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Hitleris atmetė prez. Roosevelto taiko pasiūlymą
PAREIŠKĖ, KAD VOKIECIŲ-BRITŲ IR 

VOKIECIU-LENKŲ SUTARTYS 
PANAIKINTOS

Vokietija
sutartis

sutinka pasirašyti nepuolimo 
su kaimynėmis valstybėmis
Vokietija, bal.

prašė Hit- 
jis nebepuls

kad Vokie-

su kaimynėmis valsty-

Britaniją, kad jis pa- 
britų-vokiečių laivyno 
Įspėjo taipgi, kad ta-

BERLYNAS,
28. — Kalbėdamas reichstagui 
penktadienį, Hitleris atsisakė 
išpildyti prez. Roosevelto pra
šymą. Rooseveltas 
lerio prižado, kad 
kitų šalių.

Hitleris pasakė,
tija sutinka daryti nepuolimo 
sutartis 
bėmis.

Įspėjo 
naikina 
sutartį,
po panaikinta lenkų-vokiečių 
nepuolimo sutartis, pasirašyta 
1934 m. ir padaryta dešimčiai 
metų.

Iš Britanijos, pareiškė Hit
leris, jis reikalauja tik buvu
sių Vokietijos kolonijų. Primi
nė, kad buvęs Jungt. Valstijų 
prez. Wilsonas pažadėjo peržiū
rėti Vokietijos reikalavimą ko
lonijų. Taigi ir reikalavo, kad 
prez. Rooseveltas Wilsono pri
žadą išpildytų.

Danzigas — sekan 
tis Hitlerio grobis, 

mano britai
LONDONAS, Anglija, bal. 

28. — Londono diplomatiniuo
se rateliuose manoma, kad se
kantis Hitlerio žygis bus pasi
imti Danzigą. Toks išvadas da
romas iš Hitlerio kalbos pasa
kytos reichstagui penktadie
nį.

Prieš porą savaičių prez. 
Rooseveltas atsišaukė į Hitle
rį prašydama:? prižado, kad jis 
nebepuls svetimų valstybių. 
Hitleris, atsakydamas prezi
dentui, tarp ko kita pareiškė, 
kad Vokietijos-Lenkijos nepuo
limo sutartis tapo panaikinta.

Kennedy gal rezig 
nuosiąs

WASHIN$TON, D. C., bal. 
28. — Hitais penktadienį at
metė 
kimą 
tomis 
tuo 
kalbos, kad gal rezignuos Jungt. 
Valstijų ambasadorius Britani
jai, Joseph P. Kennedy. Jis, 
mat, po Miuncheno sutarties 
agitavo, kad diktatoriškos ir 
demokratinės valstybės sugy
ventų taikiai. Kaipo kandida
tas Kennedy vietai minimas 
Sumner Welles, kurs keletą 
kartų kategoriškai pasmerkė 
diktatorius.

prez.* Roosevelto atsišau- 
sugyventi taikiai su ki- 
valstybėmis. -Ryšium su 
Washingtone prasidėjo

kelią per Danzigo 
geležinkelio liniją, 
jis žadėjo pripa- 

lenkų ekonomines

Kai dėl Lenkijos, tai Hitle
ris pasakė, kad lenkai atmetė 
jo pasiūlymą Danzigo proble
mai išrišti. Jis siūlės sugrą
žinti Danzigą kaipo laisvą val
stybę į Didžiąją Vokietiją. Jis 
norėjo gauti 
koridorių ir 
Kita vertus, 
žinti visas
teises Danzige, užtikrinti len
kams laisvą uostą, priimti esa
mus dabar Vokietijos-Lenkijos 
rubežius, pasirašyti 25 metų 
nepuolimo sutartį su Lenkija 
ir užtikrinti Slovakijos nepri
klausomybę bendrai su Lenki
ja ir Vengrija.

Lenkija pradėjo mobilizuoti 
kariuomenę, sako Hitleris, ir 
tuo budu sulaužė veikusią iki 
šiol vokiečių-lenkų nepuolimo 
sutarti.

Francuziją Hitleris užtikri
no, kad jis pripažįsta Alsace- 
Lorrain kaipo franeuzų terito
riją.

Hitlerio kalba buvu 
si gan švelni — ma 

no britai
LONDONAS, Anglija, 

28. — Pirmieji po Hitlerio 
bos įspūdžiai britų valdžios 
sluoksniuose buvę, kad Hitle
ris kalbėjęs švelniau, negu ti
kėtasi, ir kad stipriausias ata
kas jis kreipęs prieš Jungt. 
Valstijas.

bal. 
kai--

Lenkai nepakęs Hit 
lerio spaudimo

VARŠUVA, Lenkija, bal. 28. 
— Hitleris penktadienį paskel
bė, kad vokiečių-lenkų nepuo
limo sutartis tapo panaikinta. 
Artimuose Lenkijos valdžiai 
sluoksniuose kalbama, kad Hit
leris tik “bliofuoja”. Tuo bu
du jis lenkų

Lenkijos 
ministerijos 
kad Hitleris
gali pavartoti 
tokių metodų, kokius pavarto
jo prieš kitas tautas.

Kiti pranešimai sako, kad 
Lenkija sutinka derėtis su Vo
kietija dėl Danzigo. Tačiau 
pirmiej i vokiečių reikalavimai 
buvę toki, kad lenkai 
ję išpildyti juos.

neišgąsdinsiąs.
užsienių reikalų 
atstovas pareiškė, 
žino, jogei jis ne- 

prieš Lenkiją

negalė-

Sako, Hitleris įžei
dęs prez. Rooseveltą

,ORHS,.
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Bendrai giedra; vėsu; saulė 
teka 4:50 vai. ryto, leidžiasi 
6:45 vai. vak. Sekmadienį gie
dra ir truputį šilčiau.

NAUJIEkp ACME Telephoto .

ADOLFAS HITLERIS. (Penktadienį' kalbėdamas jis 
pareiškė, kad Vokietijos-Lenkijos nepuolimo sutartis 
tapo panaikinta. Spėjama, sekantis Hitlerio žygis bus 
padarytas Dancigui į Vokietiją įjungti. (

DIENOS ŠMESOS TAUPYMO 'LAIKAS 
ĮVEDAMAS

CHICAGO, bal. 28. — Nak
tį iš šeštadienio į sekmadienį 
jus įvestas dienos šviesos tau
pymo laikas. Laikrodžiai Chi
cagoj e taps pavaryti vieną va-

landą pirmyn.
Kai išmuš pirma valanda 

sekmadienio rytą, tai Chicagoj 
jau bus antra valanda išmu
šus.

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

MINISTRŲ KABINETO NA
RIAI DARĖ PRANEŠIMUS 

PROVINCIJOJE.

KAUNAS, balandžio 21 d.— 
Ministro Pirmininko pavaduo
tojas Bizauskas gausingam su
sirinkime provincijoje darė 
pranešimą apie aktualiuosius 
politikos įvykius. Balandžio 23 
dieną tokius pat pranešimus 
darė ministrai Musteikis, Bis
tras, Krikščiūnas ir Tamošaitis. 
Visuomenė į susirinkimus gau
siai rinkosi, visur, pritardama 
vieningo darbo vyriausybei.

KAUNE ATIDARYTA ITALŲ 
MENO PARODA.

KAUNAS, balandžio 
dalyvaujant Valstybės Prezi
dentui, vyriausybės nariams ir 
visuomenės atstovams,
ii ingai atidaryta italų meno 
vaitės paroda.

24 d.

iškil-
sa-

LIETUVOS DELEGACIJA 
VYKO Į BERLYNĄ EKONO

MINĖMS DERYBOMS.

IŠ-

KAUNAS, balandžio 23 d.— 
Lietuvos delegacija.^ išvyko į 
Berlyną ekonominėms dery
boms. ! ’

KARIUOMENĖS VADAS GE
NEROLAS RAŠTIKIS GRĮŽO 

IŠ IŠKILMIŲ BERLYNE.

KAUNAS, balandžio 24 d.— 
Kariuomenės Vladas generolas 
Raštikis grįžo iš iškilmių Ber
lyne.

Uniforma saviv 
nautojams

tar-

Vokiečiai siūlo fran 
euzams čekų karo 

lėktuvus
PARYŽIUS, Francuzi.ja, bal. 

2’8. — Francuzijos valdžios ra
teliuose kalbama, kad Vokieti
ja nori parduoti karo lėktuvus 
atimtus iš čekų. Jau kelioms 
valstybėms, jų tarpe ir 
euzijai, buvę pasiūlyta 
tuos lėktuvus.

Paleido juodveidę
I

nušovusią stu
dentą

ŠIAULIAI. — Burmistras 
statė uniformą s-bčs šoferiams 
ir uniformines kepures turga
vietes rinkliavos rinkikams, bei 
socialinės būklės tikrintojams, 
nes šiaip piliečiai jų nepažin
davo ir dėl to būdavo kartais 
nereikalingų ginčų.

T1U-

28.
m.,

Fran- 
pirkti

Hull tariasi su 
galbininkais dėl Hit 

lerio kalbos

na-

CHAMPAIGN, III., bal.
— Margaret Strothers, 36 
buvo kaltinama tuo, kad nu
šovė Illinois universiteto stu
dentą Spurrier. Moteriškė pri
sipažino šovusi j būrį studen
tų, kurie nakties laiku išmu
šė jos namų langą.

Prisaikintųjų posėdininkų 
teismas rado ją nekaltą buvus 
dėl studento mirties.

WASHINGTON, D. C., bal. 
28. — Valstybės departamen
to sekretorius Cordell Hull 
penktadienį turėjo konferenci
ją su savo patarėjais. Svarstė 
Hitlerio kalbą, pasakytą taip- 
pat penktadienį reichstagui.

Eden įstojo karino 
menėn

Žmonės bijo karo nuo neatmenamų 
laikų - sako Hitleris

VOKIETIJA NEGRUMOJANTI KARU - TIK 
SPAUDA PRASIMANANTI

KRETINGA. — Atėjus pa
vasariui ir atšilus orui, prasi
dės apskrityje viešieji darbai. 
Numatoma, kad dar šio mėne
sio gale bus pradėta vykdyti 
plento tiesimo ; darbai JVevir- 
žėnai — Aisėnai. Prie darbų, 
vykdymo dirbs nuo 50—80 be
darbių, jų tarpe dirbs ir bu
vę darbininkai Klaipėdos kra
šte. s

Rusai lakūnai jau 
arti New Yorko

WASHINGTON, D. C., bal. 
28. — Senatorius King (iš 
Utah valstijos) kalbėdamas 
per radiją pareiškė, kad Hit
leris savo kalba, pasakyta 
reichstagui, įžeidęs Jungt. Val
stijų prezidentą. Jis parodęs 
panieką demokratinėms valsty
bėms. Iš Hitlerio kalbos gali
ma spręsti, jogei ir toliau jis 
varys aneksavimų kampaniją 
— pirmiausia ekonominiu, o 
toliau ir politiniu spaudimu.

Paleis iš WPA dar 
bų 900,000 darbi

ninkų

LONDONAS, Anglija, bal. 
28. — Anthony Eden, buvęs 
Britanijos užsienių reikalų mi- 
nisteris, įstojo kariuomenėn. 
Tarnaus London Rangers regi- 
mente kaipo majoras. . >

Hitleris uždaręs tai 
kos diskusijasWASHINGTON, D. C., bal.

