmonės susigraudeno— verkė 
ir šluostė ašaras. Bet kųgi pa
darysi, kad gamtos toksai yra 
parėdymas: kas tiktai gimsta, 
gyvena, tasai turi ir mirti bei 
gulti į amžinasties kapų. La
bai gaila jaunos ^moters, o la
biau jos likusių mažamečių 
vaikučių. Bet pagalbos nuo to 
niekas negali duoti. Jų irgi 
palydėjo apie 100 • su viršum 
automobilių.

Emilės Gedeminienės laido
tuvės buvo išryto. O Julės 
Kambartienės .po pietų 2-rų 
valandų. Dvejosyliętuvių laido
tuvės vienų dienų. Ir kuone tie 
patys žmonės abi mirusias į 
kapus palydėjo.

Balandžio 17-tų dienų mirė 
Alekas Kubiliūnas, amžiaus 60 
metų. Iš giminių paliko jau 
užaugusius 3 sunūs. Priklausė 
prie Progresyvūs angliakasių 
unijos ir prie SLA. 29-tos k p.

Balandžio 18-tų dienų liko 
užmuštas angliakasykl o s e 
Peabody Coal Co. Stasys Pa
jaujis, 57 metų amžiaus. Iš gi
minių paliko žmonų, vienų 
sūnų, dvi dukteris ir dvi sese
ris.

Priklausė SLA. 158 kuopai 
ir U. M. W. of Am. angliaka
sių unijai. Buvo geras žmo
gus. Labai gaila žmogaus, kad 
netikėtai mirtį sutiko.

I

Pabaigoje kovo mėnesio mi
rė Marė Klimaitienė. Iš gimi
nių paliko tris dukteris.

Taipgi kovo mėnesį mirė 
Mikas Švigžda, 72 metų amž. 
Buvo nevedęs,—jaunikaitis.

Visi čia suminėti mirusieji 
palaidoti su bažnytinėmis ap
eigomis airišių Calvary kapi
nėse. Lai bus lengva1 jiems vi
siems amžinai ilsėtis po šalta 
velėna, o jų likusiems gimi
nėms giliausių užuojautų.

—V. Černauskas.

gerų jų širdį. Ačiū rengėjoms, 
ačiū visiems, kurie dalyvavo 
toje vakarienėje; ačiū visiems 
už gražias dovanas. Ačiū, ačiū!

Marė Dundulienė.

MUSŲ DIDIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS SUSIDEDĄS IŠ 
VIRŠ 300 ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ DABAR JAU PILNAM ĮSI
SIŪBAVIME. KAINOS NUMUŠTOS. NIEKUR KITUR JUNGTI
NĖSE VALSTIJOSE NEGALI PIRKTI TAIP GRAŽIU, 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 $320 
PLYMOUTII 1938 Sedan už 50 centų ant dolerio. Taipgi 1936 

sedans. Mažai vartoti. Pigiai kaip $295
CHRYSLER 1937 Sedan, trys ir 5 ’35 sedans. Pigiai kaip $285 
PACKARD 1938 sedans 2-6 cilinderių ir 3-8 cilinderių—

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 1936 sedan kaip naujas, tiktai $295

Turime taipgi 1935-31 karų virš 200 ir 33 modelių už pigiai kaip $45 
Kiekvienas karas turi Goid Band garantija ir dešimt dienų va

žiuotos 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 (mokė
jimą, o likusią galite išmokėti mažais mėnesiniais išmokėjimais iki 
dviejų metų laikui.
ATDARA KASDIEN IKI 10 V. V. IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENĮ

Cook CoantyFinance Co
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .............................a— "

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $9-50

Perkant toną ar daugiau w

kJ
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HERE’S H0W YOU CAN PLAY 
mm THROUGH
. .„„R RADIO!

12 Lietuviškų Rekordų
■ ; DYKAI

Ateikite pamatyti tą naują instrumentą, katrą prijungta prie jūsų 
radio taip gražiai groja rekordus.

Enjoy
Record an<t

nu (H 11111N a H11NIKRTIffi 
(k EptėrtainmėiU;

GET THIS THRILLING

Victor Record Socįety

A $9-S0 SAVING!

EGG _______________  $6.00
NUT ........................  $6.00
BIG LUMP ..................   $6.00
MINE RUN ..................   $5.75
SCREENINGS.... ........ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and

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

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus 4%
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 ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES

Pasaulio geriausi artistai 
Victor Rekorduose.

Nenuostabu, kad nuo praeitų 
metų daugiau kaip 100,00 pri
sidėjo prie Victor Record Dr- 
jos. Pamanyk tik apie tą mu
zikali smagumą, kokį gauni 
prisidėjęs prie dr-jos. Gali pa
sidžiaugti simfonija, opera, 
kambarine muzika. šokiais, 
ir daina kada tik panori Victor 
ir Bluebird rekordais... Pasi
naudok šios pasiklos proga(da
bar! Ateik ir rinkis iš Victor! ar
Bluebird rekordų, kurių turim 
virš 7500. RCA Victor rėk. gro- 
jyklį galima prijungt prie bet 
kokio AC radijo už mažą kainą

VICTOR 
RECORD PLAYER

An',az>^gncwinv 

$14.95). '

$7^W°PTH0FMv 
RI *CTOROIt 
BLU£BIRD RECORDS 

££*£? <»«■»*

VICTOR RECORD
REVIEW

moathg’ eub. 
«o»Pt,on» ^«*ue, 
$3.00. Other Victor 
Record Society

Krautuvė kur viską nauja radio ar muzikos 
srityje galima pamatyti.

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

TFT- YARDS 3088 __ ___—,
■ .. jsi.rtš vakarais

Budriko žymus radio programas leidžiamas ned
WCFL. 970 k. 9 valandą vakare, Chicagos lai •

“U WILL LIKĘ US” 
4030 So. Archer Avenue 

Phone Virginia 1515

NEW TOOTH PAŠTE
CLEANS DANGER- 

AREAS EVEN VVATER
MAY ROT ENTER

Imagine a dollghtfully different tooth pašto 
that foams Into a “bubble bath” fine enough 
to clean plts and eraeks so tlny oven water 
may nok enter Uieml

That’s exactly what happens the Instant 
sallva and brush touch the NEW formula 
Listerino Tooth Pašte, su]>ercharged with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
vvouldn’t believo how lt cleans, brightens, 
pollshes . . . leaves the cntiro mouth so 
much frosher and eloaner.

Ask for the big 25^ tubeor, better štili, tho 
double size 40# tubo containing more than 
Ji pound of tooth pašte. Atany drugeounter. 
Lambert Pharmacal Co., 8t. Louis, Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
supe;ithharse>^^sv

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kario* Skelbiasi Naujienose.



NAUJIENOS* Chicago, UI šeštad., balandžio 22, 1939

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Publighed Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.,Inc.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c
18c
75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje—paštu:

Metams______________
Pusei metų __________
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui_____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........... ......
Savaitei_____________
Mėnesiui_________ ___

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams _________________ $5.00
Pusei metų ..........  2.75
Trims mėnesiams ;_________ 1.50
Dviem mėnesiams------------- 1.00
Vienam mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams _____  $8.00
Pusei metų _____________ 4.00
Trims mėnesiams... .......... ..... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Prasidėjo nauja era” Lietuvoje
Nežiūrint to, kad per paskutinius kelis menesius Lie

tuvai tenka pergyventi sunkius ir skaudžių rūpesčių pil
nus laikus, bet atsakingi jos veikėjai neužmiršo, kad A- 
merikoje aplink “Naujienas” yra susispietę nuoširdus 
Lietuvos demokratijos draugai.

Dienraščio sidabrinio jubiliejaus proga “Naujienas"’ 
sveikino Lietuvos Socialdemokratų žymiausieji vadai, su 
inž. St. Kairiu priešakyje. Dabar malonu mums yra pra 
nešti, kad pasveikinimas atėjo ir nuo buv. Lietuvos Res
publikos Prezidento Dr. K. Griniaus, buv. premjero M. 
Sleževičiaus ir kitų Lietuvos Valstiečių Liaudininkų va
dų.

Linkėdami musų dienraščiui “laikyti aukštai Ameri 
kos lietuvių tarpe šviesos žiburį per ilgus, ilgus metus”., 
jie kartu pasidalina su mumis džiaugsmu, “kad nors ir 
lėtai, bet jau prasidėjo pas mus (Lietuvoje) nauja era?’

Jie rašo:

APŽVALGA
APIE LIETUVOS ŪKIO 

TARYBĄ
Lietuvos Generalinis Konsu

latas New Yorke, turėdamas 
galvoje “Naujienose” išreikštų 
abejonę apie neseniai įsteigtos 
Lietuvoje Ūkio Tarybos reika
lingumų, rašo:

“Ūkio Tarybos funkcijos 
platesnės (negu Žemės Ūkio 
ministerijos? — “N.” Red.), 
nes jos žinioje yra visos val
stybės ūkio plano išdirbimas 
ir kontroliavimas bei ateičiai 
krypties nustatymas. Tokios 
tarybos nebuvimas seniai jau 
buvo jaučiamas.”
Jei mes teisingai šitų G. Kon

sulato pastabų supratome, tai 
Lietuvos Ūkio Taryba darys 
planų ne tiktai žemės ūkini, bet 
ir pramonei, transportui ir 1.1. 
Tokiame atsitikime, žinoma, ji 
galės būti naudinga.

V.D.V. PANAIKINTA 
GALUTINAI

valdžios
Vidaus

depar la- 
Dėl šitos žinios Gcn. 

nė

alas vienai diktatūrai
NAUJA GENEROLŲ IR PROFESORIŲ LIETUVOS 

MINISTRŲ TARYBA

“Turime vilties, kad po skaudaus smūgio — 
Klaipėdos netekimo — musų visuomenė kitaip pra
dėjo galvoti ir bendromis jėgomis pramuštas kylis 
plėsis toliau ir grius proto mulkinimo ir geriausiais 
jausmais žaidimo tvirtovė. Visi išvien dirbsime tėvy
nės naudai, reikale mokėsime ją apginti, o jei nepa
vyks, tai bent neteks ateityje sau priekaištų daryti, 
kad nedėjome pastangų ją gelbėti.”
Džiaugsmas, kad yra vilties, jogei grius “mulkinime 

ir geriausiais jausmais žaidimo tvirtovė” — ir kartu rū
pestis, “o jeigu nepavyks”...!

Šitą jų džiaugsmą ir jų rūpestį “Naujienos” gerai 
supranta. Per metų metus mes atsidėję sekėme Lietuvos 
žmonių vargo ir kovų kelionę. Musų širdis ir protas vi
suomet buvo su jais.

Tikėkimės!
Tikėkimės, kad nauja era, kuri Lietuvoje pradėjo, 

šių garbingų Lietuvos darbuotojų nesuvils.

mi
etą tais

Pagalba Lietuvai

atidalys
1 platųjį

kovojerams, kartu ir tiems, kuriuo
se kapitalistinės demokrati
jos kovoja prieš kapitalisti
nes . tųtalitariiies valstybes.”

• T -l (Tęsinys) ITai primena seną Lenmo- 
Trockio nusistatymų, kad kiek- Tai gyvi energingi vyrai, ne 
vienas “kapitalistinis karas” tu- senesni kaip 50 metų. O be to, 
ri būti pasmerktas, nes kapita- net keturi Kaziai! I
lizmo sistemoje “darbininkai Hitleris pakrikdęs čekoslova- 
lieluri tėvynės”. Visi bolševikiš- kiją tenai įgyvendino diktatu-1 
ki taradaikos šitą “leninizmo” ir pagaliau jų prarijo — pa-, 
idėjų skelbė per, metus. Ja pa- laidojo Čekijos nepriklausomy? 
siremiant, buvo suskaldytas A-n- bę. Hitleris be šūvio, triumfą-j 
trasis Internacionalas ir beveik kai įžengęs į lietuvių tautos gy- 
visos socialistų partijos <Eurepo- venamas žemes — Klaipėdos 
je ir Amerikoje, socialistai bu- kraštų, Lietuvoje sužlugdė dik- 
vo apšaukti “sociaLpatriotais” taturą. Tai iš visų diktatūrinio 
ir “sociaLpardavikais” ir bai- režimo valstybių pirmoji Lietu
siai daug fanatizmo paskleista va jau nusikrato vadizmo pra- 
visų šalių darbininkų judėjime. do. Ar tai nebus pradžia galo 

ir kitoms diktatūroms, štai jau 
šiandien jau ir bolševikai tos įr Lenkijoje pusiau diktatūrinis 

idėjos nepripažįsta, lai dabar|re^įmas artinasi galo!
Tai reikšminga!
Bet netenka tvirtinti, kad Lie 

tuvoje diktatūros šešėliai galu 
Linai išnyko. Toksai manymas 
ir tvirtinimas butų iš esmės 
klaidingas.

Diktatūros įgyvendintas rėži 
mas dar pasilieka, lik atėjo nau
ji žmonės diktatūrų išgyvendin
ti, ir tenka spėlioti, kad jiems 
pavyks visus diktatūros liku-|J 
čius likviduoti, nors kova bus 
sunki, reikalaujanti daug atsar
gumo, mokėjimo ir gebėjimo 
jos šalininkus galutinai išgy
vendinti.

Tautininkai įpratę be jokios 
kontroles misti iš valstybės lo
vio taip lengvai nenorės pasi
duoti. '

Turėkime galvoje, kad vals 
lybės aparate daug įsibrovė vi
sokių tautininkams pataikūnų, 
karjeristų, nemokšų, kurio 
jiems pavestas pareigas ėjo ne 
dėl jų gebėjimo eiti, bet dėl jų 
ištikimybės tautininkams.

Dabar savo pozicijas nenorė
dami prarasti irsis, ^pirąis, ind 
tri’guos, kaišios visokius paga
lius į ratus, kad lik išsilaikius* 
Juk seimas pasilieka ligšioliniai 
veikęs, tautininkų išleista kons
titucija su visais cenziniais į 
statymais taip pat veiks. Ture 
kiine galvoje, kad seimas dau
gumoje susideda iš aukštų val
dininkų!