28. — WPA darbų adminis
tracija planuoja paleisti iš dar
bo apie 900,000 darbininkų. 
Mažinimas WPA darbininkų
skaičiaus prasidės nuo liepos 1 penktadienį pareiškė, kad, jo 
dienos — su fiskalių 1940 me- manymu, kalba uždariusi to
tų pradžia. '

WASHINGTON, D. C., 
28. — Senatorius Borah, 
montuodamas Hitlerio kalbą,

bal. 
ko-

lesnes taikos diskusijas.

Naciai nepanaikinę tautų nepriklausomy
bes, tik sugrąžinę Vokietijai provincijas

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
28. — Prieš porą savaičių prez. 
Rooseveltas atsišaukė į Hitlerį 
ir Mussolinį, prašydamas juos 
nepulti kitų šalių ir siūlyda
mas tarptautinę konferenciją 
tautų ' ginčams svarstyti ir 
spręsti. Pereitą penktadienį 
Hitleris atsakė prezidentui Roo- 
seveltui. Jis kalbėjo:

Esą, prez. Rooseveltas sako, 
jogei ir jis, Hitleris, turi su
prasti, kad milionai žmonių gy
vena nuolat bijodami karo. Hit
leris atsako, kad karo baimė 
vargina žmones nuo neatmena
mų laikų. Ir baimei yra pa
grindas. Pav. nuo 1919 iki 1938 
metų buvo keturiolika karų. 
•Jie nelietė Vokietijos, Vokieti
ja dėl jų nekalta. Jie lietė Ame
rikos kontinentą. Nuo 1918 
metų Rusija buvo įsivėlusi į 
10 _susirėmimų, kuriuose krau 
jas lieta. Vokietija dėl jų ne
kalta. Jungt. Valstijos yra pa
dariusios per tą laiką šešias 
militarines intervencijas. Ir dėl 
to Vokietija nekalta.

Bet karo baimė šiandie jau
čiama. Dėl to visųpirma kalta 
esanti spauda. Demokratinės 
valstybės turėtų spaudą suvar
žyti, kad ji negąsdintų žmo
nių.

Toliau prez. Rooseveltas nu
rodęs, kad kiekvienas didesnis 
karas paliečia kitus kontinen
tus ir užgauna net busimas 
žmonių kartas. Hitleris šako, 
kad niekas to geriau nežino, 
kaip Vokietįja. Versaliaus tai
ka užkrovusi Vokietijai tokią 
bausmių naštą, kad ji per šim
tą metų nebūtų pajėgusi baus
mes sumokėti. Tuo tarpu pa
tys Amerikos istorikai, konsti
tucijos žinovai ir profesoriai 
negali pasakyti, kad dėl Pa
saulinio 
buvusi 
lis.

Prez. 
kad jis
šaukęs prašymu spręsti ginčus 
konferencijų, pasitarimų prie
monėmis. Hitleris sako, kad ir 
jis šitokiam sumanymui prita
ria. Ir 
mas 
Tačiau

karo Vokietija butų 
kaltesne už

Rooseveltas 
jau pirmiau

kitas ša-

primenąs, 
yra atsi

Prez. Rooseveltas kalbąs, 
kad trijų Europos tautų ir vie
nos tautos Afrikoje nepriklau
somybė tapo palaidota. Hitle
ris atsako, kad jis nesupran
ta, apie kokias tris tautas Eu
ropoje kalba prez. Roosevel
tas. Jeigu, girdi, kalbama apie 
įjungimą į Vokietiją kai ku
rių jos provincijų, tai tenka 
pasakyti, jogei tapo išlygintos 
skriaudos. Nes tos provincijos 
prievarta buvo paskelbtos kai
po nepriklausomos, nes nepri
klausomybės jos nenorėjusios. 
O kai dėl tautos Afrikoje, tai 
reikia atminti, kad daug dau
giau tautų ten buvo paverg
tų pirm jos, pavyzdžiui, arabų, 
morokiečių, berberų, negrų r 
kitų.

Prez. Rooseveltas kalbąs 
apie naujai planuojamą agre
siją. Hitleris atsako: jei prez. 
•Rooš'eveltas turi įrodymų, tai 
tegul pasako kokioms tautoms 
gresia pavojus.

Prez. Rooseveltas kalbąs, 
kad pasaulis einąs prie naujo 
karo. Hitleris atsako, kad jis, 
Hitleris, nevedė jokio karo, 
kad per eilę metų praeity jis 
reiškė pasibjaurėjimo taip ka
ru kaip ir karo gąsdinimais.

Prez. Rooseveltas manąs, 
kad tarptautines problemas ga
lima išrišti pasitarimais, kon
ferencijomis. Hitleris nurodo, 
kad kai kuriose šalyse gyvena 
po 15 žmonių kvadratiniame 
kilometre, kuomet kitose šaly
se turi sutilpti po 140, 150 ir 
po 200 žmonių viename kva
dratiniame kilometre, nes jiems 
pav. buvo atimtos kolonijos. 
Jis, Hitleris, todėl jaustųsi lai
mingas, jei Šita (kolonijų) pro
blema butų išrišta konferenci
jose.

Ir dar apie konferencijas. 
Didžiausia konferencijoms pro
ga buvo Tautų Sąjunga. Bet, 
sako Hitleris, Jungt. Valstijos 
pasirodė pirma valstybė pasi
traukusi tolyn nuo šitokių kon-

PAVASARISl
ŠTAI DABAR LAIKAS: •

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
28. — Penktadienį popiet Ru
sijos lakūnai, brig. gen. Vla- 
dimir Kokkinaki ir majoras Mi- 
chil Gordienko, fcaigė kelionę 
lėktuvu iš Rusijos į New Yor-

Lakūnai apleido Maskvą 8:19 
vai. vakare (Eastern Standard 
Time) ketvirtadienį. Penkta
dienį 2:35 
gos laiku) 
Lawrence 
piet gauta

jis išrišęs opias proble- 
ginklų nevartodamas.

spaudos ir politi- 
agitacija apsunkina pa

sitarimus įvykdyti.
Prezidentas Rooseveltas ma

nąs, kad gyvenimo raida dar 
kartą neša ginklų pavojų. Hit
leris sako, kad jis ir Vokietija 
ginklų pavojaus nesudaro. Bet 
jis kasdien skaito demokrati
nių šalių laikraščius su melais 
apie Vokietiją.

Prez. Rooseveltas manąs, 
kad, karui kilus, nukentės taip 
nugalėtieji, kaip ir patys per-

val. popiet (Chica- galėto jai bei heitralios šalys, 
jie buvo prie St. Hitleris atsako, kad jis tą pa- 

upės. • 4;20 vai. po tį skelbia per 20 metų. Tačiau 
pranešimas, kad jie Hitleris akcentuoja, kad Ame- 

lekė per Bostoną. New Yorką rikos politikai nesuprato Šito
tikėjosi, pasiekti 5 vai. popiet'pavojaus Didžiojo karo lai- 
(Chicagos laiku). kais. •

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir 1.1.

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb a r i u s 
arba biznio patalpas.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
PARDAVIMO, pirkimo, mainy
mo reikaluose naudokitės Nąu- 
j ienų aukštos vertybės class- 
ified skyriaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chieago, III.
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rius
WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

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

SVERRE GRONWOLD
Phone SPAuldlng 6149 

Mes patys išdirbėjai 
Artistic Memorials Monumente— 
Headstones—Mausoleums—Stataary

te-

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 

PRIEMONĖMIS
Nežiūrint nuo kokios ligos

ktų kentėti ateikite diagnozui 
nustatyti ir gydykitės.

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

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

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

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

Visi gydymai atskiruose gy
dymo kambariuose. Jei sergi ir 
reikalingas gero gydymo, tai 
kodėl nepasitarti su

MICHIGAN A VE 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tol. CALUMET 4178.

r

g| Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Vitaminai
Rašo Dr. Br. J. Zubrickas

(Tęsinys) stebėjo labai įdomų faktų, bū
tent, kad apšviečiant gyvulius 
saulės šviesa ir duodant jiems 
maistų, kuriame nėra vitamino

panašios į riebalus 
svarbių, jei ne svar- 
rolę. Pirmutinis, kurs 
šių mintį buvo W.

Jau 1909 metais darant įvai
riausius bandymus su gyvu
liais buvo prieita išvada, kad 
gyvybės tarpimas ir jos iš
laikymas priklausųs ne tik nuo 
iki to laiko žinomų maisto da
lių, bet kad dar neištirtos me
džiagos 
vaidina 
biausių, 
išreiškė
Stepp. Vėliau amerikiečiai ty
rinėtojai pasinaudodami tais 
bandymais sukurė mokslų apie 
taip vadinamus riebaluose tir
pstančius vitaminus ir pažymė
jo juos bendrai raide A. To
kiu budu ir vitaminas D buvo 
priskaitomas prie vitamino A. 
Bet šiandien vitaminas D yra 
išskirtas iš tos grupės kaip sa
vistoviai veikiantis cheminis 
kūnas su skirtingu veiksniu, 
negu vitaminas A. Yra žinoma, 
kad dėl stokos vitamino D at
siranda rachitis (rickels arba 
dar kitaip vadinama anglų li
ga. Anglų liga vadinama to
dėl, kad 1650 metais pasirodė 
maža knygelė, kurioje pirmų 
kartų rachitis gana tiksliai ir 
išsamiai buvo aprašytas. Ra
chitis—graikų kalbos žodis
reiškia nugarkaulis. Tos kny
gelės autorius Glisson buvo an
glas ir jo nuomone rachitis 
tik septynioliktojo amžiaus 
pradžioje atsirado Anglijoje- 
Amerikos tyrinėtojai ypatingai 
daug yra pasidarbavę atradi
me vitamino D. Toliau jie pa-

Net apšviečiant maistų, kuria
me tikriausiai nesirado vita
minas D apsaugodavo gyvulius 
nuo rachito. Arba, sakysime, 
laikant gyvulius tamsios pa
talpose, kur jokios šviesos ne
įeina ir teikiant jiems maistų 
be vitamino D, bet apšviečiant 
tų maistų saulės spinduliais 
galima buvo pastebėti, kad šie 
gyvuliai neblogiau tarpdavo ir 
nė kiek neatsilikdavo nuo tų, 
kurių maistas buvo turtingas 
vitaminu D. Iš to padaryta iš
vada, kad jeigu maistas netu
ri tiesioginiai vitamino D, bet 
įgyja priešrachitincs savybes 
po apšvietimo ar tai saulės ar 
ultravioletiniais spinduliais, 
tai jis užlaiko savyje priešvi- 
tamininę medžiagų ergosterol’ų 
kurs spindulių dėka pasikeičia 
į tikrųjį vitaminų D. Ergoste- 
rol yra sudėtinis žodis. Ergot 
reiškia skalsė, sterol-chcminė 
medžiaga ankštai susijusi su
riebalais. Nors mažam kiekyje, 
bet vis tik ergosterol užtinka
mas kraujuje ir žmogaus odo
je. Kiek . daugiau jo randasi 
skalsėse (kuliuose) — nuo to 
žodis ergosterol yra kilęs— ir 
mielėse. Tūlų laikų mokslinin
kai laužė sau galvas kaip iš-

mis sudaro raides X formų. ; 
Pirmam atsitikime keliai bus 
į šonus išskiesti, o antram' ke- ] 
liai vienas kitų palies. Tačiau 
rachitis pakeičia ir kitas kau
lo sritis, kaip antai: kaukolę, 
viršutines galūnes (rankas), 
šonkaulius, petikaulius, etc. 
Yra sunku nustatyti tos ligos 
pradžių, nes ji kartais taip pa
mažu vystosi, kad išoriniai 
žiūrint nieko nesimato, ir to
dėl net nei tėvų, nei pašalinių 
asmenų atydų neatkreipia. 
Tėvai tik tada vaikais susirū
pina, kai jie pagal bendras 
taisykles dar nesugeba vaikš
tinėti arba vaikai gerai pra
mokę vaikščioti staiga nusto
ja ir neužsiima jokio kūno 
mahkštą—jie lyg surembėja- 
Jei tokiais atvejais ant kaulų 
nesimato išorinių atmainų tai 
roentgeno spinduliai gali daug 
kų parodyti. Pas kitus vėl pa
stebima ženklai, kuriais re-

I 

miantis galima maždaug spė
lioti apie prasidedančių rachi- 
lo ligų. Pavyzdžiui, vaikų ne
ramumas ir verksmas nakties 
metu, intensyvas galvos pra
kaitavimas, gręžimas galvų 
pagalvę, vidurių užkietėjimas, 
pavėluotas dantų dygimas ir 
toliau. Bet šie symp tomai nė
ra visai tikri ir jais pasitikėti 
nevisuomet tegalima. Tik aky- 
sna krintu įvairių kaulų pa
kitėjimai arba abejotinam at
silikime nuėmimas roentgeno 
(X-ray) paveikslų gali tiksliai 
nustatyti diagnozę. Kalbant a- 
pie įvykstančias kauluose at-

Specialiai tik šį Mėnesį

'/////

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

faktai buvo gerai žinomi, bū
tent, kad maiste yra tam tik
ra medžiaga apsaugojanti nuo 
rachito ir kad ultravioletiniai 
spinduliai., atlieka tokį pat 
darbų. Dabar manoma, kad 
ultravioletiniai spinduliai vei
kia į odoje esantį ergosterol’ų, 
kurs tiesiog pavirsta vitaminu 
D. Paskui šis vitaminas yra į- 
traukiamas į kraujo srovę ir 
tokiu budu išnešiojamas reika
lingiems audiniams. Įrodymui 
šito tvirtinimo butų galima iš
vardinti visa eilę bandymų, 
kuriais vaduojantis tyrinėtojai 
galų gale priėjo vienos min
ties, kad ergosterol’o 
mas į vitaminų D 
jį ultravioletiniais 
įvyksta tik odoje, 
atitinkamu budu

pakiti- 
apšviečiant 
spinduliais 

Iš čia jisai 
patenka į

bai lengvai aprūpinami visi 
tie organai, kuriuose pasirodo 
to vitamino pareikalavimas- 
Jeigu ultravioletiniai spindu
liai nepasiekia mažų vaikučių 
kūnų ir jeigu jų -maiste stin
ga taip būtinai svarbus vita
minas D, tai anksčiau ar vė
liau rachitis tikriausiai išsi
vystys pas tuos nekaltus kūdi
kius. Iš to aiškiai seka, kad 
rachitis yra vaikų liga atsiran
danti svarbiausiai dėl stokos 
vitamino D ir nepakankamo 
apšvietimo jų, kūno paviršiaus 
ultravioletiniais spinduliais.

Pas rachitu sergančius ran
dama, kad mineralinių me-

6*/z pėdų Norge Rolla- &«£
tor Refrigeratorius 10 t* B įa EJ|»vV 
metų W ar anty, galite B B ' z
nupirkti dabar už B ra =

Puiki Dovana Laukia Jūsų Su Kiekvienu 
Pirkiniu

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOŠEVELT R.OAD „ . . jSEELEY 3760

me, kalkių ir fosforo yra žy
miai sutrukdyta, ir todėl au
gantis kaulas neužlaiko savy
je reikalingo kiekio mineralų. 
Tuomet skeletas pasidaro 
minkštas, lankstus, kuris net 
nesugeba išlaikyti paprastų kū
no svorį. Pasekmė būna ta, 
kad vietoj tiesių tvirtų galūnių, 
išsivysto įvairaus pavidalo ga- 
lune>su silpnu atsparumu. To
kiais atvejais apatines galūnės 
nukrypdamos nuo tiesios lini
jos vystymosi sudaro maždaug 
raidės O formų, tai yra keliai 
būna palinkę į šonus, tarytum 
pasiruošę kų nors apgaubti. 
Arba keliai siekia vienas kitų 
ir tuomet šlaunis su blauzdo-

žanČius ant priešakinės dalies = ... ........
krutinės yra ne kas kita kaip ARIIJ SPECIALISTAI 
maži issikisų kamuoliukai.____________________________
Karvelio l^rutinė tai žymiai į 
priekį pasidavusi, aiškiai pri
menanti paukščio krutinės for
mų. Kaukuolė kartais atrodo 
lyg keturkampis, o veidas pa- VATTTTQM APT
lyginamai mažas, siauras. Ko- U-iU VAiiuorų vii.

I LIETUVISjos, raktikauliai būna įvairiai 20 metų prakokavlmas
išlankstyti. Vaikai ūgio atzvil- jūsų garantavimas.
giu žymiai atsilieka nuo svei- Optometrically Akių Specialistas 
kų vaikų to paties amžiaus,!
todėl juos dažnai vadina ne- į svaigimo, _ akių aptemimo, nervuotu 
užaugomis.

(Bus daugiau)

y

s

AR TIKITE Į g
ŽENKLUS?Į

-H
• Ar tiki į ženlus ar ne, betgi 
yra tokių, kurie yra verti jū
sų dėmesio. Tai yra “Reliable” 
emblema, kuri parodoma že
miau. Tai yra simbolis rinkti
nos vaistininkų grupės, kurie 
visuomet palaiko aukščiausią 
etikos standardą.

Atsineškite savo gydytojaus 
receptą į tokią vaistinę, kur 
randasi tokias ženklas. Jumii 
užtikriname, kad čia gausite 
šviežius gerus vaistus, atsar
gų sumaišymą ir geras kainas. 
A. D. Mac Grego?

P. D., R. Ph.
Prescription Laboratory 
6239 S. Kedzie Avė.

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

jimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso' 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Į Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
1 mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

Skubus 
Patarna
vimas 
Dykai

EREH

S
frRESCRIRTIOHS^

Aplankykit Musų Diabetikos 
Kūdikiams Valgių Dept.

Tel.
Hen?- 
lock 
1607-08

Office and Res. Phone Calumet 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.I Kiti Liettiviai DaktaHd

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted St.

Tel. Went 1612 — Res. Yards 3955 
I 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 633t 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

lei kai kurias iš jų paminėti, f “N-lKKp”
Taip vadinamas rachitinis ra- Udi ollaillLVO livDV

..............   - -.-j.'.--............................... ..................................... —-—--------------------------------------- ------------------

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ ■ KP* E"" I ■■ ■John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
i ■

j į Vgipelefonai 5KRDS 1741-1742 
į 4605-07So. Hermitage Avė.

inamtylrt^. wmMa| T.tafaivIq radio programų Šeštadienio vakarais

Laidotuvių Direktoriai

•f?.

NARIAI ’
Chicagos, : 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plac® Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast lOSth Street Tel. Pullman 1274

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

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
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 W. 18111 S t., 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 Teh 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. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Dr. F. 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.
2-rcs lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 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, IK 
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 Brunsvvick 0597

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1936
Tel. Yards 3146 ~
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12 
Dr. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEB^LOCK 6111

9

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Tclephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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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2 Asmeniškai Lydimos

Išplauks iš New Yorko 
per Gothenburgą, Švediją 

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

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

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

Gauk nemokamai sutelkiamą musų 
ekskursijų broSiurą ir retkartinį lei

dinį “Turizmo žinios**.
Kiti Išplaukimai iš New Yorkot

Drottningholm geg. 13, birž. 12
Kungshoim ..... birž. 3, rugp. 19
Gripsholm.... liepos 1, liepos 24

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar
Swedish American Line
181 N. Michlgan Avė., Chicago, I1L

S A BERGMAh
1524 W.63rd ST.
TErP.ROSPECT

< Cc®. 63rd and Justina
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevtj, Alenu popieriaus ir langu Seldq. 
Ateikite i didžiąja krautuve prie Justine 
gatves kampo ir gaukite dykai sienų 
poperiaus pavyzdine knygą. Dekoruokite 
dabar—mokykite valiau pagal BERO- 
MAN'S naujuoju Lengvaus Budžeto pla- 

pa-

KORESPONDENCIJOS
Plymouth, Pa.

Pagaliau priėjo liepto galą
Alex Žigas žinomas kaipo 

brooklynietis buvo suimtas 25 
mylias nuo čionai lygiai 23 mi
nutės po paskleidimo žinios, 
kad policija jį areštuotų už vo
gimą ir laikytų dėl investigaci- 
jos.

Su juo kartu suimta ir mo 
teris. Jos vardas neskelbiamas, 
bet yra spėjama, kad ji bus vie 
tinio batsiuvio žmona, su ku
ria jis paskutiniais laikais flir
tavo ir taip daug skandalo tu
rėjo.

Šis vyrukas seniai po musų 
apylinkę trankosi. Pirmiausia 
čionai atvyko su krutumais pa
veikslais apie Lietuvą, kuriuos 
čia rodė.

Vėliau mokė katalikų tautiš
kos parapijos vaikučių lietuvių 
mokyklėlėje. Dabartiniu laiku 
buvo lietuviškos valandos radio 
vedėjas ir skelbimų rinkėjas.

Čionai būdamas jis visokių 
štukų išdirbo, bet šis, tur būt, 
jo paskutinis amatas.

— • —i
Angliakasiai dabartiniu laiku 

dirba išsijuosę, pagal vėliausias 
žinias, kompanijos nesusitaria 
su U.M.W. of A. dėl ateinančių 
metų kontrakto, o šis baigiasi 
su paskutine šio mėnesio diena.

—M. D. S.

ATIDA S. L. A. 
NARIAI!

Apskričiai, kuopos, veikėjai ir 
Lietuvos tėvynainiai

Klaipėdos lietuvių tremtinių 
likimas — suvirš dešimts tūk
stančių vyrų, moterų ir vaiku
čių — visiems yra žinomas. 
Vargas, skurdas, alkis ir aša
ros. Jiems yra reikalinga ūmi 
pagalba. Lietuvos visuomenė
juos šelpia kiek gali, bet ir mes
Amerikos lietuviai turime bū

tinių nelaimės palengvinimuir- ... . , . , Rc(,a!tc!>03 pastaba.
l>2.>.00. Esu tikras, kad ir kiti kas taip p'at „alilna 
mano broliai advokatai, gydy-dsiog į Lietuva šiuo 
tojai ir profesionalai bei ver
telgos pasielgs panašiai. Žinau, 
kad darbo žmonės, kad musų 
Susivienijimo kuopos ir apskri

— At
siųsti tie- 

„ . -c -.... adresu:
Klaipėdos Krašto Nukentėju- 
siems šelpti Komitetas, Kęstu- 

io g-vė 8, Kaunas, Lithuania.

čiai prisidės su tokia auka, 
kokią aplinkybės jiems leis 
duoti.

Klaipėdos tremtiniams pagal- • 
ba yra būtinai reikalinga, ir 
reikalinga greit!

F. J. Bagočius, 
SLA Prezidentas.

tinai prisidėti prie to darbo ir' 
kiek galint sumažinti musų 
tautai suteikto smūgio skauš-i 
mą. ' j

Dabar musų, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj, jo apskri-| 
•čių, jo kuopų ir veikėjų bei 
prie tolių eilė. Musų SLA Pildo
moji Taryba nutarė tuojaus 
paaukoti $300.00. Apskričiai, 
kuopos ir veikėjai, prašau ne
vilkinant daryti kas galima. Vi
sos aukos, pagreitinimui dar
bo, turi būt siunčiamos gerb.
Jono Budrio, Lietuvos Gen.
Konsulo vardu ir adresu (Hon. 
Jonas Budrys, Consul General 
of Lithuania, 16 W. 75 th S t.,
Ncw York, N. Y.)