O be to, Lietuvos tarptauti
nė padėtis liek yra pasunkėju
si, kad mažiausias neatsargu
mas ir vidaus bet koks sukrė-l 
timas gali užsibaigti visai liūd
nai.

Juk Hitleriui visais atvejais 
nepakeliui su atbundančia Lie
tuvos demokratija!

Tai naujoji Lietuvos vyriau
sybė ir savo vidaus politika no
romis nenoroinis turės tvarkyli 
vis atsižiūrint į užsienio gyve
nimų. Pereitais metais Lenkijai 
įteikus Lietuvai ultimatumų 
tautininkai savo pozicijų dai 
neužleido ir kariai dar nedrįso 
imtis žygių likviduoti lautiniji' 
kus, bet dabar apsidairė ir gy-| 
vai pastebėjo kokias klaidus 
tautininkai yra padarę, kurios 
taip brangiai kaštavo Lietuvos 
valstybei, kaip net dalies žemių- 
netekimu, — atsakingi Lietuvos 
kariuomenės kariai jau neišken
tėjo ir pareikalavo koalicinio 
ministrų kabineto.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

jų bando atgaivinti Norman 
Thomas, Devere Allen, Maynard 
Kreuger ir jų draugai.

Jos laikytis gali tiktai žmo
nės, kurie nemoka aiškiai pro
tauti.

Karas ir demokratija
Pabandykime aukščiaus pa 

minėtąjį S. P. vykdomojo ko
miteto punktų pritaikyti kon
krečiam atsitikimui. Imkime 
Čekoslovakijos krizės klausimų. 
Hitleris pareikalavo, kad Vo
kietijai butų atiduotas Zudetų 
kraštas su Čekoslovakijos tvir- 

ątambiais pramonės 
ir 1.1., ir grasino karu, 
reikalavimas nebus iš-

Iš Kauno pranešama, kad pa 
naikinus Visuomenės Darbo Va
dybą (buv. tautiniiikų 
propagandos biurų), 
Reikalų ministerijoje 
mas Spaudos-Draugijų 
mentus.
Konsulatas pastebi, kad tai 
ra V. D. V. gaivinimas.

“Iki šiol”, rašo jisai, 
D. V. buvo lyg ir atskira 
nislcrija su dideliais
dabar gi vįskas bus supras
tinta, viršūnių etatai (pinigų 
paskyrimai. — “N.” Red.) 

f bus nupjauti ir tarnautojų
etatai palikti J/4—%•”
Reiškia, “propagandos minis

terijos” nebebus.

lovėmis,
miestais
jeigu jo
pildytas, šiandien visi žino, kad
Hitleris? statydamas tų reikala
vimų, siekė visiškai sunaikinti

sai iš liesų ir padarė, kai 
“Miuncheiio taika” atidarė jam 
kelia į čekų'žemę.

Kad Lietuvai šiandien reikia pagalbos, dėl to nėra 
abejonės. Yra visokių būdų jah padėti, moraliniai ir ma
terialiniai.

Moralinę pagalbą Lietuvai teikė visi Amerikos lie
tuviai, kuomet jie pernai metais protestavo prieš Lenki
ją, kuri grasino jai ginkluota jėga, jeigu Lietuva nesu
tiks užmegsti su ja “normalius santykius”. Šiemet Ame
rikos lietuviai vėl parėmė Lietuvą moraliniai, užtardami 
ją Klaipėdos krizės metu.

Materialinė pagalba susideda iš aukų. Yra vedama 
agitacija, kad butų aukojama ginklams daugiausia. Bet 
daugelis žmonių žiuri į tai skeptiškai, nes visi numano, 
kad ginklu atsiginti nuo tų priešų, iš kurių jai gręsia pa
vojus, ji neįstengtų. Aukavimas ginklams daugiausia gali 
turėti prasmę padrąsinimo Lietuvai, kad ji be kovos ne
pasiduotų. Tačiau Amerikos piliečiams nėra patogu pa
dėti svetimai valstybei ginkluotis. Kiek Amerikoje gyve
na visokių tautybių žmonių, ir jeigu jie visi pradėtų dė
ti pinigus apginklavimui tų šalių, iš kurių jie yra čia at
vykę, tai Amerika pavirstų ginklavimosi ir karo kursty
mo šaltiniu Europai.

Kas kita šelpimas žmonių, nukentėjusių dėl Hitlerio 
smurto. Lietuvoje yra apie 12,000 pabėgėlių iš Klaipėdos 
krašto. Jie neteko darbo, daugelis pražudė visą savo tur
tą ir juos spaudžia vargas. Sušelpdami juos, amerikie-; 
čiai ne tiktai atlieka labdaringą darbą, bet ir padeda vi
sai Lietuvai, nes Lietuva tais pabėgėliais yra priversta 
rūpintis. Aukas, skiriamas šitam tikslui reikia siųsti to
kiu adresu: Klaipėdos Krašto Nukentėjusiems šelpti Ko
mitetas, Kęstučio g-vė 8, Kaunas, Lithuania.

Reikėtų teikti paramą ir Lietuvos kultūrinėms jė
goms. Pirmiaus buvo Lietuvos spaudoje gyvai svarsto
mas sumanymas įsteigti didelį Kultūros Fondą, kuris rū
pintųsi labiausia sodžiaus švietimu, steigiant knygynus 
ir skaityklas, leidžiant tinkamą literatūrą, rengiant lek
cijas ir meno parodas, ir Lt. Bet pastaruoju laiku kalbos 
apie tai nutilo. Amerikiečiai tokį darbą paremtų, jeigu 
Lietuvoje visuomenė imtų jį vykinti.

NORI SUVAŽIAVIMO
“Pasižyth^ęš”T^šavo įkyrio

mis polemikomis prieš socialis
tus J. Kuodis, (kuris save titu
luoja “ALD Bi’ooklyno Sky
riaus sekretorium”) rašo “Lais
vėje”, kad brooklyniškis “A- 
merikos Lietuvių Kongreso Sky
rius” balandžio 13 d. vienbal
siai nutarė pasiūlyti ALK Cent
ro Komitetui šaukti Kongreso 
suvažiavimų.

Kam lokio suvažiavimo rei
kia? Ar kad komunistai galėtų 
pasigaminti daugiau medžiagos 
socialistams šmeižti? Arba kad 
komunistai galėtų dar -kartų pa
pasakoti, kaip draugas Stalinas 
“gelbės Lietuvą”, kuriai jisai 
jau “padėjo” atgauti Vilnių ir 
apginti Klaipėdą

VIENYMOSI DERYBOS 
NEPASISEKĖ

J. V. Socialistų Partija prieš 
kiek laiko buvo pasiūliusi So- 
cial-Demokratinei Federacijai 
vienytis, ir abi organizacijos 
paskyrė komisijas deryboms 
vesti.

Komisijos buvo beveik susi
tarusios, bet S. P. vykdomasis 
komitetas pasiūlė S.-D. Federa
cijai apsvarstyti dar keletu nau
jų punktų, apie kuriuos pirmes
nėse diskusijose visai nebuvo 
minima. S.-D. Federacijos ko
misija rado tuos punktus ne
priimtinus ir net atsisakė juos 
diskusuoti. Tokiu budu vieny- 
mosi derybos pairo, — nors S. 
P. vykdomasis komitetas nuta
rė savo komisiją laikyti ir to
jaus, kad, jei Federacija norės, 
derybos galėtų bet kuriuo laiku 
vėl atsinaujinti. ,

Tie Normane Thomaso ir jo 
draugų patiekti punktai atsi
duoda “Detroito pareiškimo” 
dvasia ir yra nepriimtini. Vie
name punkte, pavyzdžiui, sako
ma taip:

“Nuosakus pasipriešinimas 
visiems kapitalistiniems ka

ję S. P. vykdomasis komitetas, 
Hitlerio reikalavimui nereikėjo 
priešinti^, , nes pasipriešinimas 
galėjo išsaukti,karų, o tas karas 
butų buvęs “kąpilalistinis”. Če
koslovakiją buvo, pagal Tho 
maso ir jo draugų terminologi
jų, “kapitalistinė demokratija”, 
o Vokietiją — “kapitalistinė to
talitarinė valstybė”. Todėl Če
koslovakijos darbininkai turėjo 
pasakyti: “Mes kapitalistinės de
mokratijos neginsime. Tegu jų 
apiplėšia arba ir visai sunaiki
na totalitarinė Vokietija, kurio
je irgi viešpatauja kapitalizmas. 
Mums nedaro skirtumo, kuri iš 
tų dviejų kapitalistinių valsty
bių karų laimės!”

Su .Čekoslovakija turėjo ap
sigynimo sutartį Francuzija, o 
su Francuzija — Anglija. Ang
lijos Chamberlainas patarė 
Franciizijos valdžiai Čekoslova
kijos neginti, bet, priešingai, 
versti jų, kad ji Hitleriui pasi
duotų. Taip buvo ' padaryta -- 
ir Čekoslovakijos šiandien ne
bėra.

Pagal S. P. vykdomojo komi
teto tezę, kad reikia priešintis 
visiems kapitalisliniems ka
rams, neišskiriant ir karų tar
pe “kapitalistinių demokratijų 
prieš kapitalistines totalitarines 
valstybes”, tam visam reikia 
karštai pritarti: pritarti “Miun
cheno taikai”, pritarti Čekoslo
vakijos sunaikinimui, pritarti 
visai Chamberlaino-Daladier

Pusėtinai keista, kad žmonės, 
kurie nori būti socialistinio ju
dėjimo vadai, siūlo tokias “idė
jas”. Bet, kaip minėjor^e, lygiai 
tokių pat idėjų kitusyk skelbė 
Leninas, kurį daugelis žmonių 
dar ir šiandien laiko “geniališ- 
ku revoliucionierium”. Kodėl 
Normanui Thomasui nenorėti 
panašių liaurų?

Priešinimąsi visiems karams, 
kylantiems kapitalizmo gadynė
je, yra toks pat absurdas, kaip 
ir atsisakymas nuo jėgos var
tojimo kiekviename atsitikime, 
net ir tuomet, kai žmogų už
puola banditas. Jeigu demokra-

Nepaisant į tuos skaudulius, 
kokius kariai 1926 metais Lie
tuvai yra padarę gruodžio mčn 
17 d. perversmu, visuomet sim
patingai atsiliepiau apie Lietu
vos kariuomenę, nes tikėjau, 

Ikad ji apsivaliusi didžiojo ka
ro karjeristų likučių susigriebs 
ir savo padarytas klaidas gar
bingai atitaisys, štai dabar tas 
įvyko. Garbė. Lietuvos kariuo-

J menei!
Taip lygiai tikiu, jog kai iš

muš valanda žygiuoti ’ frontą 
ir kautis su Lietuvos priešu, — 
tai Lietuvos kariuomene gar 
bingai kausis!

Juk Lietuvos kariuomenės 
[gyslose teka musų šaunių, tau- ’ 
rių, kuklių, darbščių kaimo sū
nų kraujas!

Didžiojo karo likučiai, viso
kie prisiplakėliai, neaiškios tau
tybės ir praeities vyrai jau iš 
musų kariuomenės tarpo yra iš

gyvendinti, jau jų nusikratyta. 
Atėjo nauja karta, į kariuome
nę pašaukti tikri Lietuvos sū
nus, kurie ir moksle pusėtinai 
yra užsigrūdinę ir tikri Lietu
vos kaimo sūnus. Jie geriau ne
gu kas kitaš supranta savo tau
tų, pažįsta savo kraštų!

Štai tik įsižiūrėkite ir įsidė
mėkite jų visų pavardes, jos vi
sos nedviprasmiai lietuviškai 
skamba!

Jiems savas kraštas, lai jų 
buitis, tai jų ateitis. Jiems sa
vo žmonės, tai savo kraujo 
žmonės, tai savi giminės! Tai 
savi broliai ir sesers!

Ateina tikra Lietuva savo 
krašte šeimininkauti, savo kra
šte tvarkytis!

Tai neperėjunai, iš kitur 
ėjimai, tai savi žmonės!

Taip, savo užsimojimuose

tijos nutartų su nieku nekariau
ti ir panaikintų savo armijas, 
karo laivynus ir karo aviaciją, 
tai (Hitlerio ir Mussolinio gau
jos, 'neilgai (rukus, pasidaĮimtų, 
tarp savęs visą pasaulį. Beje, S. 
P. vykdomasis komitetas, būda-’ 
nias “nuosakus”, siūlo priešių-• 
lis “ginkluotės didinimui kapi
talistinėse šalyse”. Tegu, jo nuo
mone, ginkluojasi naciai ir fa
šistai!

Aiškus dalykas, kad Sociai- 
Demokratine Federacija pasiel
gė gerai, tokius Normano Tho- 
maso pasiūlymus ne tik atmes
dama, bet ir atsisakydama juos 
svarstyti. /

prarado! Tikėkime, kad Lietu
va atgaus visas savo prarastas 
žemes, kad Lietuva 
langų per savo uostų 
pasaulį.

Tikėkime, kad toje
Lietuvos kariuomenė garbingai 
pasirodys ir nupins sau am
žiams garbės vainikų!

Mes sveikiname Lietuvos ka
riuomenę naujoje dvasioje at
budusių! Kartu neužmerkiame 
aidų, "kad teks jai sunkiai tuo 
keliu eiti ir gal nekartų suklups, 
patirs visokių sutemų, smūgių, 
bet galutinai visviena laimės!

—Para Bellum 
(GALAS)

Iš Lietuvos
Prasidėjo kiškių epi

demija
KAUNAS. — Šių metų pa

vasarį pastebėta epideminė kiš
kių liga, nuo kurios kiškiai ma
siniai pradėjo stipti.

Miškų dep tas paliepė visiems 
miškų urėdams ir girininkams 
rastus negyvus kiškius tuojau 
siųsti Valst. veterinarijos in
stitutui Kaune ištirti ir papra
šyti Institutą, kad tyrimo da
vinius praneštų Miškų depar
tamentui.