Nuo savęs asmeniškai as
šiandien p. Budrio vardu siun
čiu savo auką Klaipėdos trem

ŠIS BANKAS
Pasiūlo
MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
j • Naujų Namų
M • Refinansavimo
® • Pirkimų

PO

Apdrausta Morgičių Sistema
Chicago City Bank I 

and Trust Company 
HALSTED PRIE 63-čios GAT.

Tel. Wentworth 8800 
Federalės Depositų Apdfaudos 

Korporacijos Narys.

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda
4146 ARCHER AVENUE

Phone Lafayette 9832
EGG  $6.00
NUT ______________  $6.00
B1G LUMP .................. $6.00
MINE RUN .................  $5.75
SCREENINGS ........... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
. Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

nu. 10 savaičių mokytis. Ateikite ir 
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrlmuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

Esa-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvams Ir maudy
nėms maleva. ,*
Ksa-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlžaa gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. S 1 O E

Popierių Valyklls arba H. R. H. po Oc 
Atdaru antradieniais, ketvirtad. ir Šešta

dieniais ik 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

Wilkes Barre, Pa.
šaunus parengimas

Lietuvių Progresyvis Klubas 
rengia labai juokingą dviejų 
veiksmų komediją “Piršlybos”. 
Parengimas įvyks nedėliojo, ge
gužės 7-tą dieną 1939 m.

Drauge turėsime puikią kon
certinę programą, o po visko 
gerą muziką šokiams, ir tik už 
25 centus.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti šį vakarą su klubie- 
čiais, 325 East Market St. Pra
džia 7:30 vai. vakaro.

—Komitetas

SUSTOK—ŽIŪRĖK 
SKAITYK! 

Sensacinis Akinių
Išpardavimas

Musų Reguliari Kaina $10.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI— 

$5.95
Musų Reguliari Kaina $15.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$8.95

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

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

Tel. YARDS 3565.

New York, N. Y.
Ištekėjo Stipendininkė

Joana Bučinskaitė
Tikromis žiniomis pranešta iš 

Šiaulių, kad Joana Bučinskai’.ė 
ištekėjo už A. Grybės, Šiaulių 
gimnazijos mokytojo, kuris yra 
be to, dar ir pastorium. A. Gry
be prieš keletą metų studijavo 
Chicagoj ir ten jiedu susipaži
no ir įsimylėjo. Vedybos įvyko 
Lietuvoj 1937 m., bet iki š.‘o 
’aiko tas buvo laikoma paslap
ty. Joana Bučinskai tė-Grybienė 
šiuo laiku studijuoja Kaune, 
kaip stipendininkė iš Chicagos. 
Jos vyras gyvena Šiauliuose, 
pas kurį ji praleidžia tik retas 
atostogų dienas.

Sveikintina, kad Joana pasi
rinko vyrą lietuvį. Chicaga su
silauks naujos lietuviškos šei
mos. —Koresp.

SERGA ŽMONES 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtu kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos. 
LABORATORINIS TYRIMAS 

KAINOJ
Seksualiai nusilpusiems vyrams 
gydymas specialus. Virš Trisde
šimts Metų Toj Pačioj Vietoj. 
Mokestis nebrangus ir kiekvie
nam prieinamas.
DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE

Formerly DR. ROSS’ 
Health Service and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641 

kampas Monroe St., Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki 5-to aukšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 
508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
m. ikį 5 p. m. Nedėliomis 10 a. 
m. iki 12 v. Paned., Sered. ir Su- 
batomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Iš Lietuvos
Klaipėdoje veikusios 

amatų mokyklos 
reikalu

KAUNAS. — Buvusios Klai
pėdoje valstybinės amatų mo
kyklos mokiniams mokslui tę
sti kai kurių skyrių klases nu
matoma atidaryti Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje ir Ukmer
gėje. Dalis mokinių galės pa
siskirstyti po atitinkamus sky
rius kitose amatų mokyklose. 
Mokslas prasidės po Velykų 
atostogų. Mokiniai mokslui tę
sti pareiškimus su savo pagei
davimais, nurodydami lankytą 
skyrių ir klases, ,siunčia švie
timo ministerijos Specialinių 
mokslų departamentui ligi ba
landžio 8 d. Ten pat registruo
jasi ir mokytojai.

41!)2 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
l.ai pinigai andrausti iki 

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti

CHICAGO

■

JUS, gerbiamieji, esame įsitikinę, pamatę, ži 
note koks yra geras karas—žinote, taipgi, i] 
gerą dylerį!
štai kodėl jūsų Buick dyleris p. Dan Kūrai

per Milda Auto Sales, parodo, kad jus žinote, 
ko galima tikėtis iš p. Dan Kuraičio.

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

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

Alenas V

Dan Kuraitis Stovi Prie 1939 m. Buick'o 

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

Atrodo, kad kai tik tuo keliu jis ir eina. Di-

Geriau Pirkite Htllck Gražuolį

mėgstate jo pardavinėjamus karus, jus mėgs
tate ir tą patogų bei garbingą, būdą, kokiu jis 
juos pardavinėja.

Kada p. Dan Kuraitis parduoda Buick, jis 
yra įsitikinęs, kad jis duoda už vis labiau iški
lusią tų metų vertybę!

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

MILDA AUTO SALES
806 WEST 31st STREET

-įx'; ! f
4,

if7J
j i f;

r ? '-i

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.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNA APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

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

NA U JIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.
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Jėga, vietoje konferencijos
Hitlerio daugiaus kaip dviejų valandų kalba, vakar 

pasakyta Kroli operos salėje (“reichstage”) Berlyne, ne
nustebino, tur būt, nė vieno asmens, nes jisai nepasakė 
nieko naujo. Prezidento Roosevelto pasiūlymą garantuo
ti taiką Vokietijos (ir Italijos) kaimynams, jisai atmetė, 
dargi pašiepdamas Rooseveltą, kam šis jam tokį pasiūly
mą padaręs, kuomet Hitleriui nė į galvą neatėjusi min
tis ką nors užpulti.

Kad Vokietijos naciai pagrobė Austriją, kurios ne
priklausomybę Hitleris buvo kelis kartus iškilmingai pri
žadėjęs neliesti; kad jie sunaikino Čekoslovakiją, kurios 
jisai irgi buvo davęs žodį nepulti; kad jie atplėšė nuo 
Lietuvos Klaipėdos kraštą po to, kai “fiureris” buvo už
tikrinęs pasaulį, kad daugiau jokių teritorinių reikalavi
mų Vokietija Europoje nebeturinti, — visa tai Hitleris 
“pateisino” tuo, kad Vokietija turėjusi teisę taip pasielg
ti.

Jeigu pasaulis šiandien bijo, kad nekiltų naujas di
delis karas, tai čia esanti kalta ne Vokietija, bet kaltos 
“karą kurstančios demokratijos” — tų demokratijų val
džios ir laikraščiai. Pirmoje karo kurstytojų eilėje da
bar stovinti Anglija, o paskui Amerikos Jungtinių Vals-1 
tijų valdžia, kuri gąsdinanti žmones prasimanymais apie 
agresingas Vokietijos užmačias. Prezidentui Rooseveltui 
Hitleris patarė vykdyti savo pirmtako Wilsono idėjas h 
padėti Vokietijai atgauti kolonijas, kurios jai buvusios 
pavogtos prieš 20 metų.

O Anglijai jisai pareiškė, kad už jos nedraugingus 
žygius prieš Vokietiją jisai atšaukia susitarimą dėl lai
vynų, kurį Vokietija yra su ja pasirašiusi. Panašiu budu 
jisai “nubaudė” ir Lenkiją pareikšdamas, kad jisai at
šaukia draugingumo sutartį, kurią prieš penkerius me
tus jisai buvo padaręs su maršalu Pilsudskiu.

Pastebėtina yra tai, kad savo ilgoje kalboje Hitleris 
tiktai vieną kartą užsiminė, ir tai ne piktais žodžiais apie 
sovietų Rusiją. Šiaip jisai jos neužkabinėjo, bet visas sa
vo atakas taikė demokratinėms valstybėms, retkarčiais 
uždroždamas ir “kapitalistiškiems interesams”. Jisai su
skaitė visus jų dabartinius ir praeitų laikų nusidėjimus 
prieš pasaulio taiką, žmoniškumą ir teisingumą ir paro
dė, kad Vokietijos nacional-socializmas, palyginus su jo
mis, tai — nekaltas angelas.

žodžiu, savo atsakyme į prezidento Roosevelto tele
gramą Vokietijos “fiureris” pakartojo tai, ką diena iš 
dienos rašo ir sako įvairus nacių propagandos organai— 
spauda, radio ir t.t.

Jeigu bus naujas karas, tai bus naujas Versalis ar- 
oa Brest-Litovskas, jei ne kas nors dar blogesnio. Juk 
kiekvienas karas kada nors 'baigiasi, ir juo jisai būna 
baisesnis, juo skaudesnė būna taikos konferencija, kuri 
po jo seka.

Nuo šitokios konferencijos prezidentas kaip tik ir 
bandė išgelbėti Europą, ragindamas Hitlerį ir Mussolinį 
susilaikyti nuo agresingų žygių, statančių į pavojų pa
saulio taiką. ~ .

Roosėveltas siūlė šaukti konferenciją, pirma negu 
įvyks karas. ' . . , i i: i j j ;||įfį

Bet “didis” vokiečių tautos vadas nesuprato, kad A- 
merikos prezidento pasiūlymas neturi nieko bendro su 
tuo, apie ką jisai tarškėjo daugiau, kaip per dvi valan
das !

Rašančiam šiuos žodžius teko išklausyti visą Hitle
rio kalbą. Tai iš tiesų buvo tarškėjimas — ilgas, mono
toniškas pasakojimas seniai visiems girdėtų dalykų, ži
nomų faktų ir fašistiškų prasimanymų mišinys..

Iš jo kalbos galėjo patirti tie, kurie dar abejojo, kad 
Hitleris yra pasiryžęs ir toliau eiti smurto keliu.

Lietuvos pasiryžimas gintis
pagrindų pasikeitė Lietuvos gyventojų nuotaika. — 

Visoje Lietuvoje pradeda steigtis mažutės tvirtovės. 
— Kas tik gali, visi stoja į savanorių eiles. — Per 
porą dienų liko suaukota pusė milijono litų. — Klai
pėdos krašte vokiečiai įgyvendina vidurnamžių pa- 

' pročius
tuvių vieningumas. — Lietuvos vokiečiai nedrįsta 
smalą virti. — Dingo įsitikinimų skirtumai. •

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

- Barbariški nacių darbai. — Didelis lie-

(Tęsinys)
Štai netoli Martyno Jankaus 

ūkio Klaipėdos krašte vokiečiai 
iškabino Lietuvos sienos sargy
binio iškamšą ir diena iš dienos) 
tyčiojasi ir niekam neleidžia tos 
iškamšos panaikinti!

Jau daugiau kaip dešimts 
tūkstančių turime iš Klaipėdos 
krašto pabėgėlių! Bėga kas tik 
gali ir kam pabėgti pavyksta. O

lyg baisios audros pagautas, 
tabalai, oi! tabalai.

Neseniai “Draugo” redakto
rius parašė gražų ir suraminan
tį pamokslėlį Leonui Pruseikai, 
daug maž šitokiais žodžiais: 
“Nenusimink, Leone, tu esi ka
talikas. Ne tu kaltas, kad tavo 
galvoje švilpia vėjai.”