Užgeso viltys
ALYTUS. — Vyresniųjų gim

nazijos klasių mokiniai turi 
sidarę kelionių fondus. Už 
taupytus per mokslo metus 
nigus pavasarį ekskursuos
gražesnes, įdomesnes, surištas 
su einamuoju kursu, Lietuvos 
vietas.

Kai kurie buvo manę aplan
kyti ir 
vingų 
uostu, 
žuvo.

su-
su
pi- 
po

Klaipėdą, pamatyti ža- 
pajurį, susipažinti su 
Dabar tos viltys jau

at-
TRUMPOS-KUMPOS

turės <iaug, daug Kliūčių ir vi
sai galimas daiktas, kad dar 
mėgins ir nekartų mėgins dik
tatūra savo galvų pakelti.

Visokie Petrovai, Vymcriai, 
Palbachai, Plechavičiai ir tam 
panašus dar nėra galutinai iš
mirę, jų dvasia dar gyva, dar 
teks su jais nepiaža kovoti. Bet 
turėkime viltį, kad tikri šaunus 
Lietuvos vyrai suras budus ir 
kelius juos stipriai sudraustiI 
Tikėkime, kad Vilniaus, Klaipė
dos klaidų daugiau nepasikar
tos! Tikėkime, kad Lietuva pa 
suko tikru keliu ir jos iš to ke
lio niekas jau neišmuš!

Tikėkime, kad vadizmas Lic 
tuvoje dingsta !

Visuose savo laiškuose aš ne 
paliaujamai ir nenuilstamai 
kartote kartojau, kad tikiu Lie
tuvos gražia ateitimi, kad Lie
tuva išeis iš tų visų šunkelių, į 
kuriuos per tų dvylika melų 
buvo pasukusi ir štai jau, ro
dos, ta valanda atėjo, ta valan
da išmušė, kuomet Lietuva at
randa vieškelį!

Verta dabar kartoti ir prisi
minti visas tas klaidas, kokias 
per tų dvylika metų yra tauti
ninkai padarę. O jie darė tik 
todėl, kad prie jų prisiplakė vi
sokie karjeristai, be ateities ir 
praeities prisiplakėliai!

Kunigai Mironai gali tik tvar
kyti savo parapijos reikalus ir 
vykusiai savo diplomatiją rody- 
Ii tarp savo šeimininkės ir pa- 
rapijonų, bet ne valstybės gy
venimu vairuoti.

Jie eina į nežinių, jie greitai 
visą atmintyje bus užmiršti, tik 
istorikai ateityje jų darbus gal 
viešumon iškels ir nurodys, 
kiek jie žalos Lietuvos valsty
bei yra padarę. Dabar ne metas 
apie tai kalbėti, reikia .gelbėti 
lai, kas liko, kas dar išgelbėti

Rašo J. Šmotelis

Valstybingumo Taškantis
Šypsokis nešypsojęs tu, lietu

viškasis svieteli, visliek tu ne
busi valstybingas. Ne, tu netu
ri jokių lokių valstybingumo 
instrumentų.

Pas tave nėra ir, tur būt, ne-

Manykime, kad su Lietuvos 
diktatūros nykimu prasidės ir 
kitų Europoje diktatūrų smuki
mas ir Lietuva atgaus tai, ką nėra.

polilikos. Pas tave nėra tų sul
čių, kurios sukelia valstybingu
mų. Tavyje nėra nė tokių liau
kų arba glandsų, kurios tas sul
tis gamina.

O kodėl nėra?
Aš nežinau ir tu nežinai, tik. 

Stasys Vilai lis žino.
O Stasys Vi lai lis žino todėl, 

kad jis tas valstybingumo kva
lifikacijas kažkur rado ir pasi 
savi n o.

Dabar valstybingumas yra jo 
nuosavybė. Jei kada jis gerai 
pritvinksta, tai dėl mandagumo 
(troškia vienam — kitam lašelį 
valstybingumo sulčių, o jei ne 
— valstybiškas badas apima vi
sų tautų.

Bet ir su valstybingumo sul
timis ne ką iškepsi.

Tu neturi to svarbaus instru
mento, kuris vadinasi “valsty
bingumo taškaregis”.

O kodėl tu tokio “taškaregio” 
neturi ?

Todėl, kad niekas tokių “taš- 
karegių” neišdirba. Markele jo 
nenupirksi. Aš nežinau kas jį 
išrado ir kodėl tik vienų pada
rė, bet, kad jų daugiau nėra - 
žinau ir tu žinai. Veikiausiai jo 
išradėjas yra miręs ir formulei 
dingusi.

Stasys Vitaitis tų taškaregj 
kažkur rado ir pasiėmė. Dabar 
jisai yra pilnas ir absoliutiškas 
lietuviškojo valstybingumo ir 
taškaregio savininkas.

Ar mums patinka, ar ne, - - 
bet mes turime pripažinti Sta
siui Vitaičiui pirmojo laipsnio 
krabrasti. Kitokio išėjimo šių 
dienų atmosferoje, aš manau.
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KAIP PIRMIAUSIA GALIME PAGELBSTI 
PASAULINES PARODOS LIET. DIENAI?

Pasunkėjus Lietuvoje sąlygoms, amerikiečiams teks dau
giau dirbti parodai. — Chicagiečiai pradeda mums 
gelbėti aukomis. — New Yorko, New Jersey ir apy
linkės lietuviams geriausia proga pamatyti priešpa- 
rodinę pramogą sekmadienį.

Rašo Ona Valaitienė

pramoga 
pasaulinė 
balandžio

ra laiko, beliko tik skubiai dirb
ti. O nedirbantiems — pagelbė
ti dirbančiuosius.

Šiemet didžiausia 
New Yorke tai bus 
paroda, atsidaranti 
30 d., taigi, tik po savaitės lai
ko. Toj parodoj. Lietuvių Diena 
bus rugsėjo 10. Bet taip gyve 
nimui greit bėgant, tuoj pasiju- 
sime, kad ir Lietuvių Diena jau 
čia pat. O ar jai tinkamai spė
sime pasiruošti, galvoti jau nė-

SA BERGMAb 
l524W.63rd ST/plt 
TELPROSPECT 344u/^J,i>l

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

malevų, Alenų popieriaus ir langų šoklų. 
Ateikite i didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
poperiaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 13 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnižas gerai dėvisi ir nesldė- 
m3ja baltai vandeny. <E 4 O E

GALIONAS -------------------*lwVV
Popierių Valykite arba II. R. H. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir šešta

dieniais ik 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3140

Klaipėdos netekusi, Lietuva 
dabar yra sunkioj padėtyj. Jos 
išlaukiniai pavojai, juk tai mil
žiniškas smūgis! Sukoncentruo 
tusias jėgas pasaulinei parodai 
Lietuva dabar turi atiduoti iš
laikyti Klaipėdos net 12,000 pa
bėgėlių. Numatomus 50 milijo
nų litų nuostolius kasmet, riete 
kus Klaipėdos, Lietuva turi kaip 
nors pakelti. Atlaikyti tų eko
nominį ir moralinį smūgį, akty
viosios Lietuvos visuomeninin
kų jėgos įsteigė Klaipėdiečiams 
Remti Komitetų, kurį mes, a- 
inerikiečiai irgi turėtume pa
remti. Lietuvos vyriausybė su
simažina algas, panaikina eilę 
įstaigų taupymo tikslu. Pasiry
žę atvykti į pasaulinę parodų 
New Yorke, mus veikėjai įsi
kinkys į darbų, išlyginti pasida
riusių Lietuvai didelę spragų, 
būdami namie. Tad, už juos čia 
dirbti — teks mums.
Visai išeivijai reikia daugiau 

dirbti

AUKSINE

Savaime suprantama, kad ir 
dalis parodai skirtųjų lėšų, vi
sur taupant, bus atitraukta. Dėl 
tos priežasties neatvažiuos daug 
Lietuvos darbuotojų parodai, o 
tas teks mums, Amerikos lie
tuviams atlikti, jei norime, kad 
parodos lietuvių skyrius nenu
kentėtų. Į parodų tik atvažiavu-

TYLA

YRA NEPALIAUJAMAI 
TYLUS

Tai yra vienintelis ekonomiškas 
refrigeratorius, kurs duoda visą 
šią naudą:

parodai, p-lė Magdelena Avicte
nai lė, pareigų verčiama New 
Yorkų apleis gegužės 1 d. Kau
ne jos laukia nauji darbai. Tad, 
suspės tik Parodos atidaryme 
dalyvauti. Gaila, bet šiandien 
Lietuvos reikalai svarbesni, jais 
tesirūpina pirmoj eilėj, o 
mums, amerikiečiams, teks pri
siimti daugiau darbo padirbėti 
čia Amerikoj. Kitoms tautoms 
dar blogiau. Pav., vargšams če1 
kams dabar tenka patiems išei
viams išlaikyti čekų pasiuntiny
bę, jų konsulus ir teks išlaiky
ti parodoj čekų paviljonų!

Turėdami tų mintyj, kiekvie
nas Amerikos lietuvis privalėtų 
įsipareigoti, Lietuvių tautos ne-

I laimės valandoj prisidėti savo 
tautai, reiškia sau, pasigelbeti.

Pirmoji Parodos Lietuvių 
Dienai Pagalba

Parodos Lietuvių Dienai pa
gelbėti pirmiausia galima tokiu 
budu: Parodos Lietuviu Dienai 
Moterų Komitetas rengia pir
mų, didelį balių, tikslu paremti

• Neturi judamų dalių 
šaldymo sistemoj

O Nuolatinė tyla
• Visad žemos operavi- 

mo išlaidos
• Daugiau patikimo 

tarnavimo metų
< Santaupos, kurios jį 

moka

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. — U. S. S. West Virginia. karo laivas 

kuris atplaukė pasaulinės parodos atidarymo proga.

Pirmieji bedarbiai —

KLAIPĖDA. — Dar vokie
čių kariuomenei neužėmus 
Klaipėdos, SA smogikai užant
spaudavo “Ryto” bendrovės 
spaustuvę. Po to nebegalėjo 
išeiti lietuviškieji Klaipėdos 
laikraščiai. Spaustuvė negalėjo 
užbaigti jau įpusėtų spaudos 
.darbų, visi darbininkai išėjo į 
miestų bedarbiais. Durų ant- 
spaudos nenuimtos iki šiai die
nai.

Klaipėdiškių laikraščių re • 
daktoriai jau atvažiavo į Kau
nu. Jie tikisi čia gauti atitin
kamo darbo. Bet tų laikraščių 
bendradarbiai — koresponden
tai ir spaustuvės užsakymų rin
kėjai bei inkasentai jau pasiju-

duonos kąsnio. Korespondentų 
uždarbis yra susietas su kiek
vienu laikraščio nr. išėjimu. 
Neblogai Klaipėdoje uždirbda
vo spaustuvės inkasentai, mat, 
ji buvo didelė, gerai įrengta, 
atlikdavo stambius darbus. 
“Ryto” spaustuvė nemažai spau -i 
dino knygų, litografinių pa
veikslų, o šiais metais Kaune 
matomas stambesnis jo darbas 
buvo pašto telefono abonentų 
knyga. Bendrovė turėjo dide
lius

2 Asmeniškai Lydimos

Išplauks iš New Yorko 
per Gothenburgą, Švediją 

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
Antroji Liepos-July 1 d.

.ir moderniškus pastatus.

Hitlerio gatvė

KLAIPĖDA. — Smetonos alė
ja, kaip rašo “M. D.”, pava
dinta Adolfo Hitlerio vardu. 
Nukabinėjamos lietuviškos iš
kabos, kad miestas įgautų vo

lo ne tik bedarbiais, bet ir be kiškų veidų.

Antrą ekskursiją 
vadovaus Vladas 
Mučinskas, Švedų 
Amerikos Linijos 
lietuvių skyriaus 
vedėjas Amerikoj.

BARBENAI!
NEGIRDĖTI BARGENAI

VL Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkaitinj lei

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

Gripsholm ..... geg. 4, liepos 21
Drottningholm geg. 13, birž. 12
Kungsholm ..... birž. 3, rugp. 19

Lietuvių Dienų. Jeigu tam tiks
lui butų prašoma 50c., juk kiek
vienas, visai neabejodamas, 
tuoj duotų, ir ne 50c., bet ma
žiausiai $1. Šios pramogos ren
gėjai prašo lik 50 c. įžangos. 
Įžangos bilietus pardavinėja 
komiteto narės. Prašoma joms 
sumažinti sunkų darbų nusi
pirkti kelis bilietus ir Juos ki
tiems perleisti. Baliuje dalyvau
ti negailėkite laiko — apsimo
kės. Užtikrinama, kad, ne tik 
gerai laikų praleisite, bet ir pa
matysite bei išgirsite naujo.
Lietuvos taut. šokiu mokytoja 

šoks

Dienai Komisarų, kurios parei
gos Lietuvoje yra Užsienio Rei
kalų Ministerijos Spaudos Sky 
riaus Viršininko. Lietuvoje at
silankiusiems tenka p-lę Avietė- 
nailę sulikti visiems užsienio {- 
žymesniems svečiams ir iš jos 
apie Lietuvų gauti visokiausių 
informacijų, literatūros bei nu- 
dorymų. Savo plačia praktika ji 
daug ka patirto pasakys. Girdė
sime Gcncralį Konsulų, pulk. 
Jonų Budrį, kuris šiuo svarbiu 
momentu ir pasakys daug gana 
svarbaus visiems išeiviams'.

Progress Krautuvėje
PAMINĖJIMUI

7-tos METINES SUKAKTIES

Sučėdijimai Siekia Iki ....... 50*^

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė., Chicago, UI

Matysite pirmų kartų Ameri
koje viešai pasirodančių lietu
vių tautiniais šokiais p-lę Ma
rytę Baronaitę, kuri Europoje 
sėkmingai demonstravo lietu
vių tautinius šokius. Ja gėrėjosi 
Londono, Paryžiaus, Berlyno, 
Kauno, Stockholmo ir kitų cen
trų visuomenė, jais mes garė
simos. Jie mokėjo jų matyti po 
kelis dolerius, mes mokėsime 
tik keletu centų. Matysime jos 
pamokytas mus mergaites šo
kančias. Baliuje girdėsime mu
zikų Brundzos ir Dulkės cho
rus. Jie išmokę naujų dainų, iš 
neseniai iš Lietuvos gautų gai
lių. Be lo, svečiuokis iš Šiam- 
ford, Gojui, naujo lietuvių cho
ro, AMBERLAND choro, ku 
riuo vadovauja p-lė Stulginskai- 
tė, <o reikalus tvarko seniai 
mums žinomi ponai Bartuikai. 
nariai.