Šį kartą “Draugo” redakto
rius parodė tikrą artimo meilę.

Mes, kurie žmogų vertiname 
į kitaip, pašypsokim Leonui 
smailią — dailią šypsenėlę.

DARBO PARTIJA LAIMĖ
JO VAKARŲ AUSTRA

LIJOJE
Vakarų Australijos parlamen

to rinkimuose Darbo Partija ne 
liktai atlaikė visas savo vietas, 
bet laimėjo dar dvi naujas, taip 
kad ji dabar turi penkių atsto
vų daugumą. Šį kartą nebuvo 
jokių frakcinių nesutikimų par
tijoje.

Šilas Darbo Partijos laimėji
mas leidžia tikėtis, kad darbic- 
čiai gerai pasirodys Australijos 
federalinio parlamento rinki
muose, kurie gali’įvykti neilgai 
trukus. Darbo Partijai reikia 
liktai dar kelių atstovų federa- 
liniamc parlamente, kad ji tu
rėtų daugumą.

“Mums praneša, kad sena
torius Soukup buvo nacių 
Gcšlapo agentų suimtas ir 
uždarytas kalėjime, kadangi, 
laidojant jo seną draugą Fer
dinandą Kellerį, buv. Prahos 
mero padėjėją, jisai kalbėjo 
su pagarba apie jo atliktą 
darbą ir pareiškė, kad demo
kratija tebegyvuoja ir nie
kuomet nepaliaus gyvavusi 
visos čckoslovakų tautos šir
dyse.”
Tokie dalykai dabar dedasi 

Hitlerio pavergtoje čekų žemė
je.

M argumynai

PAKEISTAS “L. A.”
REDAKTORIUS

Amerikos lietuvaitė 
Stočkjutė Berlyno 

operoje

Lietuvos tautininkų laikraštį 
“L. Aidą” redaguoti paskirtas

prezidento sekretorius. Iki šiol 
jį redagavo V. Alanlas-Jakšcvi- 
čius.

Prie tautininkų diktatūros 
“L. Aidas” buvo valdžios laik
raštis. Bet dabar kilos srovės 
reikalauja, kad tautininkų or
ganas jokių privilegijų neturė
tų. Kai kurie sako, kad valdžiai 
savo organo turėti visai nerei
kia, nes žinias apie valdžios vei
kimą deda visi laikraščiai, o 
oficialius savo pranešimus val
džia spausdina “Vyriausybės ži
niose”. 1

žimas ginti savo tautos garbę, 
ginti savo tėvų kraštą, saugot/ 
Lietuvos nepriklausomybę!

Lietuvių tauta, Lietuvos vals
tybė dabar gyvena kritiškiau
sias valandas ir jei mes dabai 
nesugebėsime, nemokėsime sa
ve apginti, nebusime laisvės 
verti! Bet, rodos, Lietuvoje 
bent šiuo metu tokio pasiryži
mo gintis yra pakankamai! Ro
dos, kad siekiamas aukščiau
sias pasiryžimo taškas! Rodos- 
kad visi Lietuvos gyventojai gi-]’] 

J iiai įsisąmonino norą gintis; ro 
dos, kad tokio pasiryžimo nie
kuomet nėra buvę!

Taip, jūsų tėvų žemė atkuto, 
' galite didžiuotis! Lietuvių išei-

Iš Lietuvos
Atšaukti visi leidimai 

susirinkimams
ŠIAULIAI. — Kovo men. pa

baigoje paprastai kasmet dau
gelis vietos organizacijų bei 
draugijų šaukdavo savo meti
nius susirinkimus, išsirinkdavo 
naujas valdybas,
apyskaitas ir t. p. Kilus susi- 

’ j jaudinimui dėliai Klaipėdos 
įvykių, visi susirinkimai ap- 
skr. virš, parodymu buvo at
šaukti.

tvirtindavo

Pagrindinė Hitlerio kalbos mintis yra ta, kad jisai 
pasitiki ne konferencijomis, bet jėga. O vyriausias argu
mentas šitai jo minčiai paremti yra tas, kad Vokietija 
buvo apgauta ir baisiai nuskriausta Versalio taikos kon
ferencijoje.

Tai dabar, esą, Vokietija į jokias konferencijas dau- 
giaus nebenori eiti. Ir daugiaus ji nebeis į jokią konfe
renciją, padėjusi ginklus.

Čia matome, kad Hitleris painiojasi. Tai jisai sako, 
kad visos konferencijos negeros; tai vėl jisai pripažįsta, 
kad konferencijoje galima dalyvauti, jeigu prieš tai ne
reikia nusiginkluoti.

Bet prezidentas Rooseveltas kaip tik siūlė pirma da
ryti konferenciją, o jau paskui, jeigu bus prieita prie su
sitarimo, nusiginkluoti!

Tačiau Hitlerio protavime yra dar gilesnė painiava. 
Jisai neatskiria konferencijos, šaukiamos taikos metu su 
tikslu sustiprinti taiką, nuo konferencijos, kuri įvyksta 
po karo.

Kadangi Vokietija buvo “nuskriausta” Versalyje, tai 
jam dabar visos konferencijos baisios.

Bet kaip buvo su Brest-Litovsku? Ar Vokietija ši
toje konferencijoje davė Rusijos sovietų valdžiai geres
nes sąlygas, negu ji pati gavo Versalyje? Nieko pana
šaus. Brest-Litovsko taika buvo daug aršesnė už Versa
lio taiką! \ ;

Tose abiejose konferencijose pergalėtojai padiktavo 
sąlygas nugalėtiems savo priešams. Todėl jos ir buvo to
kios, kokios jos buvo. Ne Vokietijai skųstis Versalio tai
kos šiurkštumu po to, kai ji Brest-Litovske parodė, kaip 
ji pati elgiasi su paklupdytu priešu!

GERIAUSIAS DRAUGAS
— KNYGA

rašo:Mahanojaus “Saulė
“Prictelei žmog 

pati nuo jo pabėgs o vaikai 
ji užmirsz ateityje bet sena 
knyga, kuria jis turi, visados 
bus prietelium ir suramini
mu tavo nuliūdimuose. To
dėl, jeigu turi sena knyga 
namie ir ja paguodoji, lai 
nors tuom parodyk savo pa- 
guodone kad ja turi duoti 
apdaryti.”
Tikrai yra gerų senų knygų, 

kurias reikia “paguodoti”. Bet 
geriausia knygos “paguodonė” 
tai — jos skaitymas. Dažnai 
knygos yra laikomos ant lenty
nos tiktai kambariui papuošti.

NACIAI SUĖMĖ ČEKŲ 
SENATORIŲ

Čekųsloyakų Tautinė Taryba 
Chicago j e gavo žinią iš Euro
pos, kad Prahoje, bu v. Čekoslo
vakijos sostinėje, naciai suėmė 
Dr. Fr. Soukup’ą, vieną žymiau
siųjų čekų laisvės kovotojų.

Dr. Frantisek Soukup buvo 
Čekoslovakijos senato pirminin
kas. Jisai yra socialdemokratas, 
78 metų amžiaus žmogus. Žinia 
apie jo suėmimą tokio turinio:

1935 m.()yašarą įvyko Kaune 
Pasaulio - Lietuvių Kongresas. 
Valst. Teatre buvo suruoštas 
koncertas. Jame dalyvavo už
sienio lietuvių meno pajėgos. 
Tarp korį&rto dalyvių buvo 
ir graži,^mipatiška Amerikos 
lietuvaitį ^vorcesterietė Apo- 
lina Stočlūiutė, dainavusi pa
traukliu dramatiniu sopranu.

Praeitų metų vasario mėne
sį Stočkiutė vėl atvyko į Eu
ropą ir mokėsi dainuoti pas 
žymius Italijos ir Vokietijos 
profesorius. Neseniai ji išva
žiavo į Berlyną ir pasirašė me
tams sutartį su Berlyno opera 
—Deutsches Opera-Haus. Pir
moji Berlype jos dainuota op
era buvo Weberio “Euryorat- 
ne”. Tarptautinis muzikos žur
nalas “Mušical Couricr” įsidė
jo savo Berlyno koresponden
to aprašymą (pirmąjį pasiro
dymą) labai gražiai atsiliepia
ma: ji esanti ne tik “žavinga 
jauna dainininkė”, bet ir “pa
traukli aktore”, kuri “spren
džiant iš šito pranašingo de
biuto, susilauks puikios karje
ros”. (

Amerikos “Worcester Even- 
ing Gazettė^ deda dainininkės 
laišką savo tėvams. Jame Apo- 
lina pasakojasi, su kokiomis 
ovacijomis ji buvo sutikta, 
kaip jos kambarėlis buvęs gė
lėmis versle užverstas. Daini
ninkė pasipasakoja, jog ją ap
lankęs ir Lietuvos konsulas, 
atnešęs gėlių ir pasidžiaugęs 
savo tautietes spindinčiu lai
mėjimu. Minėtasis laikraštis 
pats pažymi, jog p-lė Apolina 
Stočkiutė (miss Stoškus) yra 
lietuvių kilmės, nors gimusi 
Amerikoje, \Vorcesteryje, kur 
jos tėvai ir dabar gyvena.

Prieš atvykdama į Europą, 
Stočkiutė mokėsi Amerikoje; 
ji yra baigusi aukšt. komerci
jos mokyklą.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yi-a naudingos.

mą. Jau keletas tūkstančių žmo
nių yra areštuota ir keletas de
šimčių jų yra be žinios dingu
sių.

Kai kuriems buvusiems šau
liams sulaužomos rankos, kad 
jie ateityje netiktų rikiuotėm

Štai, netoli Pagėgių vietos u-lvių. garbei galiu pranešti, kad 
kininkas Kundrotas nežmoniš- Lietuvoje gyveną jaunuoliai ir 
kai sumuštas ir vos gyvas kalė- lanką čia mokslus taip pat kai 
jiman padėtas. Jo ūkis sunai- kurie iš jų pasiryžo Lietuvos 
kintas, šeima liko be duonos neapleisti ir stoja į bendrą gy- 
kąsnio ir kaimynams uždraus* nimosi frontą!
ta juos šelpti, teikti bet kokią T .. , .. ,.. T Ir jie pagauti to didelio en-

,T . ’ T ....... luziasliško patriotizmo! DabarMorta Jankiute liko savo u- , . . T . .
kyje, iš jos dieną naktį vokie-1 t? ! uyą jos gyventojų 
x. . . v.................. v . nepazmlumet ir gal jums butųčiai tyčiojasi ir jai yra uždraus- . . ....... . . . .v ...Jsunku juos suprasti, kaip ir kotą bet kur is savo namų išeiti! , ... . . . ..kiu budu per tas kelias dienas

Vietos lietuvių tarpe atsirado| taip visų ūpas pakitėjo! Tary- 
nemaža išdavikų, kurie kai ku
riais atsilikimais vokiečiams pa
deda mušti savo kaimynus bro
lius lietuvius!

Štai tokių faktų akivaizdoje 
ir suskato visa Lietuva gintis, 
ginkluotis ir nepasiduoti!

Jei dar kada Lietuvoje buvo
Vokietijos Šalininkų, kurie bū

žadais, dabar jau tokių nebėra.' 
Net buvusieji voldemarininkai, 
kurie daug tikėjosi anuomet iš 
Vokietijos, dabar stoja į bendrą 
patriotinį frontą ir ryžtasi ben
drai nuo vokiečių gintis! Kaip 
ilgai Lietuva šiokia vieninga 
nuotaika gyvens ir jos gyvento 
jų pasiryžimą kas nors nepara
lyžiuos, dabar sunku butų spė
lioti.