Svečių šiame baliuje bus iš 
tolimos Massacbnsetts, Pennsyl- 
vania, Conpeclicut, specialiai 
paruoštų autobusų ekskursijos 
atvyks iš Neyv Jersey.

Balius įvyks Brooklyno vie
noj didžiaušilj salių, Arcadia 
Hali, prie pat BMT Jamaica Li
nijos Malscy Stoties, Brooklyne 
Toj milžiniškoj salėj šokiams 
gros Jono Navicko didelis Nak
ties Pelėdų Orkestras. Baliaus 
diena: balandžio 23, sekantį sek
madienį; valanda: nuo 6 vai. 
vakaro. Balių rengia moterys, 
tad, jis bus jaukus, su skoniu, 
įvairenybėmis. Iš jo išėjęs kiek
vienas jausis patenkintas, jau
sis atlikęs pareigų ir gerai pasi
žmonėjęs. Tad, iki pasimatymo 
baliuje.

Dalyvaus Avietenaitė ir konsii* 
las Budrys
progų matyli ir gir

dėti prakalbančių Lietuvos vieš
nių p-lę Magdelenų Avictėnailę, 
Pasaulinės Parodos Lietuviu

Turime

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

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

1803 WEST 47Xh STREET (ARTI W00D ST.)

SUSTOK—ŽIŪRĖK 
SKAITYK!

Sensacinis Akinių

Išpardavimas
Musų Reguliari Kaina $10.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

S5.95
Musų Reguliari Kaina $15.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI— 

$8.95

1939$850.00 3-jų dalių miegamų 
kambarių setai

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

3r. R. J. BeMz
3505 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3565.

m. mados General Mo
tors Frigidair po

$119.50

Dienos

$65.00 gražus seklyčioms 
setai

$32.50

$75.00 puikus console, 7-8 
tūbų radios
$29.95

Priversk Paraištį IšgydytiKYLĄ /
BE OPERACIJOS

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 audinius kaip oisteris per
lus. Šimtai Šiaip gydomi žemų 
mokesčių be laiko sugaišties. Ko
dėl ne jus? Kad patirti, niekas 
nekainuos. Patarimas dykai. Jus 
tikrai kai ką patirsi
te. $3.00 bandymo gy
dymas siūloma už $1. 
Kainos žemos ir gali
ma pasirinkti išmokė
jimą tokį, kokį išga
li, kad įtikinti. Atsi
nešk šį skelbimą. Lai
kykis senąjį paraištį, 
ar įsigyk naują. Už
tikrinti paraiščiai pi- 
»us kaio $5.00.

RUPTURE CORREC- 
TO SERVICE

Tarkis su specialistu.
DR. PETER 
SCIIYMAN

1869 N. Damen Avė. 
2 aukštas. Arm. 8200
įst. 20 m. Laisniuotas pr. prižiūri 

N. 4. 15. 39.

$125.00 3-jų dalių moderniš
ki miegamų kambarių 

.setai
$69.50

$32.50 Studio Couches
$19.75

Paroda — lietuviams suteiks 
naudos

Kiek šiuo balium ir pasauli 
nėj parodoj Lietuvių
pasisekimu susirūpinę kitų ko
lonijų žmonės, parodo dar vie
nas svarbus faktas. P-lė L. Nor
mali laite iš Cliicagos prisiuntė 
rengėjoms $10, prašydama pa
rodos reikalams aukų sunaudo
ti. Normali Idilė gyvena Ghica- 
goje. Ten paroda įvyko 1933 ir 
1934 m. Jai teko matyti kiek 
svarbu tautai dalyvauti parodoj 
ir savo k ui turų bei menų pasau
liui parodyti. New Yorko pa
roda bus 3 kartus didesnė už 
chicagiškę. Apskaityta, kad čia 
apsilankys per 60 milijonų 
žmonių. Jie matys mus tautos 
nuveikimų, istorijų, menų, kul
tūrų, matys lietuvių tautos sun-: 
kuinus ir pasirįžimų. Tos visuo
menes simpatija mums bus jau
čiama, ne tik kaip tautai ir val
stybei, bet ir individualiai. Čia 
Lietuva ‘kaip tik mums išei
viams pagelbsti. Pagelbsti, štai, 
dar neprašyti, ir kitų kolonijų 
lietuviai. Tad, mums, newyor- 
kiečiams pasigelbeti patys sau 
yra daugiau negu pareiga.

$35-00 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

9x12 gražios klijonkės
$2.95

$25.00 5-kių dalių Break- 
fast setai 
$12.95

$25.00 gražus nauji Loung- 
ing krėslai
$12.95

$18.00 springsiniai matracai 
po

$6.95

$195.00 pilni 3-jų kambarių 
įrengimai, po 

$98.50

**■
pa-

ap-

GERE. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose. .

Imame senus dalykus į 
mainus ant naujų

AflE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
-c/uė lo dustssun, lighj.-glęne,

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DĖL JAUNAVEDŽIŲ 
■ IR VISŲ KOSTUMERIŲ

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi VisiemsŠIKTAI

15c
GĖRIMAS \ y

SERVEL

Turime kiek 1938 modelių nu
mažintomis kairiomis.

Englewood Stove & 
Repair Co.

6850 So. Green St.
% bloko į vakarus nuo Halsted 

Tel. WENtworth 0937

Publika Skelbia CREAM OF THE STATE 
DEGTINE LAIMĖTOJU

KIEKVIENAS LAŠAS 4 METŲ SENUMO
THE CREAM OFTHE STATE Deg
tinė yra “heavy-bodied”. Ji taip 
.švelni, maloni, kaip ir trisdešimt 
centų vertės gėrimas, tik po 15c. 
Parduodama jūsų mėgiamiausio
je krautuvėje.
97ę Taintė $1.59 4/5 kvorta

Ieškok—“4 metai’* senumo—yra 
pažymėta ant abiejų CREAM OF 
THE STATE butelių šonų.
C. O. C. DISTRIBUTING CO.

444 WEST GRAND AVENUE 
Delaware 8226-8227

Skonis kaip
30 centų TURE C®

Vedėjas J. KALED1NSKAS

3222-24-26 So. Halsted Street

Do your eyea bum—feel IT-vįfcst \
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients which 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatiguc—make r 
your eyes feel clean. fresh, ■ 
alive! Much more efleetive than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept. M F, Chicago,, 111.______

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško ’Programo n 
dėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles
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Diena Iš Dienos
-----------------  _

Šįvakar “Kriaučių” 
Metinis Balius Maino ?

J. Steponaitis Išvyko 
New Yorkan

Jonas Seponaitis, per keletą 
metų buvęs “Naujienų” spaus
tuvės linotipistu, vakar 4 va
landą po pietų iš La Šalie sto
ties išvyko New Yorkan. Jisai 
dirbs, berods, “Vienybės” 
spaustuvėj, kur dirbo pirmiau- 
prieš atvykimą Chicagon. J. 
Steponaitis yra gabus muzi
kas ir turi parašęs kelis veika
lėlius. VBA

Amalgamated unijos rumuc- 
se, 333 South Ashland Boule 
vard, šįvakar. įvyks metinis 
Lietuvių Kriaučių Lokalo ba
lius.

Kas norės 
kas norės -
kas bus alkanas ir ištroškęs 
— tuos rengėjai pavalgydins ir 
jų troškulį 
stipresniais 
40c.

Kriaučių 
na smagus, 
silankykit.

- galės šokti, 
galės dainuoti,

Progress Krautuvė Mi
ni 7-tas Metines Sukak
tuves su Linksmu 
Radio Programų

Klovainiečiai, 
Optimistai ir 
Kareiviai Ciceroj

Viskas eina normaliai.
Ligong s

patenkins alum ir 
“trunkais”. Įžanga

baliai visuomet bu- 
gyvi ir jaukus. At-

*03 akordeonistas 
nauskas, dainuos 
rintė, J. Romanas
Progrcss Bendrovė 

7-las metines

A. Laba-
O. Skeve- 
ir kiti.
dabar mi

ni 7-las metines sukaktuves 
sėkmingos prekybos eigos, šio
mis sukaktuvėmis krautuvė no-

Sdsižiedavo
BRIGHTON PARK — Gerai 

žinomų Petro ir Marijonos Si
maičių duktė Elena, 2421 W. 
45 PI., yra 
Aleksandru 
tuviu diena 
nustatyta.

P-lė Simaičiutė yra tėvų ge
rai išauklėta ir gamtos apdo
vanota patraukliu brunetės li
pu.

'Pats p-nas Simaitis iš profe
sijos yra naprapatas.

—Juos Žinąs

susižiedavusi su 
Demkavičiu. Ves- 
dar, kol kas, ne-

Helen

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Joseph Proft, 23, su
Skerven, 22

Robert Dvorak, 21, su Ver- 
ra Tumas, 21

Norman Holden, 22, su Mil- 
dred Rudnick, 21

tha Kullman, 20

WILLO-WEST
Naujas—puikus daržas pik
nikams, parengimams ir šei
moms linksmai laikui pra
leisti. Gėrimai ir valgiai

MR. BUTCHAS, Sav.
German Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILLOW SPRINGS, ILL.

CHICAGO STADIUM

Si Č IRC U S
Every fiet a Sensation
VVORLD’S 

GREATEST 
THRILLERS

NIGHTLY 8; 15 Mitą.—Wed., Sat, Sun., 2:15

šiaučius.

Šiandien Kupiškėnų 
Pavasarinis Balius

Ciceroj, Shameto Svetainėj

Gavėnios dienos jau praėjo. 
Praūžė ir visų mylimos Vely
kos. Pavasaris jau kaip ir čia.

Tad, atgimstant visai gam
tai, pamėginkim atjaunėti ir 
mes. Šiandieną, balandžio 22, 
įvyksta Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos pavasarinis parengi' 
mas — Šokiai 
mynai.

Kupiškėnai, 
bendrai, visi
norite tikrai smagiai laiką pra
leisti, atsilankykite į Kupiškėnų 
pavasarinį balių, šokikams bus 
gera muzika, ištroškusiems — 
bus gero alučio, alkti taipgi 
nereikės. Bus užkandos, 
norės išmėginti savo 
bus galima ir dainuoti.

Bet juk visų smulkmenų čia 
nesuminėsi, visi žino 
gu yra draugiškam 
laiką praleisti. x

Parengimas įvyks
svetainėje, 1500 So. 49th Avė., 
Cicero, III. Pradžia 7:30 vai. 
vakare, įžanga — 20c. Lauk
sime jūsų atsilankant.

ir kiti margų

kaimynai ir, 
lietuviai, kurie

0 kas 
balsus,

kaip sma- 
susiėjime

Shameto

Organizuokime
Sesikiečių 
Draugiją!

pa-
ar 
To

Sesikiečiai, 1938 metų 
baigoj pradėjom kalbėti 
tverti Sesikiečių Kliubą. 
klausimo ikišiol dar neišrišom.
Tad, visi bukim rytoj susirin
kime, 1. valandą po pietų, pas 
J. Puišį, adresu 6041 South 
Albany avenue. Ten užbaigsim 
klausimą diskusuoti.

A. Kavaliauskas, 
10506 Marvland Avenue.

DDirFC- 4Oc, 78c, $1.10, $1.6$ and 
rnlULO. qox seats $2.20— Tax Ine.
T1CKCTS NOW —BOND'S, 65 W. MADISON AND 

STADIUM GRILL 1824 W. MADISON

ress Bendrovės rėmėjais ir šių 
programų klausytojais.

Taigi ryloj, sekmadienį, re
guliariu laiku, 11 valandą, 
/rogress Bendrovė transliuos 
nepaprastai įdomų, gražų ir 
linksmą radio programą. Jo iš
pildyme dalyvaus žymus daini
ninkai, muzikai, kalbėtojai ir 
visi kiti, kurie suįdomins kiek
vieną klausytoją.

Progress Bendrovė turi ne
girdėtai daug gerų žinių pra
nešti visuomenei apie dabar 
siūlomas didžiausias “sukaktu
vių” prekių verty 
mirškite paklausyti.

Ką Jie Veikia, Kaip Gyvuoja
CICERO — Klovainiečių 

Kliubo parengimas-“vakaruš- 
kos” praėjo gana iškilmingai. 
Svečių atsilankė ir iš toliau, 
būtent pp. Janelunai iš Rock- 
fordo, S. Kazakaitis iš Wauke- 
gano, jaunuolių grupė iš R. R. 
Kliubo. Komisija pampino ne 
tik gėrimų, bet ir skanių už
kandžių. O jau tų margučių 
lai tikras margumėlis! Vis. 
tik renkasi, žiuri kieno bus 
stipresnis. Ir taip laikas grei
tai prabėgo. Visi buvo priver
sti eiti pasilsėti, nes jau buvo 
sekmadienio rylas.

Optimistai
Optimistų Kliubo metinis 

parengimas įvyko Liuosybės 
svetainėj. Susirinko gražus bū
rys jaunuomenės. Visi gražiai 
linksminosi prie šaunios or- 
keslros. Jauniems nieko dau- 

i 

giaus nereikia, tik geros mu
zikos.

triusiasi po savo krautuvę. 
Stasys Bakutis gerai atrodo, 
po savaitės kitos bus sveikas. 
Andrius Jaras tai milžinas vy
ras. Greitai pradės dirbti.

“Keistučio” Parengimas
Sekmadienio vakare Liuosy- 

bės svetainėj Keistučio Kliubas 
turėjo savo parengimą pirmą 
kartą Ciceroj. Kaip dėl tokio 
didelio Kliubo, tai publikos bu
vo mažai. Kliubo narių čia yra

nemažai. Blogai, kad patys na
riai nelanko savo parengimų.