Juk galimas daiktas, kad vo
kiečiai pastebėję tokį Lietuvon 
ryžtingumą nepasiduoti vokie
čių įtakai gal mėgins tą bend
rą frontą kaip nors išprovokuo
ti. Gudrių provokatorių dabar 
visur netrūksta. Jų bus ir Lie
tuvoje, bet bent šias dienas jų 
Lietuvoje visai nepastebiama.

Lietuvos vokiečiai gyventojai 
jau buvo bemėginą aukštyn no
sį kelti, bet dabar akivaizdoje 
to didelio patriotinio dvasios 
pakilimo jie staiga aptilo, kaž-

Visai galimas daiktas, kad 
Berlynui įsakius ir vėl jie mė
gins save parodyti ir visokio
mis provokacijomis užsiimti 
Bet reikia tikėti ir manyti, kad 
šitoms provokacijoms niekas 
nepasiduos ir niekas neišdrįs 
lietuvių vieningą tautą provo 
kuoti!

Taip, Lietuva atgijo, taip Lie
tuva atbudo, taip Lietuva pasi
ryžo savo kraštą jo laisvę, Lie
tuvos nepriklausomybę ginti!

Ir gins ją visi, vyrai ir mo
ters, suaugę ir jauni! Tai Susi
daro kietas kumštis, sunkiai į- 
kandamas riešutas.

Visai netenka abejoti, kad 
Lietuva jums šį laišką jau skai
tant virs vieninga tvirtove!

Jos visi gyventojai kaip vie
nas mokės vartoti ginklą ir .jį 
turės! Butų malonu išgirsti, kad 
musų broliai svetur gyveną taip 
pat butų pagauti šiosdieninės 
Lietuvos nuotaikos, kad ir fe
nais įsigyventų tokia broliška 
vienybė ir noras, kietas pasiry-

tum įvyko kažkoks stebuklas!
Dingo luominiai, pažiūrų, įsi

tikinimų skirtumai ir liko lik

Lygina žvyryną
MARIJAMPOLĖ. — Miesto 

s bės žinioje esą bedarbiai jau 
kuris laikas lygina didį j i žvy
ryną esantį už kapų tarp Var
po g-vės ir Kalkinyčios. Šita 
me lauke bus prisodinta me
delių, sutvarkyta klombai, pri
sėta gėlių ir bus čia užvestas 
pirmasis pašešupio skveras.

tą, ginti Lietuvos laisvę!
Tai ne tušti žodžiai, tai gyvi 

šių dienų faktai! t
Tos patriotinės nuotaikos gy

vi liudininkai lai aukos ginklų 
fondui, lai visų stojimas į šau
lių sąjungą, (ai užsi rašymas į 
savanorius! Tuksiančiai, šimtai 
tuksiančių stoja į Lietuvos gy
nėjų eiles!

Džiugu bus patirti, kad ir jus 
visi busite pagauti to didelio pa
triotinio entuziazmo, kad ir jū
sų tarpe įsigalės vienas noras

nanti Lietuvos laisvei!
Baigiu rašyti, rytoj gausite 

kitą mano laišką!
—Para Bellum

Balandžio mėn. 2 d.
Kaunas

(GALAS)

TRUMPOS-KUMPOS 
ŠYPSENĖLES 

Rašo J. šmotelis ■

TABALAI, OI! TABALAI
Bendras frontas tabalai, 
skeveldrėlės tabalai: 
delegatai nesutinka, 
frontas įra, frontas krinka, 
tabalai, oi! tabalai.
Bendros kalbos tabalai, 
bendri siekiai tabalai: 
komunistai rėkia, spiaudo, 
piktus žodžius kala, šaudo, 
tabalai, oi! tabalai.
Kanadiečiai tabalai, 
brooklyniečiai tabalai, 
kitur saitai sparčiai dyla, 
intrigėlės plinta, kyla, 
tabalai, oi! tabalai.
Maskva eina tabalai, 
Bimba seka tabalai, 
o Andrulis ir Prūsei ka 
gieda ruską taradaiką, 
tabalai, oi! tabalai.
Komunizmas tabalai, 
leninizmas tabalai: 
lezis tezio nesugaudo, 
leninistus žudo, šaudo, 
tabalai, oi! tabalai.
O fašizmas tabalai, 
triumfuoja tabalai, 
trempia laisvę, drasko tautas,

Persikėlimas
Išpardavimas

Budriko Krautuvė, 3417 So. Hal
sted St., yra perkeliama j nau
ją didžiulę krautuvę, 3409 SO. 
HALSTED ST. Pirkėjai sutau

pius daug pinigų, pirkdami 
Šiame Išpardavime

7 tūbų radi jos, gražiuose ka
bi lietuose, vertos $45.00, po 
...................... $18.50 
11 tūbų radi jos, gražiuose 
kabinetuose po .... $28.00
3 žinotų geri Parlor Setai
po .........  $28.50
5 šmotu Bedroom Setai po 
..................... $39.50 
Dideles gražios skrynios Ce- 
dar Chesl po ....... $18.50
Naujos skalbiamos mašinos 
po .......................... $27.50
Naujos 1939 Elcktrikinės Le- 
daunes su 5 melų garantija 
po   ......... $87.50
Porceleniniai Gaziniai Pe
čiai po   $29.50
Dideli, gražus, balti porcelc- 
niniai anglims ir gazu, gerai 
kepa, verti $150.00 po $85 
Angliniai ir aliejiniai pečiai
4 kambariams po $16.50
Geri vatiniai matracai po ... 
.......... .............  $3.95 
Innerspring matracai po ....

Jos. F. Sudrik
Furnitūra House

3409 So. Halsted St.
Tel. Yards 3088

Žymus radio programas iš sto
ties WCFL—970 k. dabar nauju 

laiku—9 valandą vakare 
nedėliomis
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Kipras Petrauskas 
Chicagos Operoj 
Sekantį Sezoną

“Lietuvos Aidas” iš
džio 13 d. praneša, kad Kipras 
Petrauskas, kuris rengėsi at
vykti Amerikon šį pavasarį, ati
dėjo savo kelionę iki sekamo 
rudens. Priežastis yra ta, kad 
vasaros metu operos uždarytos 
ir koncertų eiga irgi pertrauk
ta keliems mėnesiams.

Pranešimas sako, kad atvy
kęs Amerikon, Petrauskas pir
miausia dainuos dviejuose Chi
cagos Miesto Operos spektak
liuose. Vėliaus su koncertais 
aplankys didesnes lietuvių ko
lonijas, apie dešimts iš viso.

Kadangi Chicagos Miesto kopia į viršūnes tos profesijos,

Operos sezonas atsidarys spa
lio 28 d. ir tęsis iki gruodžio 16 
dienos, tai su nekantrumu lauk
sime šio laikotarpio, kuriame 
pasirodys lietuvių įžymiausias 
ir labai laukiamas artistas dai
nininkas Kipras Petrauskas. Ir 
tada išsipildys troškimai ir il
gų metų laukimas išgirsti mu
sų geriausią lietuvių daininin
ką Chicagoj dainuojant. Bus 
tikra šventė visiems lietuviams 
muzikos mylėtojams.
Jaunas J. Karnavičius 
Koncerte

Pianistas J. Karnavičius, 
fesoriaus J. Karnavičiaus 
ris parašė operą “Gražina 
etc.) sūnūs greitais žingsniais

pro-
(ku-

,,

BARGENAI!
NEGIRDĖTI BARGENAI

kurioje jo tėvas užima tokią 
žymią vietą. Jaunasis Karnavi- 
čius neseniai pildė koncertą 
Kaune, ir muzikos kritikai pri
pažino,* kad “jo asmenyje yra 
sugebantis, užbaigtas technikos 
pianistas, kurio grojime jaučia
ma kultūros ir inteligencijos”.

Svečiai Artistai
Kaune

Pasauliniai garsus pianistas 
Egon Petri neseniai davė savo 
koncertą Kaune. Programoj bu
vo kuriniai Bacho, Beethoveno, 
Chopino, Schuberto ir Liszto. 
Koncertas padarė gilaus įspū
džio į skaitineningą publiką.

a a »
Balandžio 11 d. Estu “Rau

dam” choras, susidedantis iš 
netoli šimto ir pusės daininin
kų, su savo dirigentu p. Leinus 
koncertavo Kaune. Jie buvo 
Šaulių Sąjungos Centrinio 
ro svečiais.
La Guardia Diriguos 
Atidarymui Muzikos 
Festivalės

Šis koncertas, be abejo, bus 
vienas svarbiausių ir įdomiau
sių šio sezono įvykių.

Po koncerto yra rengiamas 
priėmimo bankietas, kurio pa
sisekimui, lyginai kaip ir kon
certo, rūpinasi ponia J. Varka- 
la, kuri yra rengimo komisijos 
narė.
Bukietas Anelei Zabukienei 
Už Jos Jaunuolių šventės 
Programą.

Praeito sekmadienio
su tikru pasigerėjimu širdyje 
žiurėjau ir klausiaus 
rios 
rainos, kuri buvo surengta ačiū
darbštumui ir pasišventimui 
Anelės Zabukienės 
Brighton Parko 
Draugijėlės įkūrėja 
ja.

Nors programoj
Roselando, Bridgeporto ir Jau
nosios Birutės draugijėlės, taip
gi talentinga solistė šokėja Ri
ta Marie Schultz ir kiti, bet di
džiausią dalį programo pildė 
Brighton Parko Jaunuolių 
Draugijėlė ir jos paskiri nariai, 
kuriuos sumokino Anelė Žabu-

vakare

tos įvai-
vaikučių pildomos prog-

cho-

kuri yra 
Jaunuolių 

ir mokyto-

dalyvavo

Progrese Krautuvėje
PAMINĖJIMUI

7-tos METINĖS SUKAKTIES

Sučėdijimai Siekia Iki

New Yorko mūras Fiorcllo 
H. LaGuardia diriguos Philhar 
monic Simfonijos orkestrai ry
toj atidarant Tarptautinį Mu
zikos Festivalį ryšyje su New 
Yorko Pasauline Paroda. La 
Guardia diriguos “Star Spangį- 
ed Banner”, o visą kitą prog
ramą diriguos šios orkestros 
vyriausias dirigentas John Bar- 
birolli. 
tės šio 
septyni 
gentai,
tautų programas.

AR ŽINOTE, KAD —
Nacionalė Simfonijos Orkest

rą, Hans Kindler vedėjas, tik- 
ką ^užbaigė savo aštuntą sezoną 
su koncertu Constitution 
Washingtone.