į

Kultūros D-jos Paskaita
Šio penktadienio vakare 

Liuosybės svet. įvyko susirin
kimas Kultūros Draugijos. Po 
susirinkimo paskaitą skaitė 
vietos vaistininkas P. Kese- 
rauskas. Tema “vaisiai” tai vi
siems svarbu. P-s Keserauskas 
nėra politikierius “spykeris”—- 
“blofų” nevarinėja. Jeigu ką 
kalba, lai rimtoj formoj, tad 
visiems buvo sveika pasiklau
syti, pasimokinti. I).

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

SHEET METAL CO. • 
3216 So. Halsted St.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

Rep. J.

Budrike Programo
Laiko Permaina
Pradedant šiuo sekmadieniu, 

Budniko radio sekmadienio pro
gramai bus? transliuojami 9-tą 
valandą vakare. Laikas . yra 
mainomas, kadangi jau prasi
dėjo baseball sezonas, kuris tę
sis visą vasarą.

Taigi, nepamirškite atsisukti 
savo radio rytoj vakare, kaip 
9-tą valandą, Chicagos laiku. 
Išgirsite gražios muzikos ir 
lietuviškų dainų-dainelių, ku
rios jums labai patiks/ Pro
gramą bus galima girdėti 
500 mylių už Chicagos.

Stotis, kaip paprastai, 
W.C.F.L«» 970 kilocycles.

Pranešėjas.

Optimistų Kliubas neskait
lingas nariais ir nariai ne vie
nos tautos, bet santaika drau
giškumas 
kiu bud u 
singi.

jų parengimai

Kareiviai
Sekmadienį po pietų

net

bus

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

gau-

susi-

Kareivių. Daug nieko naujo.

Nauja Vieta Vasaros 
Liuoslaikiui 
Praleisti

(Gimtadienis ir Varduvės) 
šeštadienį ir Sekmadienį, Baland. 22-23, 1939 

1406 E. 55 Street
Tel. HYDE PARK 10336 PRADŽIA 7 vai. vak.
Bus gardžių užkandžių, Gera muzika ir visokie pasilinksminimai. 
Viskas Veltui. Prašome visus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti. 

GEORGE D. NORKUS

NAUJAS LIETUVIŲ BIZNIS MARQUETTE MANOR

ONA IR JONAS NOREIKAI
Šioj naujoj ir gražioj kolionijoj atidarė naują biznį, kuris bus po

VARDU ANNA TAVERN
Nauji biznieriai yra pasiryžę visus patenkinti skaniais gėrimais ir 
užkandžiais, šiuomi laiku pas Oną ir Joną sekasi ko puikiausiai. 
Tai yra linksma užeiga. Įsitėmykite antrašą.

2947 West 63rd Street Republic 2093

4 AKTU OPERETĖ:

“STUDENT PRINCE”
Perstato LKM Choras, po vadovyste J. Kenstavičiaus.

Nedėlioj, balandžio (April) 23 d., 1939,
Pradžia 3 vai. «nniet. įžanga 75n. šokiams—25c.

L.D.D. 4 kp. mėnesinis susirinkimas įvyks pirmadienį, balan
džio 24 d. Pradžia 8 vai. vak. W. Neffo svetainėj, 2435 So. 
Leavitt St. Visi nariai ir narės malonėkite skaitlingai susi
rinkti, nes turime svarbių reikalų aptarti. A. Da’nis, sekr. 

Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų savininkų su draugijų atstovų 
visuotinas susirinkimas įvyks sekmadienį, balandžio 23 d 
Lietuvių Auditorijos svetainėje 3133 S. Halsted St. ant pir
mų lubų, 1 vai. p.p. Jūsų atsilankymas būtinai reikalingas 

Kviečia Kapinų trustisai 
Žagarįečių Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks balandžio 23 d. 

llollywood svetainėj. 2417 W. 43rd St. 1 vai. po pietų. Ma
lonėkite atsilankyti ir atsiveskite naujų narių.

J. Keturakis, rasi

PADIDINO IR PAGRAŽINO 
NAMĄ

BRIGHTON PARK — Biz
nieriai Antanas ir Anastazija 
Tcbclskiai, 4018 So. Rockvvell 
St., savo bizniavietės namą pa
didino ir pagražino moderniš
kiausių stilium.

Žymėtina dar ir tas, kad pe
reitais metais p-nai Tebels- 
kiai paminėjo 30 metų ženybi- 
nio gyvenimo sukaktuves, o 
šiemet sueina 20 metu kai biz
ny.

Biznierius Tebelskis daro 
biznį ne tik su saviškiais, bet 
tolygiai ir su kitataučiais. Mat, 
visi kostumeriai myli jo drau
gišką būdą ir gerą patarnavi
mą. —Kostumeris\

žiema, nors ii4 labai nenoro
mis, turės diena po dienos mus 
apleisti. Bet, cit! — tuoj, žiū
rėk, ir vasara už skverno mus 
kaip koks nevidonas sučiups. 
Reikės sprukti į1' miškus.

Bet p. Butchas, kurs ilgą lai
ką prekiavo Brighton Parke 
geležies išdirbiniais, ką tik bai
gė puošti naują užeigos namą. 
Čia jis leis visiems pasišokti, 
pasilinksminti, o išalkus pietus 
pavalgyti ir, žinoma, alučio už
sigerti. Beto, jis ir ūkininkas. 
Be užkandos 
bus galima 
kų sūrių ir 
viskas, kas 
nuo miesto
siems reikalinga ir būtina.

Antrašas 83rd St. and Willow 
Springs Rd, Willow Springs, 
III. Tel. Willow Springs 117.

J. (Skelb.)

— šviežių valgių, 
nusipirkti lietuviš- 
pieno. žodžiu, čia 
pakeleivingam ir 
dūzgesio išbėgu-

Namų Savininkai

PARENGIMAI
L. K. M. charas perstato “Studeht Prince” nedėlioję, balandžio 

23 d. Sokolų svetainėje. Pradžia 3 vai. po pietų. Po pro
gramos — šokiau

Lietuvių Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of A. rengia pavasarini 
balių šeštadienį, balandžio 22 d. Amalgamated Center, Dep- 
so kambary, 333 S. Ashland Blvd. 8 vai. vak. Bus gera or
kestrą. Visi kriaučiai ir kriaučių draugai esate kviečiami 
atsilankyti į pavasarinį balių. —Komisija

21 Wardo L. A. P. Sąjungos balius įvyks šeštadienį, bal. 22 d., 
7:30 v. vak. p. Petrausko svet. 1750 So. Union Avė. Dova
nos — žaismės — muzika. Įžanga tik 10c. asmeniui.

Kviečia valdyba J. Kuzmickas 
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Draugijos vakaras su programų 

įvyks šeštadienį, balandžio 22 d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St. Pradžia 7 vai. vak. Kviečia visus lietuvius atsilan
kyti, nes bus trumpas ir gražus programas —Rengimo kom.

Išvyko New Yorkan 
Biznio Reikalais

Haryy Poticha, savininkas 
Boston Shoe Store, 3435 So. 
Halsted Street, išvyko į New 
Yorką biznio reikalais. Jisai 
rytuose būdamas aplankys į- 
vairius avalinės centrus ir ža
da padaryti daug užpirkimų. 
Svarbiausia, sako, stengsis pa
tirti kokios dabar yra vėliau
sios avalinės mados, kad ga
lėtų jomis ir savo krautuvę 
aprūpinti. —VBA.

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, grindų (floor- 
ings), panelų, plasterboards, 
kabinetų, combination ir sie
tinių (screen) durių ir 
Dabar geriausias laikas 
turime specialų pigumą 
rą pasirinkimą. Ateikit 
sitikrinkit musų kainas 
kės.

langų, 
pirkti, 
ir ge- 

per- 
pre-

ir 
ir

Ati-

Tautiškos Parapijos 
Vakaras

Rytoj Tautinės Bažnyčios 
nariai rengia pasilinksminimo 
vakarą šv. Marijos parapijos 
svetainėje, 3501 S. Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia visus
Kun. S. Linkus ir

SOKOL SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Visus lietuvius širdingai kviečiame atsilankyti. Po programo bus
ŠOKIAI. —L. K. M. CHORAS.

Specialiai tik ši Mėnesi
šmotų PARLOR SĖT, BS? fl"A
Minkštas Krėslas, d) BB m S 0
Smoker, Staliukas “m —
ir Lempa. Visi 6 ^3?
šmotai tik už............

Apskaitliavimas dykai, 
dara 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.)

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE**

Pirkite tose krautuvėse, ku-
NAUJIENOSE”

Komitetas.
(Skelb.) Hos garsinasi

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOK| CHL

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
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

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

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DTSTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

■ Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688 '

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 DEL VYRŲ

n

Pi
yy//////////////h

Į||||ĮUltlUUthuntnini l _

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

6'/z pėdų Norge Rolla- £f|
torRefrigeratorius 10 V B B fij>vv 
metų W ar anty, galite B B -
nupirkti dabar vki BU ------

Puiki Dovana Laukia Jūsų Su Kiekvienu 
Pirkiniu

ROOSEVELTFURNITURE C0.
7310 ROOSEVELT ROAD SEEt-EY 8760

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50
UŽ ................. ■

GYDYMAS $£0.00
LIGONINĖJE .............. wU

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje__$ 15-00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... "

VISAS LIGAS GYDOMA $4,00 
Ekzaminaciją 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



šeštad., balandžio 22, 1939

Beliajaus Grupė 
Koncertuos Wash- 
ingtone Ir Baltimore

Rytoj Apleidžia Chicago
Vytautas Ęeliajus ir jo gru

pe, nuvykę VVashingtonan, tu 
res savaitę sunkaus darbo. Da 
lyvaus Tautinėj šventėj, Kons
titucijos salėj, taipgi turės <Įu 
koncertus, kuriuos jiems ren 
gia p. Esunas ir Baltic Amcri 
can Draugija.

Ketvirtadienį, bal. 27, įvyk:, 
koncertas Kings-Smilh Teatre 
prie Rock Creek Parkvvay, šalę 
Shoreham viešbučio. Koncertas 
prasidės 8 v.v. Tikietus bus ga
lima gauti Alice Fay krautuvėj, 
1725 L. gatve, N. W., arba pa:< 
rengėją, p. Ladislovų Esmių, 
1661 Wisconsin Avė., N. W- 
Įžanga $1.10.

Baltimorėj parengimas įvyk? 
bal. 28, penktadienį, taip pat 8 
v.v., Lietuvių Auditorijoj, Hol-

lins ir Parkin gatves. Tikietų 
galima gauti pas p. Stasį Janu 
šų, 100 W. Lombard Avė. Įžan
ga 55 centai. Abiejose vietose 
bus šokami Baltijos šokiai (fi
nų, estų ir latvių — po tris iš 
kiekvienos grupės), devyni lie
tuviški šokiai ir grupė orienta
bu šokių. Prie piano pritars pa
nelė Elcpa Pechukųitis, kuri va
žiuoja su grupe.

Apart Beliajaus grupėj,daly
vaus progranip ir panelė Rose 
Lukas iš Clevclando, Ohio, ku
ri padainuos lietuviškų dainų.

Tautinėj šventėj, dienos me
tu, grupe sušoks Suktinį, Leng
vos Kojos, Saulelė raudona, A- 
guonėlė (ratelis) ir Vestuvės. 
Vakare grupė užeis ant estra
dos dainuodami “Kai aš turėjau 
kaime mergelę”, ir sušoks Dzū
kų šokį, Tris Dzienas ir Prie
nų Suktutę.

Iš Washingtono grupė va
žiuos New Yorkan ir prie pro
gos pamatys pasaulinę parodų. 
Grupė apleis Chicago rytoj, 
balandžio 23 d. Z.

NAUJIENOS, Chicago, UI

Jaunuolių šventės” Rengėjai

PERSONAL 
Asmenų Ieško

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MOTERIS PAIEŠKO DARBO 
prie namų ar prie biznio. Patyru
si. Gera gaspadinė. šaukite iki 10 
ryto ar po 6 vakare YARDS 2071. 
Klauskite Mae.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PARDAVIMUI RESTAURAN- 
TAS 16 metų kai įsteigtas, gera 
vieta, nebrangiai. Savininkas nori 
pasilsėti. Taipgi Hemstitching ma
šina pigiai. Grovehill 3388.

IEŠKAU GYVENIMO DRAUGO 
su ar be ūkio—aš turiu, kad tik 
mylėtų ūkio gyvenimą ir butų ne- 
senesnis 60 metų. Su pirmu laišku 
prisiųskite ir paveikslą, pareikala
vus gražinsiu. Mrs. Rimkus, Boon, 
Michigan. PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 

sernė. Turi būti parduota greitai— 
nežiūrint kokia kaina, nes aš einu 
į savo namą ir kitą biznį. Priim
siu mainais nedidelį namą.

Box 976, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 160 AKRŲ ŪKIS. 
90 akrų dirbamos, 70 ganyklų, 11 
pastatų, nėra morgičių. Gali įsi- 
kraustyti rytoj. Bizniava vieta, di
delis vasarnamis. Kaina buvo $18,- 
000, šiandien $10,000 pinigais. Mo
kėk 6 ar 7 tūkstančius, kitus mor- 
giČiu. John Schultz R. 1, Box 46, 
Irons, Mich.

Brighton Park Jaunuolių Draugijėles nariai—daininin
kai ir šokėjai, kurie po vadovyste mokytojos Anelės Zabu- 
kienės, rengia “Jaunuolių šventę”. Parengimas įvyks rytoj 
po pietų Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Programų pildys 
rengėjai ir kelios kitos grupės, viso apie 200 jaunuolių. Pra
džia 5 vai. vakaro, o Įžanga 40c. iPo programo įvyks šokiai.

IEŠKAU DARBO į taverną. Tu
riu 4 ¥2 metų patyrimo. Moku val
gius gaminti, ir taipgi moku gerai 
pentuoti. Dirbsiu Chicagoj arba 
kitur kur. 3204 So. Halsted St.

PARDAVIMUI NAMAS, biznia
vas. Kaina $3000.00.

7252 So. Claremont Avenue.

PARSIDUODA FARMA Wiscon- 
sino valstijoj, arba priimsiu į mai
nus Chicagos prapertę. Savininkas 
turi biznį, 634 W. 35th St., Chicago, 
Illinois.

HELP WANTED-MALĖ-Žemale 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

Žymus Wisconsino 
Politikas Augės 
Lietuvoj —

“Pirmyn” Choras 
Ryt Dainuos Stam
biai Svetimtaučių

REIKALINGA MERGINA ar 
moteris dirbti Lunch Room.
3534 So. Lowe Avė. antros lubos.
12:00 iki 5:00 vai. vakaro.

5 KAMBARIŲ MEDINIS namas 
su 5 liotais, šalia miesto parduo
sime pigiai. Bizniavas namas Brid- 
geporte parsiduoda arba mainais.

STANKOWICZ and CO., 
6912 So. Western Avenue.

PETRAS STANKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 20 d., 1:00 vai. po
piet, 1939 m., sulaukęs puses 
amž., gimęs Lietuvoj Degučių 
kaime, žemaičių Kalvarijos 
parap., Telšių apskrity.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris—Jeanette, jos vyrą 
IVilliams ir jų šeimyną ir Em- 
mą, jos vyrą John Wilmere ir 
jų šeimyną, sūnų Zenoną, gi
mines ir draugus. Lietuvoj— 
seserį Barborą ir jos šeimą.

Priklausė prie Gątvekarįų 
unijos, SLA 125 kp., Palaim. 
Lietuvos Dr-tės ir žemaičių 
Kliubo Brighton Pąrke.

Kūnas pašarvotas 4864 Ar
cher Avė. Tel. Virginia 9834.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, balandžio 24 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš namų bus nulydė
tas į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Stankaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

irlyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuludę liekame:
Dukterys, Sūnūs, Žentai ir kitos Giminės. 

Laid. Direktorius J. Liulevičius, Tel. Lafayette 3572. 
Laidotuvėmis rūpinasi Mrs. Sotera Chesta.

A A
ELZBIETA PLUNGIENĖ

(PO TLVAIS DIRK1UTĖ)
Persiskyrė sų šiuo pasauliu Balandžio 21-mą dieną, 3:30 vai. 

ryte, 1939 m., sulaukus 60 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Šiaulių 
apskr., Klovainių parap., ir mieste.

Paliko dideliame nuliudime 3 dukteris: Elsie ir. žentą Joną 
Kranklius, Anelę ir žentą Stanislovą Loveikius, Julijoną ir žentą 
Antaną Pukus, 2 sūnūs,—Kazimierą ir marčią Oną ir Joną ir mar
čią Marijoną, 6 anūkus, 2 seseris Oną ir švogerį Mikolą Grigus, 
Pauliną ir švogerį Klementą Zekus, brolį Aleksandrą ir brolienę. 
Petronėlę Dirkųs, pusbrolį Jurgį ir brolienę Veroniką Folyans- 
kius ir kitas gimines Amerikoj. Lietuvoje — brolį Vladislovą ir 
brolienę Kot*/ną ir gimines. aė. yi oMFVVYP

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioj,' 3307 Lituanicą 
Avė. .

Laidotuvės įvyks Antradienį, Balandžio 25-tą dieną, 8-tą vai. 
iš ryto iš koplyčios į šv. Jurgio parap. bažnyčią, Sūrioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. ą. Elzbietos Plungienės giminės, draugai ir pažįstami 
esaz nunš rdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame:

Dukterys. Simai, Anūkai, Seserys, Broliai ir Giminės.
Laid. Direktorius Antanas M. Phillips, Tel. YARDS 4908.

r’sHTtinus Brangią Motiną

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 20 d., 1937 
m. Liko palaidota Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

Mes Tavęs, Brangi Motina, niekuomet neužmiršim. 
Lai būna Tau lengva šios šalies žemelė.

Nubudę lieka:
SU U AI, dukterys, GIMINES IK PAŽYSTAMI.

i
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NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LĘNGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“‘THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Kalbės Pirmadieni Dr. Preston 
Bradley Maldykloj

Pildys Lietuviškų
Programų

Sol Levitąn
Pirmadienį, 8 valandų vaka

re, Dr. Preston Brųdley 
Peoples’ maldykloj kalbės p. 
Solomon Levitan, garsus Wis- 
cėnsin valstijos5 politikas. P6r 
daug metų jisai buvo Wiscon- 
sin valstijos iždininkas ir ar
timas LaFollette’ų, tėvo ir bro
lių, bendradarbis.

S. Levitan gimė ir augo Lie
tuvoj. Pradinį mokslų gavo 
Kaune ir jo priemiestyj, Vi- 
liampolėj, kuri pirmiau vadino
si “Slobotka”.

Prof. H. Salter, Wisconsino 
mokslininkas, kuris 
parašė veikalų “The American 
Politician” sako, kad sale pre
zidento Roosevelto, p. Revitan 
yra bene gudriausias ir gabiau
sias politikas Amerikoj.

neseniai

P-s Levitan apie tai sako, 
“Well, tai nieko sau nuopel
nas žmogui, kuris Chicagoj bu
vo pedliorium ir mokinosi Kau
no Slobotkoj.”

Dr. Preston Bradley yra vie
na garsiausių maldyklų Ame
rikoj ir visų tikybų dvasiškiai 
ir civiliai žmones periodiniai 
yra kviečiami ten kalbėti. Įžan
ga nemokama. Maldykla ran
dasi adresu 941 Lawrence Avė.

R.

MOORE AND 
McĘLLIGOTT 

Įsteigta 1887 m. 
Monuments, Mausoleums, Markery 
Musų kainos atsakančios. Pirrp ne

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

Dainų

Cho r

svetini ta učių kaip
skaiųba lietuviškos dainos.

Nopnu^ Bark Presby tariau 
oęgaųi^acijų pakvietė chorų iš 
pįklytį jos nariams lietuviški) 
dainų programų ir tam tikslui 
surengė koncertų, kuris įvyk:’ 

vakare, 8 v., organizaci 
alėj, prie 71 street ir Yalr- 

avenue.
Su choru dalyvaus ir visų ei 

le solistų, kaip O. Skevermta ir 
J. Rukštala, >ų>. Rimkai te ir ki 
ti. Chorui diriguos vedėjas Ka 
zys Steponavičius.

Laike perfraukoš James A. 
Dearbeyne, lektorius ir ameri
kietis valdininkas išgyvenęs Ha-

skaitų apie lĮynvųii ir Guam sa
lų svarbų f Jungtinėms Valsli 
joms. Tos dvi salos yra Rainių- 
jam vandenyno. J. V. kariuome
nė siūlė tas dvi salas apginkluo-

lojimasi toj pasaulio dalyj.
I.Jcluviai, kuriem: 

velija, yra maloniai 
koncerte dalyvauti.

laikas pa
kviečiami

Drauga

PATYRUSI MERGINA namų 
ruošos darbui, būti. Nėra virimo, 
vaikas. Rogers Park 3845.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ freimi- 
nis 6 ir 6 kambarių. Kaina $1700. 
Mėnesinių pajamų $38.00. Kreiptis: 
pirmas aukštas, 558 West 44th St., 
Tel. Boulevard 7468.

DARŽININKYSTĖS ŪKIS su 1% 
aukštų kolonialio typo namu, leng
vai, padaromas į 6 kambarius, elek
triką. Prie Higgins Road. I rytus 
nuo Manųheim Road. (visai arti 
žiemių vakarų), eina iki Devon Av. 
žemi mokesčiai arba renduos iki 
birželio 30 ątgal). Kaina $2450.00— 
$375.00 pinigais, $30.00 mėnesy, su 
nuošimčiais. Rapyti savininkui Box 
B-15, 1739 So. Halsted St.

HELP VVĄNTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU PORTERIO į ta
verną. 6500 So. State St.

MOKĖTA $16,000 — paaukuos už 
$9500.00. 2 flatis, plytinis prie 
8023 Peoria St., naujai dekoruota, 
gera transportacija. Savininkas ap
leidžia miestą.

REIKIA PATYRUSIO VYRO u- 
kėje dirbti. Užintcresuoti rašykite 
D. & R. Farm, R. 5, Dowagiac, 
Michigan.

REIKIA viduramžio VYRO vi
sokiam darbui, kad suprastų kiek 
karpenterio darbo. Mr. Butchas, 83 
ir Willow Springs Rd., Willow 
Springs, III. Tel. Willow Springs 
117.

NAMAI—FARMOS
Kas norite greitai parduoti arba 

išmainyti namus — farmas, — 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.

PATOGU PIETŲ VAKARUOSE 
nuo miesto ribų tuoj prie gyvo 
Archer avenue kelio, idealus hil- 
top ūkis vištininkystei, daržovėms, 
vaisiams; elektriką. Busas praeina 
pro duris apie 500 pėdų grįsto ke
lio, žemi mokesčiai. Aukuoja visą 
traktą už $550.00—$110.00 pinigais. 
Rašyti savininkui Box C-39, 1739 
So. Halsted St.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON FORNIŠIUOTI kamba
riai. Vedusiai porai, gyventi bend
rai. Vienas vyras. Rašykite į Nau
jienas, 1739 So. Halsted St. Box 
977.

PARDAVIMUI nebrangiai 2 fla
tų freimas. Geros sąlygos. 5—5 
kambariai, uždari porčiai, furnasas 
pirmam, pečius antram, 2 karų ga
ražas, arti mokyklos, bažnyčios — 
puikus terminai. Madison—Craw- 
ford distriktas. Ne agentams. Tele- 
fonuoti Kedzie 6855.

PARDAVIMUI 10 AKRŲ turtin
gos'7 žemės prie kieto kelio, ket
virtadalis mylios 
traukinio stoties, 
kambarių namas, geras 
elektriką, vandens pumpa, vištidė, 
barnė, kiti budinkai, gražus pavė
siui medžiai, arti mokykla, bažny
čios ir tt. $8000.00—$3500.00.

Mrs. A. Lynch, Antioch, III.

nuo keleivinio
Antioch. III. 10 

furnasas,

RENDON GRAŽUS KAMBARYS 
prie mažos šeimynos. 6504 S. Rock- 
well St. Antros lubos.

RENDON ŠVIESUS KAMBARYS 
apšildomas, pavieniui su ar be val
gio. 7011 So. Oakley Avė.

RENDON APŠILDOMAS kamba
rys—pavieniui ar vedusiai porai— 
yra garažas. 4414 S. Rockwell St.

. I

TO RENT—WANTED 
Ieško Renduoti

IEŠKAU 4 KAMBARIŲ flcto ant 
antrų lubų. 2 augusiems žmonėms. 
Be skirtumo apielinkės. Box 979. 
1739 So. Halsted St.

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Bari- 
kietams, La i d o- 
tuvėpas, ĘapuQsi- 

GELININKAS
4180 Archer Avenue

Fhonę LAFAYETTE 5800

■ AiimmA Siunčiam Gėlės I HVEIk Telegramų į LUVE!l\lw Visas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir pagrabams.
3į316 Sq. Halsted Streęt 

Tel. yĄĘDS 730$

BUSINESS CIIANCES
Biznio Progos

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

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

pigiausia 
naujausios 
po 4 kam- 
viršui, ne-

MAINYS TAVERNĄ, gerai 
nantį biznį į namą, morgičių 
pierius, gerus bondsus ar ūkį.

Phone YARDS 2194.

ei-
po-

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
aukso kasykla. 1932 West 63rd St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
senrė ant Bridgeporto, išdirbtas 
biznis, kas netingėsite dirbti, pa
darysite pinigų. Del informacijų 
atsišaukite pas Mėsininką Joe tik
tai, vakarais. Tel. Grovehill 2766.

TURIU PARDUOTI greitai bu- 
černę visai už mažą kainą. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Priežastį pa
tirsite ant vietos. J. Kilas, 836 
Cullerton St., Chicago.

Naujienų-Acme Telephoto 
NEW YORK. — Claude I 

Dickerson, paskilbęs bandi
tas ir bankų plėšikas, kuris 
čia liko, policijos suimtas.

PARDAVIMUI TAVERNAS, la
bai pigiai, Stakas, fikčeriai ir visi 
įtaisymai. Pik?a kaina $275.00 arba 
priimsiu partnerį. 2041 W. 63rd St.

SKELBIMUS
N-” RAŠTINE PRIIMA 

KASDIEN NUO 8 V. RYTO, 
. IKI "

7:30 V AL, VAK, 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir puo 4 iki 7:3Q 
vai. vakaro. j

Tel. CANAL 8500

PARSIDUODA TAVERNAS už 
mažą kainą—nepraleiskite šios pro
gos. Kreipkitės skubiai. Savinin
kas, 6511 So. Kedzie Avenue,

SIUVĖJAS—VALYTOJAS — ge
ra vieta — i 
tik $225.00. 6648 So. Troy St.

parsiduoda pigiai, už

PARSIDUODA ROOMING House. 
Kas pirks šitą mėnesį, tas gaus pi
giai 713 North Clark St., Phone 
Delaware 9347.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 2 
aukštų nąmu, 50 pėdų priešakiu. 
Savininkas vietoj, 5000 Šo. Western 

' Avenue.

25 APARTMENTAI — 19x3 — 
metinių pajamų $10,000. $31,- 

000, pinigais $7,000. 12 apartmentų 
Logan Sąuare, geros pajamos, tik
tai $13,500. $3500 pinigais reikalau
jama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
3943 W. Irving Park Keystone 8700

6x2,

PATOGU I MIESTĄ ir Palos 
Parką. 10 akrų ūkis prie grįsto 
kelio, elektriką, arti mokyklos. Ke
lias užpakaly dabar kaimyno taiso
mas be išlaidų. Kaina $137.00 už 
akrą. Terminai, jei norima. Savi
ninkas Box 0-21, 1739 South Hals
ted St.

KAMPINIS vištininkystės ar dar
žovių ūkis. Abi gatvės išgrįstos. 
Naujas paties statytas penkių ir 
Šešių kambarių namas (reikalain- 
ga kai kas viduj baigti), elektriką, 
maži mokesčiai (tuoj už miesto). 
Patogu į vidmiestį ir Norwood. 
.Kaina $1875.00—$275.00 pinigais, 
$25 mėnesy su nuošimčiais. Savi
ninkas Box K-4, 1739 So. Halsted.