O M d

Marine Amfiteatras
Yorko Pasaulinėj Parodoj tu
rės stadijoną su 16,000 sėdynių. 
Pastatymas šio teatro kainuoja 
$1,700,000.00. Vieton paprastai 
nuleidžiamos uždangos, van
dens uždanga bus liejama į vir
šų, kuri uždengs sceną tarp ak- 
y-

$850.00 3-jų dalių miegamų 
kambarių setai

$65.00 gražus seklyčioms 
setai

$32.50
$125.00 3-jų dalių moderniš

ki miegamų kambarių 
setai

$69.50
$3500 gražus, naujos ma

dos 9x12 kaurai
$19.75

$55.00 stalo viršų mados 
gesiniai pečiai 

$29.50
$395.00 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma

dos, viskas kas, reikalinga 
dėl namų, už 

$198.50
$195.00 pilni 3-jų kambarių 

įrengimai, po 
$98.50

gi L 1

IRSI

ĮjĮ
5 •&:

1939 m. mados General Mo
tors Frigidair po 

$119.50
$75.00 puikus console, 7-8 

tūbų radios 
$29.95

$32.50 Studio Couches
$19.75

9x12 gražios klijonkes

$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

Imame senus dalykus į 
mainus ant naujų

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DĖL JAUNAVEDŽIŲ 
IR VISŲ KOSTUMERIŲ

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems /

Vedėjas J. KALEDINSKAS •

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

dėlioja 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles

Bėgyje pirmosios savai- 
festivalio pasirodys net 
pasauliniai garsus diri- 
kurie diriguos įvairių

Hali,

Ne\v

Kiekvienas numeris parodė, 
jog jame buvo įdėta daug 
nuoširdaus darbo iš pusės mo
kytojos, ir jaunučiai artistai 
stengėsi būti kreditu savo mo
kytojai. Ir kiek šių mažučių 
vaikučių jėgos pavėlino, jie bu
vo kreditu ne tik savo mokyto
jai ir teikė malonumo mums 
susirinkusiems, bet, svarbiau
sia, turėjo būti dideliu džiaugs
mu savo tėveliams. Argi jaunu
čiai vaikučiai gali gražiaus ir 
naudingiaus praleisti savo liuo- 
są nuo mokyklos laiką, kaip 
kad besimokindami gražių lie
tuviškų dainų, besilavindami

šokių srityje arba lietuvių kal
bos? Nauda, kurią šios vaikų 
draugijėlės teikia ne vien vai
kams ir jų tėvams, bet kartu 
ir visuomenei, rodos, kiekvie
nas turi įvertinti. Tačiau, gaild, 
kad dėl menkiausios priežas
ties, kaip iš oro pusės, 
šiaip kokio menkniekio, 
greičiaus sėdim namie, 
šiaip svečiuojames, vieton nu
eiti į panašų parengimą, kaip 
praeitą sekmadienį, pažiūrėti 
kaip vaikučiai yra mokinami 
pažinti ir mylėti gražesnius gy
venimo dalykus, ir parodyti 
mokytojoms, kad jų pastangos 
šioje linkmėje yra pageidauja
mos ir įvertinamos.

Bet, deja, kaip gaila, kad 
mes neturime pakankamai iš
tvermės paaukauti dvi-tris va
landas tikslui, kuris yra taip 
svarbus auklėjime musų au
gančių ir ateinančių gentkarčių, 
tų, kurios turės užiinit 
vietas.

Negalime reikalauti' 
atsiekimų ir tobulumų 
vaikučių, bet galime priduoti 
jiems drąsos siektis to tobulu
mo, ir parodyti, kad įvertina
me pasišvėntinimą ir pastangas 
tokių geros valios lietuvaičių, 
kaip Anelės Zabukienės.

Dauginus jėgos jai ir kitiems, 
kurie supranta reikalą rūpintis 
musų jaunuoliais. Darbas ne
lengvas, reikalauja daug pa
stangų ir ištvermės, bet vėliaus 
gyvenime susilauki išreiškimų, 
kad “tankiai permislinu, kaip 
jus buvote mano pirmutinė mo
kytoja, ir kaip nuoširdžiai mus 
jaunuolius mokinote. Tą patį ir 
aš pasekiau su savo vaikučiais. 
Norėčiau, kad kiekvienas mo
kytųsi, noriu skiepyti juose 
meną, nes tas yra taip svarbu 
jų gyvenime...

arba 
mes 
arba,

musų

didelių
iš šių

AMŽIAUS PROGA
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 GRAŽIŲ, 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
PLYMOUTH 4938 Sedan už 50 centų ant dolerio. Taipgi 1936 

sedans. Mažai vartoti. Pigiai kaip
CHRYSLER 1937 Sedan, trys ir 5 ’35 sedans. Pigiai kaip 
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
DE SOTO Sedan 1938 kaip naujas
LA SALLE naujausis 1936 sedan, radio, šildytuvas tikrai 

žus.
FORD 1938 sedan Sutaupys pusę. Taipgi 1936 sedan už tik 
NASH 1936 sedan kaip naujas, tiktai

Turime taipgi 1935-34 karų virš 200 ir 33 modelių už pigiai kaip $45 
Kiekvienas karas turi Gold Band garantija ir dešimt dienų va- 

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

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

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

$295
$285

$295 
$485 
gra- 
$495 
$265 
$295

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau 
•BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau

H IlTETI kad visuomet perkate geriausius Kl fil 8 ^T8i8Ck
AI MINAI I E! '“fc“';:.,6""'”""' ",,r DALIUUo
Ar statant NAMĄ, GARAŽĄ ar šiaip ką, pirm pasiklauskite pas mus medžiagos kainų ir įsitikinkite, kad Czerwiec par
duoda labai pigiai ir geromis MĖNESINĖMIS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOMIS.

» O »
Gegužės 4 d. Forham Univer

siteto Dūdų Orkestrą, suside
danti iš šimto muzikantų, ati
darys seriją koncertų, kurių 
ikslas yra sukelti $750,000.00 
pastatymui paminklo garsiam- 
jam muzikui ir kompozitoriui 
John Philip Sousa. Programa 
susidės išimtinai iš Sousos 
maršų, su kuriais jis labai pa
sižymėjo, ir nekurtuos nume
rius diriguos John Philip Šou 
sa trečiasis. Minėtą paminklą 
statys Washingtone.

» » »
Minint Victor Hcrbert 80 me

tų amžiaus sukaktį, šiomis die
nomis įvyksta paroda jo muzi
kos rankraščių kongreso kny
gyne Washingtonc. Šioje paro
doje randasi originalai 
“Naughty Marietta’, Sweet- 
hearts” ir ' daugel kitų žymių 
kurinių, su autoriaus pažymė
jimais, padarytais paišeliu.

Finlandia Choras 
Koncerte šį Vakarą 
Orkestrą Hali

Finlandia Vyrų Choras, ku
ris pasirodys koncerto progra
moj Orkestrą Hali šį vakarą, 
susideda iš vyrų, kurie buvo 
parinkti iš Suomijos įvairių 
dainos draugijų. Jie atvyko 
Amerikon reprezentuoti' savo 
šalį muzikaliai Ncw Yorko Pa
saulinėj Parodoj.

Suomija pasižymi kokybe sa
vo choralių grupių. Ir kuomet 
patys geriausi dainininkai šių 
grupių yra parinkti ir vedami 
tokio žyniaus vedėjo, kaip Hei- 
kki Klemetti, tad nenuostabu, 
kad šis Finlandia Choras yra 
tokios aukštos reputacijos.

Šio vakaro programa susidės 
beveik išimtinai iš kurinių Fi
nų kompozitorių. Tačiau tiktai 
du šių kompozitorių, Jean Si- 
belius ir Selim Palmgren, yra 
žinomi plačiamjam pasauliui.

ir

1x6 PORCH
SIDING .....
2x4
8, 9 pėdų
2x4—10, 12, 14, ir 16 pėdų
ILGIO ....................................

__ CZERWCA
F. H. A. Finansavimas
Durys, langai, izoliacija, nauji 
stogai, namų malevojimas, namų 
vidaus pagerinimas, perstatymas, 
viskas galima finansuoti pagal 
F. H. A. planą 
iki 5 metų..
viską greitai, teisingai ir pilnu 
aptarnavimu.

išsimokant per. 3 
Czerwiec išrūpina

CZERWCA 
—Statybos Ekspertai
Czerwca darbininkai jums padės 
visuose darbuose namus pertai
sant, naujus statant, nes turi il
gų metų patyrimo paliudymą. 
PasitarRit su Czerwca apie sta
tymo darbus ir išlaidas. Patari
mus teikia be jokių jums prie
volių.

CZE R WCA—Užtik
rinti Kontraktoriai 

Czenviec neprisiima statybai kon- 
traktorių naujiems namams sta
tyti, ar perstatyti, nes turi ilgą 
sąrašą pasižymėjusių kontrakto- 
r ų, kurie jums rekomenduoja
mi. Tai žmonės su supratimu, są
žine, 
kad 
mą.

jų darbas taip patikimas, 
išgauna Czerwca užtikrini-

“BRICK SIDING”
Tobulas namui ar gonkoms 

dengti. Tiktai
100 ketv. pė- 

doms apdengti.

Asphalt Shingles—GONTAI Tvoroms Viela (Double Loop)

1x4 FLOORING 
GRINDIMS

Skiepams, kambariams 
viškams. Tiktai qq už ioo vvv pėdų

1x6 FLOORING

$1.40
už 100 pėdų.

*2.95

DABAR
TIKTAI

Nepaprastai 
patvarus sto
gams dengti. 
Reguliarė kai
na $2.25. . .

$1-75 UŽ RYŠULĮ

■m

36 colių

42 colių

Aukščio

Aukščio

pėda

12c 
14c

pėda

pėdapd. 6 col. x 4 pd. 2 col.
VISAS LANGAS

Sudedami, rėmai, stiklų rūta, 
užraktai, virvės. Klauskite apie 
musų žamąsias kainas.

TIKTAI PAS MUS

$637

Aukščio 48 coliųDydis 2
už 100

pėdų
9 f* už

V pėdą
pėda

Apvalus Stulpai a aZUcCedro, 7 pėdų il^io, tiktai

Galionas Tiktai

25

Visuomet apsimoka 
ją pirkti

GERIAUSIA MALEVA
Ženklai SHERWIN-WILLIAM

sv.Reikalinga visuomet ir visur.
Pirkite 100 svarų keną .........

Kopėčios, nepaprastai 
tvirto darbo. Kiekviena 
pėda

VIENINTELIS BALKIŲ SANDĖLIS CHICAGOJE

TIKTAI

Gem

Kopėčios
Labai tvirtos. 4 iki 8 pė
dų—5 pėdų ilgio.

$|.17

PLYW00D
4 pėdų pločio, ¥4” storio, po 
5, 6, 7, ir 8 pėdų ilgio, Pėda

QEQSogosi

Tel. Virginia 0458
Kasdien nuo 8 iki 8-tos vakaro.

3700 S. Western Avė
Prie Archer Avenue

Extension 
Ladder

aa



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštad., balandžio 29, 1939

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth Diena Iš Dienos

Mečys 
Šveikauskas

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Marųuette Parko Lietuvių Piliečių Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, bal. 30 d. Gimimo Panelės švenčiausios 
parapijos svetainėje 2 vai. po pietų. Bus raportas iš C'vic 
Council ir iš Soutlnvest Federation, svarstysime ir taxų rei
kalus. Valdyba kviečia visus narius atsilankyti, naujus pri 
sirašyti. Edw. Birgelis, rašt.

p j? GrI Ivl - A. XM"

PARDAVIMUI
TIKRAS BARGENAS

i

2 aukštų plytinis 4-4 kamba
riai, 1-mas aukštas, karšto van
dens šildymas, beismente gali už
sivesti lopymo dirbtuvę ar krau
tuvę (Brighton Park). Greitam 
pardavimui

KAINA $6,000

PIRMOS GEGUŽES — darbininkų šventės apvaikščiojimas 
įvyks gegužės 1 d., pirmadienio vakare, 7:30 valandą, M ii- 
dos svetainėje, 3142 S. Halsted St. Kalbės Naujienų redak
torius Dr. P. Grigaitis, K. Augustas, jaunuoliai E. Grigg. 
J. Šatas. Dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų choras, vadovau 
jamas K. Steponavičiaus, ir Naujos Gadynės choras, vado 
vaujamas J. Steponavičiaus. Įžanga veltui. Rengia LSS 
Centralinė ir L. D. D. 4 kuopos bendrai. Kiekvienas dar
bininkas lietuvis yra kviečiamas atvykti ir dalyvauti šia 
me apvaikščiojime. —Reng. Komisija.