RETAS BARGENAS
ŽIŪRĖK kampinis: 12x4 kamba

rių apartmentai, garo 
elektrikinis refrigeratorius, 
$5340, tiktai $5000 pinigais 
kaina $16,500.

NAUJAS geltonų plytų 
nis, 10 metų senumo, 4x4 
rių apartmentas, 2 karų 
garažas, tiktai $2,000 įmokėti, kai
na $9500.

KAMPINIS 19 apartmentų: 15x4; $110.00 akrą—$300.00 pinigais. 
4x5, garo šildymas, rendos $7800, 
kaina $21,000, terminais.

Pereinamas kampas: Tile frontas, 
6 krautuvės 11 apartmentų, susi
rinkimams salė, rendos $8100. Kai
na $24,000. Daug kitokių. Pamaty
kite šiandien tą tikrą nekilnojamo 
turto pirkinį. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fullerton Avenue 
Tel. Spaulding 1500

10 N. Clark St. Dearborn 1540

šildymas, 
rendos 

įmokėti,

kampi- 
kamba- 
plytinis

2635 N. RICHMOND $500 įmo
kėti — tiktai $2650 už 6 kambarių 
namą. Dekoruotas. Savininkas vie
toj šeštadienį ir sekmadienį po pie-

PARDAVIMUI 2 lotai—50 pė
dų priešakys 3436 W. 63 St. Kreip
kitės į savininką, 5000 S. Westcrn 
Avenue.

PARDUOSIU 2 FLATŲ medinį 
namą arba mainysiu į 2 flatų mū
rinį namą. 3G56 So. Emerald Avė.

VIENAS AKRAS ŽEMĖS su ma
žais budinkais. 
Kaina $1,000.
prie Madison ir Canal Sts. tarpe 
dviejų gelžkelių stočių, Union ir 
Northwestern, tinkamas dėl taver- 
no ir hotelio. Parsiduoda pigiai.

CHARLES ZEKAS, 
4708 So. Western Avė.

Mūrinis namelis.
Bizniavas namas

SAVININKAS AUKOJA 6 kam
barių plytų bungalovv prie 3426 
We‘.’t 60th St. Furnasu šildomas, 
uždaryti porčiai, ąžuolo grindys. 
Visi asesmentai ir taksai užmokė
ti. Kaina tik $4350. Savininkas— 
5138 So. Albany. Tel. Prospect 4602

PARSIDUODA 16 FLATŲ su 2 
storais, renda į mėnesį $820.00. 
Naujas mūrinis namas. $2L000.

4 flatis po 5 kambarius,, mūri
nis namas. $6000.00. štoras ir 5 
kambarių užpakalis, 6 kambarių 
flatas viršuj, 2 cementuoti beis- 
mentai, ant gražios biznio gatvės, 
arti bulvaro. $5650.00. 2 flatų mu- 

bizniavą 
tavernų, 
bąrgenų 
patarna- 
2500 W.

rinis namas, inainysim į 
narną, arbą ant namo su 
Turime ir daugiau gerų 
ant išmokėjimo. Teisingas 
vimas. CHAS. URNICH, 
63rd St. 2 lubos.

TIKRAS BARGENAS. 4008 So. 
Mąplpwood Avė. 2 flatų 4 ir 3 
kambariai ' platus lotas, garažas. 
Patys padarykite pasiūlymą. Ma
žas įmokėjimas. Kitus kaip renda. 
Priims mainus ką jus turite. Savi
ninkas 2041 W. 63rd St. Tel. Pros
pect 0176.

PIGIAUSIA LAKE KAUNTĖS 
farma, tarpe Sheridan ir Green 
Bay. Road. 13 akru aukuoja už 

. _ • 15
mėnesy. Box L-8, 1739 So. Halsted.

3 AKRŲ GREEN BAY Road far- 
ma prieš mokyklą Lake County. 
Elektriką yra. Kaina $500.00 — 
$100.00 pinigais. $10.00 mėnesy.

M-17, 1739 So. Halsted.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

GALIU DUOTI PASKOLĄ ant 
pirmų morgičių—nuo 5 nuošimčių 
$500 ir aukščiau, pagal vertės pro- 
pertės, Atsišaukite į
METROPOLITAN STATE BANK 

2201 W. 22 St. Real Estą te Skyrius

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
$25,000 Naujų Rakandų Pardavi

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis. 

$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ....................... $15—$20—$25
$150 Amcr. 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 Trobai Pardavimui

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.

CHRYSLER ’35. Mažai vartotas. 
Tiktai $275.

CHEVROLET ’36 1% tono Truck.
Tiktai $275.

AIRFLOW CHRYSLER, 1935 m. 
Mažai važinėtas, tiktai $375.00.

į 4614 So. Western Avė.

SOIL—FOR SALĘ 
J uodžemis—Pardavimui.

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, 
ryto

Ofiso valandos 7 vai. 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tel. Wentworth 7942.
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Šeštad., balandžio 22, 1939

PAKELE 20 CENTŲ NUO SVARO PAŠTO 
KAINĄ SIUNTINIAMS 1 LIETUVĄ

Priežastis — Klaipėdos Praradimas 
Vokietijai

Sveikinimas ir Linkėjimai 
„Naujienoms“

Jungtinių Valstijų pašto sky- 1 svaras—34 centai (pirmiau 
rius Chicagoj pranešė “Naujie- būdavo 14c.)
noms”, kad kainos už persiun
timą ryšulių iš Amerikos į 
Lietuvą pakeliamos 20 centų 
už pirmąjį svarą, bet po šiek- 
tiek mažiau už svorį virš vie
no svaro. Pirmiau pirmasis 
svaras buvo 14c.

Patvarkymas paliečia tiktai 
ryšulius (parcel post), bet ne 
laiškus — pirmos kliasos siun
tinius ir kitokius siuntinius — 
kaip laikraščius, etc.

Pašto departamentas paaiški
no, kad svarbiausia persiunti
mo kainų pakėlimo priežastis 
yra Klaipėdos praradimas Vo
kietijai. Pirmiau “parcel post” 
eidavo Lietuvon per Klaipėdą. 
Bet vokiečiams Klaipėdą už
ėmus, paštas nebeis Lietuvon 
per tą uostą. Siuntiniai turės 
eiti aplinkiniais keliais — tran
zitu per Vokietijos žemyną ir 
per Lenkiją.

20c. pakėlimas paliečia tiktai 
pirma svarą. Kainos ir ant sun
kesnių siuntinių bus žymiai 
didesnės, negu ikišiol. Bet juo 
ryšulis didesnis, tuo persiun
timo kainos proporcionaliai eis 
mažyn. x

žemiau pridėta lentelė paro
do kiek siuntiniai Lietuvon da
bar kainuos pagal svorį:

2 sv.—48c.
3 sv.—75c.
4 sv.—89c.
5 sv.—$1.03
6 sv.—- 1.17
7 sv.— 1.31
8 sv.— 1.45
9 sv.— 1.59

10 sv.— 1.73
11 sv.— 1.87
12 sv.— 2.37
13 sv.— 2.47
14 sv.— 2.61
15 sv.— 2.75
16 sv.— 2.89
17 sv.— 3.03
18 sv.— 3.17
19 sv.— 3.31
20 sv.— 3.45
21 sv.— 3.59
22 sv.— 3.75
23 sv.— 4.20
2,*4 sv.— 4.34
25 sv.— 4.48

30 sv.— 5.18

40 sv.— 6.91

Dr. K. Grinius 1
Buv. Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Vakar Ctiicagoje
O Trys jaunučiai broliai ir j buvo šunies įkąsti toj apylin-

sesutė vakar rytą subėgo į tė
vo kambarį ir pradėjo jį ža
dinti. Tėvas nesikėlė. Gal dar 
pamiegoti nori, vaikai nu
sprendė, ir nuėjo žaisti. Bet kai 
išalko, tai vėl pradėjo tėvą ža
dinti. Bet jis vis nesikėlė.. At
ėjusi kaimynė suprato, kad vai
kų tėvas, Antbony Bonsignore, 
yra negyvas. Jisai miręs nuo 
širdies skausmo ir liūdesio dėl 
žmonos, kuri mirė du melai 
atgal. Jo jaunučiai vaikai-naš- 
laičiai, jauniausias 2^2 metų, 
vyriausias metų, buvo ati
duoti St. Joseph vaikų prie
glaudai. Bonsignore šeimyna 
gyveno adresu 110 W. Grand 
avenue.

• Dienraštis “Times” vakar 
pradėjo spausdinti įdomią seri
ją straipsnių, “Misery”, apie 
nepaprastai vargingą Chicagos 
negrų gyvenimą. Laikraštis 
tvirtina, kad apie 50,000 negrų 
Chicagoj neturi pastogių, gyve
na didžiausiam susigrūdime, 
purve, ir moka proporcionaliai 
aukščiausias nuomas Chicagoj. 
Tuo tarpu jie mažiausia uždir
ba.

• Austin Doyle, svečias 
Sherman viešbutyj, užmigo be
rūkydamas cigaretą. Kilo gais
ras ir Doyle vos nesudegė. Nuo
stoliai viešbučiui siekia apie 
$100.

• Chicago avenue policijos 
nuovada įkalino už žuvų gau
dymą 48 metų chicagietį Ri- 
ehard McBride, nuo 57 West 
Chestnut street. McBride žuvęs 
gaudė ne su meškere ir ne van
denyj, bet per langą iš žuvų 
sandėlio prie Chicagos upės ir 
Orleans Street.

• Miesto viešų darbų de
partamentas įteikė WPA admi
nistracijai reikalavimą paskirti 
$1,481,158 liotų lyginimui ir 
valymui.

• Chicago Dental Society,
vietos dentistų organizacija, 
skelbia, kad 96% vaikų Chica
gos mokyklose turi vieną ar 
daugiau sugedusių dantų.

• Prie 316 N. Michigan avė. 
buvo sugautas pasiutęs šuo. 
Chicagos sveikatos departa
mentas ragina žmones, kurie

kėj, tuojau kreiptis prie gydy
tojo.

• Blue Island miesto valdy
ba paskelbė, kad pirmadienį 
bus atidaryta vietos high school 
mokykla. Ji buvo uždaryta ke- 
etą savaičių atgal dėl pinigų 

trukumo.
• Louis Kepucki, 26 metų 

aunuolis nuo 1451 N. Bell
avenue, užėjo gasolino stotim 
.865 Milwaukee, pasikalbėti su 

savininku Louis Finkelberg, 
nuo 2134 Churchill. Pamatęs 
revolverį prie registerio, Le- 
jucki pasiėmė ginklą egzami
nuoti. Dabar ir Lepucki ri Fin- 
<elberg yra ligoninėj. Lepucki 
)er neatsargumą patraukė gai
duką ir revolveris šovė. Viena 
ir ta pati kulka sužeidė juos 
abu. Perėjo per Lepuckio kai
rią ranką ir sulinko į Finkel- 
jergo pilvą.

• Oro biuras praneša, kad 
ikišiol tik keturios dienos ba
landžio mėnesio buvo sausos 
—bal. 3, 4, 9 ir 12.

• Vakar Chicagos policija 
ieškojo—lėlės. Nežinomi pik
tadariai tą lėlę ir ridikiulį su 
$5.00 pavogė iš automobilio, 
pastatyto prie Park Dearborn 
viešbučio, 1260 N. Dearborn. 
Automobilis ir pinigai pri
klausė Mrs. Hanley ir jos vyrui 
John Hanley, N. Y. valstijos 
apdraudos auditoriui, kuris 
čia vieši, o lėlė jų 3 metų duk
relei- Tėvai paaiškino polici
jai, kad nepaiso pinigų, bet lė
lė jų dukrelei turi būti sugrą
žinta.

• Steger, III., viešbuty val
stijos policija suėmė du jau
nuolius, pabėgusius iš St. 
Charles reformatorijos 21 me
tų Walter Mancino, ir John 
Underivood, 22 metų amžiaus. 
Jie pabėgo pereitą penktadie
nį. Abu yra nuteisti kalėti už 
plėšimus.

• Nervingas piktadaris va
kar anksti rytą apiplėšė Glas 
Kitchen restorano, 1169 N. 
State, kasą ir restorane buvu
sius 12 klijentų. Jo grobis sie
kė apie $250.00.

• Vakar ir užvakar buvo 
“bizy” dienos 19 metų jaunuo

44 sv.— 7.47
Ryšulio, sveriančio daugiau 

44 svarų, paštas nepriima per
siuntimui į Lietuvą.

Felicija Bortkevičienė, Myk. Sleževičius,
“Lietuvos Žiotų” administratorė |)UV Lietuvos ministrų pirm.
ir Vai. Liaudininkų veikėja. V”

. ' i ?

Gerb. p. Grigaičiui^
GERBIAMASIS,

Ruošėmės pasveikinti Tamstą ir “Naujienų” Redak
ciją, jų 25 metų jubiliejaus proga, bet paskutiniai įvykiai 
Lietuvoje ir Europoje taip mus visus absorbavo, kad apie 
viską pamiršome.

Taigi, nors vėliau siunčiame pasveikinimus ir šir
dingiausius linkėjimus plėsti savo darbuotę ir laikyti 
aukštai Amerikos lietuvių tarpe šviesos žiburį per ilguš, 
ilgus metus. t > *' ; •

Galime kiek Jus pradžiuginti, kad nors ir lėtai, bet 
jau prasidėjo pas mus nauja era. Turime vilties, kad po 
skaudaus smūgio — Klaipėdos netekimo — musų visuo
menė kitaip pradėjo galvoti ir bendromis jėgomis pra
muštas kylis plėsis toliau ir grius proto mulkinimo ir 
geriausiais jausmais žaidimo tvirtovė. Visi {išvien dirbsi
me tėvynės naudai, reikale mokėsime ją apginti, o jeigu 
nepavyks, tai bent neteks ateityje sau priekaištų daryti, 
kad nedėjome pastangų ją gelbėti.

Siunčiame daug labų dienų.
(Parašai):

F. BORTKEVIČIENĖ P. PARAMSKAS
MYKOLAS SLEŽEVIČIUS J. KARDELIS

DR. K. GRINIUS 
Kaunas, 1939.IV.7 d.

liui Paul Kelly, nuo 1914 W. 
71;st Street. Užvakar naktį, a- 
pie 9, jisai pavogė automobi
lį, stovėjusį prie 54 ir Ratine. 
Apie dešimtą naktį apiplėšė 
praeivį, ties 5540 LaSalle St., 
atimdamas nuo jo $6.00- Kol 
vienuolikta atėjo, apiplėšė dar 
vieną vyra ir dvi moteriškes, 
o tuojau po dvylikos jisai jau 
buvo Hyde Park policijos nuo
vados kalėjime.

• Daktarams bedarant jam 
vidurių operaciją Edgewater 
ligoninėj, staiga pasimirė 65 
metų chicagietis Louis Witt- 
holft, 4821 (Parker Avenue.

• Chicagos Saugumo Komi
tetas skelbia, kad automobilių 
nelaimių atžvilgiu, pavojin
giausios valandos Chicagoj yra 
6 ir 7 vakare.

• Racine Avenue policijos 
nuovada suėmė 18 metų jau
nuolį Mitchell Tetela, nuo 903 
N. Hermitage Avenue. Pasivo

gęs tėvo revolverį jisai pabėgo 
iš namų prieš keturis mėne
sius ir per tą laiką papildė 28 
plėšimus. Keletą metų atgal 
jisai sėdėjo St.yCharlcs berniu
kų kalėjime.. .

$388 Milionų 
Užsilikusių 
Mokesčių

Illinois 'valstijos legislaturos 
statistikos biuras vakar pa
skelbė, kad Cook apskričio gy
ventojai yra skolingi apskri
čiui — real-estate ir personai 
property taksų už $388 milio- 
nūs ir $99,848. Ta suma apima 
dešimts metų laikotarpį, nuo 
1928 iki 1938.

J>er tą laiką apskritis mo
kesčių uždėjo už $2 bilionus 
175 milionus, .o surinko $1 bi- 
lioną ir 787 milionus.

Muzikos Žinios
Veda—NORA

toj bus jų trečias spektaklis to 
paties kurinio, ir, be abejonės, 
bus dar geresnis ir tobulesnis 
negu pirmasis. Geriausio pasi
sekimo kankliečiams ir jų ve
dėjui, p. Kenstavičiui.

“...ir dabar metai vėl atkartoja savo seną pasaką. Mes vėl 
atėjom prie jo žavingiausio skyriaus. Violetos ir kitos pa
vasario gėlelės yra jo užrašai ir vingeliai. Visuomet esi 
apimtas malonaus jausmo, kuomet dar kartą sustoji prie 
šių puslapių savo gyvenimo knygos.” —Goethe.

Jaunuolių šventės 
Programa Rytoj

Nedaug tarp mus randasi 
veikėjų, kurie visuomenes dar
bą taip pasišventusiai, be jo
kių didelių triukšmavimų ir 
reikalavimų dirba kaip Ane e 
Zabukienč. Ir ji turi sunkų ir 
atsakomingą darbą, nes ji dir
ba su musų jaunuoliais-vaiku- 
čiais.

Penki metai atgal p. Zabu- 
kienė sutvėrė Brighton Parko 
Vaikų Draugijėlę. Per visą tą 
laiką ji pati viena mokino šiuos 
vaikučius lietuviškų dainų, šo
kių, mokino juos deklamuoti 
lietuviškas eles ir mokino juos 
vaidinti veikaliukus. Ir jos šei
ma nemaža, nes ji turi apie 
keturiasdešimls vaikučių šioje 
draugijėlėje.

Rytojaus programą rengėja 
pavadino “Jaunuolių švente”, 
nes dalyvaus apie du šimtai 
vaikučių iš įvairių Chicagos da- 
lių.

Bus Bridgeporto Vaikų Drau
gijėlė, kurią veda p-lė Dubils- 
kiute; Roselando Vaikų Drau
gijėlė, kurios mokytoja yra p-lė 
Nutautaitė, ir, suprantama, 
Brighton Parko Vaikų Draugi
jėlė, kurią mokina p. Zabukie- 
nė. Brighton Parko Draugijėlė, 
apart koncertinės dalies, dar 
perstatys ir vaizdelį, kurį jie 
užvardino “Brangi Meilė”.

Apart šių grupių, bus dar ir 
Jaunosios Birutės Šokėjų gru
pė, po vadovyste Andrejevo, ir 
solistė šokėja, kuri taip gražiai 
užsirekomendavo savo debiute, 
kuris įvyko. Naujienų jubilieji
niam programe neseniai. Tai 
jaunutė Rita Marie Schultz.

Instrumentalę programos da
lį pildys Budrevičiaus balalai
kų ir mandolinų orkestrą. Kal
bėtojas bus konsulas p-as P. 
Daužvardis ir programos vedė
ja p-lė Euphrosine Mikužiutė.

Iš tikro, gražų ir pagirtiną 
darbą atlieka lietuvių jaunuo
lių, jų tėvų ir bendrai visuo
menės naudai ši energinga ir 
pasiryžimo kupina moteris, 
Anelė Zabukienė. Kuomet besi
kalbant su ja išsireiškiau, kad 
šiam tikslui ji turi pašvęsti 
daug laiko ir pastangų, gavau 
atsakymą — “žinoma, darbo ir 
vargo yra nemažai, bet reika
las tokiam darbui yra labai di
delis ir svarbus, ir kas nors tu
ri dirbti.”

Rytoj, kaip penktą valandą 
po piet, Chicagos Lietuvių Au
ditorija turėtų būti pilna pub
likos, kad parodyti supratimą 
ir įvertinimą tų nesuskaitomų 
valandų darbo ir rūpesčio, ku
ris yra surištas su prirengimu 
vaikučių tokiai programai, kaip 
kad Jaunuolių šventės. Publi
kos skaitlingas atsilankymas 
taipgi bus padrąsinimas vaiku
čiams ateities veikloj. Bet apie 
tai, rodos, nėra reikalo nė kal
bėti.

Tad iki pasimatymo Jaunuo
lių šventėje rytoj Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

» » O
AR ŽINOTE, KAD

Metropolitan Operos paskuti
nės savaitės programoj musų 
artistė-dainininkė Ona Katkau- 
skaite (Anna Kaskas) dideliu
jai priprastu pasisekimu daina
vo dviejose operose, “Boris 
Godounoff” ir “Thais”. Bese- 
kant muzikos pasaulio įvykius, 
buvo daugiau negu malonu tan
kiai pastebėti šios lietuvaitės 
vardą ir skaityti apie jos nuo
latinius pasižymėjimus praeito 
sezono programoj.

8 » »

Kuomet Trijų Chorų Festi- 
valė susirinks Herefod, Angli
joj, šįmet, tai bus du šimtai 
devynioliktas metinis toks įvy
kis . Apart chorų, programoj 
dar dalyvaus ir Londono Sim
fonijos Orkestrą ir bus pildo
mi. kuriniai “Elijah” (Mendels • 
solm); “Creation” Haydn); 
“The Dream of Geruolius” 
(Elgar); ir “Mass in B Minor 
(Bach).

» » »
Hamburgo (Vokietijos) O- 

pora neseniai apvaikščiojo sa
vo 260 metų sukaktuves. Iškib 
mės tęsėsi visą sąvaitę. Įvyko 
spektakliai operų Beelhoven, 
Mozart, Weber, Handcl, Wag 
nėr ir kitų.

» » »
Kuomet penktas metinis liau

dies festivalis įvyks Constitu 
tion svetainėje, Washington’e, 
nuo gegužės 6 iki 8, Vytauto 
Beliajaus šokėjų grupe repre 
žentuos Illinois valstiją. Jų pir
mesni pasirodymai panašioj 
festivalėje buvo taip pasekmių 
gi, kad šįmet jų reprezentaci
ja turi platesnes reikšmes.

O » »
Francuzijos valdžia neseniai 

suteikė aukštą dekoraciją žy
miai franeuzų pianistei, Magda 
Tagliafero, už jos atsižymėji- 
mus muzikos srityje. P-a Tag
liafero yra koncertavus su Eu
ropos žymiausiomis simfonijo
mis.

» » »
Prisiminus tą neseniai įvy

kusi incidentą su pasauliniai 
žymia negre dainininke — Ma
riai! Anderson — ir Amerikos 
Revoliucijos Dukterimis, kurios 
užprotestavo prieš p-lės Ander
son naudojimą Constilution 
svetainės koncertui, galima pa
kartuoti tai, ką Jurgis Vašing
tonas kartą parašė vienai Phy- 
llis Whcalley, negrei poetei iš 
Bostono, kuri buvo prisiimtus 
Vašingtonui savo eilių: “Jeigu 
Tamsta kada nors atvyksi i 
Cambridge, p-le Phyllis, arba 
busi kur nors musų apylinkėj, 
man bus labai linksma matyli 
žmogų, kurį Mūza taip apdova
nojo, ir kuriam gamta buvo 
taip maloninga savo dovano
mis. Aš liekuos su didele pa
garba, tamstos nuolankus tar
nas — George Washington.”

8 » 8
* Caro dienose buvo tai rusų 
paprotys.

Tituluoti ponai mesdavo 
brangius žemčiūgus scenon, 
kuomet juos sužavėdavo artis
tai. Neseniai Metropolitan Ope
ros perstatyme “Thais” garsio
ji amerikietė dainininkė Helen 
Jepson dainavo pricipialę rolę. 
Vienas klausytojų, Thomas 
Wistor KendalI, buvo taip su
žavėtas, kad jis metė brangų 
žiedą scenon prie dainininkės 
kojų. Vėliaus jis nuėjo už sce
nos pr/šydamas, kad p-lė Jep
son sugrąžintų tą dovaną.

Taip, tačiaus, nebuvo daro- 
,ma anais laikais Rusijoj.

» » »
Studentas Karalaitis 
Antrų Kartų Chicagoj 
šį Sezonų

Kanklių choras, Juozui Kens
tavičiui vadovaujant, rytoj kar
tos tą populiarią operetę “Stu-

Įsako “L” Linijoms 
Panaikinti 1,000 
Medinių Vagonų
Turės Įtaisyti ir 1,789 Auto

matiškus Stabdžius

Valstijos viešų įmonių ko
misija (Commerce Commission) 
vakar įsakė Chicagos eleveite- 
rių traukinių linijoms panai
kinti visus medinius ir pusiau- 
medinius vagonus, ir jų vietoj 
įvesti plieninius.

Įsakymas buvo rezultatas il
go tyrinėjimo, kurį komisija 
■pradėjo, po baisios “L” trau
kinių nelaimės 1936 metais, 
prie Granville stoties, kur 24 
žmonės žuvo arba buvo sun
kiai įžeisti. Vagonai, kuriuo
se užmuštieji keleiviai važiavo, 
buvo mediniai.

Medinių vagonų eleveiterių 
linijos turi 486, o pusiau-me- 
dinių — 499.

Komisija taipgi paliepė tų li
nijų valdybą aprūpinti bėgės 
1,789 naujais, automatiškais 
stabdžiais, kurie traukinius 
automatiškai stabdys, jeigu 
bėgės priekyj nėra tuščios.

Įrengimai kainuos apie $30 
milionų dolerių ir jie turi bū
ti įvykinti penkių metų bėgyj. 
Komisija davė 90 dienų laiko 
linijų viršininkams paruošti 
planus.

Permainos 
Policijos 
Departamente

Vakar Chicagoj pasklido 
gandai, kad gegužės 1 d., įvyks 
stambios permainos policijos 
departamento valdyboj. Paklau
stas apie įvairias kalbas ir spė
liojimus tuo reikalu, policijos 
komisionierius Allman atsakė, 
kad “Neapsimoka iš anksto 
kalbėli apie tai kas bus.”

Vagilis Atėjo 
Ne Vogti, Bet 
Pinigų Duoti
Sako, “Dabar Jis Jau Dirba”

MARQUETTE PARK.—Ra- 
landžio 9 d., į p-lės Vicki Zelen 
užlaikomą grožio salioną, ad
resu 6249 S. California Avė., 
atėjo revolveriu apsiginklavęs 
jaunas vyras ir atėmė iš sa
vininkės $25.00.

Užvakar naktį jisai vėl pa
sirodė prie saliono. Bet, kadan
gi po apiplėšimo p. Zelen lai
kė duris užrakintas, tai jisai 
negalėjo įeiti. Tad pradėjo 
barškinti.

Savininkė išėjo duris atra
kinti — klijentei. Taip ji ma
nė. Bet nustebo pamačiusi, kad 
tai ne moteriškė, atėjusi gro
žio ieškoti, bet piktadaris, ją 
apiplėšęs.

Aišku, ji atsisakė duris at
rakinti, bet ir piktadaris atsi
sakė pasitraukti. Išsiėmęs iš 
kišeniaus $10 banknotą, jisai 
rodė, kad nori ją savininkei 
atiduoti. Galiau, netekęs kan
trybės, jisai patraukė pečiais, 
ir pakišęs dešimkę po durimis, 
nuėjo.

dent Prince”. Visi žmonės, ku
rie matė Kanklių choro pirmą 
perstatymą šios įdomios ir ža
vingų meliodijų kupinos opere-

Už valandėlės jisai pašaukė 
p. Zelen telefonu ir paaiškino 
jai, kad tuo laiku, kai ją api
plėšė, jisai neturėjo darbo, ir

tės, pereitą rudenį, vienu balsu jam labai reikėjo pinigų.
nutarė, kad tai buvo ; didelis Bet dabar jisai jau dirba, ir 
nuopelnas Kanklių chortonąu- už tai atiduoda jai dešimkę, 
dai. Praeitą sekmadienį jie*Srgi 'o kaip greitai galės, tai ati- 
su dideliu pasisekimu pastatą {duos jai ir kitus. Atsiskaitys 
šią operetę Detroite. Reiškia, ry- iki cento. R.

I