Roselando Lietuvių Moterų Klubas rengia teatrą, koncertą ir 
balių, šeštadienį, balandžio 29, 1939, Liet. Darb. svet., 10413 
S. Michigan Avė. Bus gražus ir įdomus programas. Pradžia 
7 v. v. Įžanga 25c. Kviečia Komitetas

PARK. — šio- 
gerai žinomo

Sugrįžo iš Hot Springs
BRIGHTON 

mis dienomis 
Juozapo Žako žmona Barbora,
4601 S. Washtenaw avė., sugrį
žo iš Hot Springs, Ark. Ji ten 
vyko tikslu sustiprinti sveikatą 
ir praleisti atostogas. Dabar p. 

,Žakas pažįstamiems pasakoja 
ten įgytus įspūdžius, ir ji atro
do kaip nebe ta moteris, ta.’p 
jos sveikata pasitaisė.

Žymėtina, kad ponai Žakai 
virš 25 metų yra buvę bizny ir 
to rezultate dabar turi keletą 
namų. O juodviejų sūnūs An
tanas lanko Dc Paul universi
tetą. —Juos žinąs.

Gražus saulės apšviečiamas na
mas prie Petite Lake, Lake Bluff, 
III., 2*/2 mylios nuo Antioch, Ilk, 
7 kamb., furn. šildymas, bėgan
tis vanduo, elektr. šviesa, dideli 
porčiai, 2 karų garažas, arti ke
lias. žemės 60x300 pd. Išimtina 
subdivizija. Kaina nebrangi.

F. H. A. PASKOLOS titlei

Gimimo Dienos Pare
BRIDGEPORT. — Andai p-lė 

Bernice Banaitis, 919 W. 35 SI., 
savo gimimo dienoj suruošė 
šaunią parę, kurioj dalyvavo 
jos artimesni draugai ir drau
gės. Ten dalyvavę jai 
ilgiausių metų ir geros 
tos.

sveika-

Nekilnojamo Turto 
Paskoloj

Namams Pagerinti ir Moderninti 7 me-

Nuo ugnies apdrauda—Auto ap- 
drauda—Legalių Popierių dary
mas—Notary Public. (Įsigykit 
sau Drivers laisnius).

Mažas Mėnesinis Mokėjimas
Pagerinimai, kurie galima atlikti su Title 1 paskolomis

ZINTAK CO.
4353 ARCHER AVENUE 

Tel. Lafa^tte^-4121

• Pertaisyti Virtuvę
• Naują Maudynę Padaryti
• Extra Kambarys
• Pataisyti, Išmaliavoti ar Išdekoruoti
• Stokeriai

FLOOR SANDING 
MAGMINE

Tai tik keli pavyzdžiai iš daugybę būdų, ką Title 1 Paskolo
mis galima atsiekti, siekiant namus padaryti gyvesniais ir la
biau patraukliais. Ateikit asmeniai—ar telefonuokite MONroe 
6343—dėl smulkesnių žinių.

RĖKDAI
Belo, Visa Eilė Malevų, 
Elektrikinių Įrankių Ir 

Sliklų. Mes Pristatome.

Halsted Exchange National Bank
HALSTED STREET PRIE 19TH PLACE

Narys—F. D. I. C.

Chicago Lawn Hardware
3315-17 W. 63rd St.

Hemlcck 0267 Publika Skelbia CREAM OF THE STATE 
DEGTINĘ LAIMĖTOJU

Nors panelei tėra tik 
tai kaip iš Lietuvos, o betgi tu 
ri įsigijusi nemažai draugų.

Jos Draugė.

—prašo paskelbti, kad prieš 
kelias dienas laikraščiuose pa
sirodžius žinioms apie jo “by
lą” divorso teisme, susidarė 
įspūdis, kad jisai nesirūpino 
savo šeimyna ir jos užlaiky
mu.

Tokia nuomone yra klaidin
ga. Jisai ir prieš tai periodi
niai mokėjo tam tikrą sumą 
pinigų savo žmonai ir teisme 
buvo atliktas tiktai formališ
kumas. Jisai ikišiol rūpinosi 
šeimyna ir rūpinsis ja tolinus. 
O tame, kad jis aukoja pini
gus Lietuvai ir Amerikos lie
tuvių įstaigoms—juk nėra nie
ko blogo.

MASTĖS W1NDOW SHADE C0.
. S. J. Vondrak , Tel. Lafayette 4560 

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR U2KABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

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 įmokė- 
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

Tel. Victory 4965. Į 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS Į 
DARBAI. 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus Leng - 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
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!

šauniai Minėta Varduvės
BRIGHTON PARK. — Jur

gių dienos išvakarėse pas bizr- 
nierių George Wesdzuną, 2855 
W. 38th St., daug atsilankė jo 
kostunierhj ir šiaip draugų pa
sveikinti biznierių jo vardadie
niu. Sveikino jį ir Frank Kuz- 
niarskio orkestros muzikantai 
su linksma muzika. O po to 
visi linksminosi, šauniai balia- 
voio. —Kaimynas;

Ber-

ršsiemė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

J b ■*

Stanley Tloczek, 26, su
nice Baronas, 23!

Henry J. Mason, 24, su He-
len A. Nelscn, >2}4

John Pawlawicz, 42, su Jo- 
sephine Lidy, 27 .

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

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

pagal F. H. A. planą 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
. SUPPLY CO., INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rante otas. Taipgi pristatom an
glis ) visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

$1.00 GYDYMAS
PARAIŠČIAI 
GYDO KYLĄ

Stato naujus audinius kaip oisteris 
perlus be operacijos, skausmo lai
ko sugaišties. Išgydymas įrodomas 
specialisto — per 10 dienų. Vartok 
seną paraištį ar gauk naują —ma
žas mokestis $5.00 E-Z mokėjimas. 
Moterys gydomos moters priežiū
roj. Kreiptis dykai ekzaminacijos 
ir gydymo. $1.
Dr. PETER SCHYMAN

Laisinuotas Dr-s prižiūrėtojas. 
Įsteigta 20 metų.

1869 N. DAMEN AVENUE
Įėjimas per krautuvę N. 4. 29. 39

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.
970 Paintė $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

TIKTAI

15c
GĖRIMAS 
Skonis kaip 
30 centų

Reikalauja
Perskirų

Virginia Kowalski 
dore Kowalski

Gavo 
Perskiras

Frances Obecunas 
liam Obescunas.

Kazei Augustinas 
vvard Augustinas

nuo Theo-

nuo Wil-

nuo Ed-

Nusišovė 73 Metų 
Dentistas

WILLO-WEST
Naujas—puikus daržas 
nikams, parengimams ir 
moms linksmai laikui 
leisti.

šei- 
pra- 

Gėrimai ir valgiai

MR. BUTCHAS, Sav.
Gerinau Church Rd. arba 
83rd ir Wilk>w Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

TARNAUJANT KARŲ SAVININKAMS VIRŠ 25 METŲ

SERVICE UP FOR SPRING

Savo raštinėj, 25 East Wa- 
shington St., užvakar naktį nu
sišovė Dr. Hugo Franz, 73 me
tų amžiaus dentistas. Jis buvo 
gana plačiai žinomas Chicagoj.

Dvi savaites atgal Dr. Franz 
apsivedė su savo sekrettore, 
Else Dore.

Prie kūno buvo atrastas lai
škas su laidojimo instrukcijo
mis. Nusižudymo priežastis 
nežinoma.

\ ;•

IHOMENACCLAIM 
TRIS NEW N0R6E! 
f NEW WAY OF! MIXING COLD AND MOISTURE

KEEPS FOODS BETTER AND JUICIER!

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ 

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

-**”*■&

SYNCHRONIZER
“Tai refrigeracija, ku- . 

irios per metų metus 
»tikėjaus!”

f MlRACLį 
MPPENS 
Kusi

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.

Garantuota Pasiūla

$1.00 PILĖS
Specialistas 20 metų patyrimu 

įrodo ofiso gydymu už $2.00 ar 6 
už $10.00 ofiso budu be operacijos, 
peilio ir laiko sugaišties švelniuos 
atvejuos. DYKAI ekzaminacija ir 
namų gydymas $1.00. Veik dabar, 
venk komplikacijų.

Dr. P. B. Schyman
Specialistas.

1869 N. DAMEN AVENUE 
CHICAGO, ILL.

įėjimas iš krautuvės. N. 4. 29. 39

Pataisyk savo karą, kad jis plauktų vieškeliais visą pavasarį 
vasarą. Musų pilna tarnyba yra taip patenkinanti, kaip musų 

kainos yra prieinamai žemos. Duokite savo karą šiai įstaigai at
gaivinti. Ji gali iš jo vidaus išimti susidariusius gumas ir purvus.

INSPEKCIJOS CERTIFIKATAS GARANTUOTAS 
VARTOKIT VĖLIAUSIĄ LANE ĮRENGIMĄ

ir

AMBROZ
Super Service Station

50th and Western Avenue
PLOVIMAS — ALIEJAVIMAS — BREKIU TARNYBA 

IGNITION — LIGHTING AND OVERHAULING •
t .

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PAMATYKIT ŠIAS NAUJO 
NORGE SAVYBES

FREE FREEZER .. . Arti zero 
temperatūra padaro daugiau le
do greičiau.

GLACIER - SEALED LEDO 
KOMPARTMENTAS

... Grynesnis ledas—Be sutepi
mo. Vienintelis iš vienos ir ki
tos pusės uždarytas.
HANDEFROSTER . . . Naujas 
lengvesnis defrostinimas — Pa
prastesnis, tikresnis, ‘saugesnis. 
COLDPACK . . . Pilnai patik
rinama, panešamas ir pastu
miama vieta jūsų reikalams pa
tenkinti. 5

MORGE
(%) SYNCHRONIZER

HYDROVER ... Palaiko daržo
ves daržo šviežume ir trupius. 
ICE-O-BAR ... Iškelia ledo ku- 
bikus — po vieną ar tuziną— 
urnai ir lengvai.
SPECIALĖ BUTELIAMS VIE
TA. .. Slankiojanti lentyna, 
imk tą, kurį nori. VISI KAM
PAI APVALUS ... lengvam ap
valymui — Pilnai uždaryta, La- 
zilath DURYS.
DUO ROLLATOR MECHANIZ
MAS ... Norge išradimas, kurs 
padaro didesnį 
drėgmę 
kresnis.

j šaltį, didesnę 
. paprastesnis . . . ti- 
Užtikrintas 10 meti^

Remkite t^os. kurie 
garsinasi ‘‘NAUJTFVncv- GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Maliorių Darbymetis
BRIDGEPORT. — Maliorius 

ir dekoratorius Stanley Rimku- 
nas, 3600 S. Lowe avė., niekad 
nebuvo taip namų dekoravimu 
užimtas kaip dabar. Mat, p-as 
Rimkunas tame amate jau tu
ri 23 metus patyrimo, už tai 
seni ir nauji jo kostumeriai ži
no, kad jis paėmęs darbą atsa
kančiai atliks. * O greta to, jis 
visados linksmas ir draugingas 
vyras. —Kaimynas.

»-R-7-9

TIKTAI 

.00 
įmokėti

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už ........................... ■
GYDYMAS $Kn.OO

LIGONINĖJE ............. vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje $ 15.00 
REUMATIZMAS * $0.00

Greitai Palengvinama _  «
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
N O R G E

Alex Alesauskas & Sons
Asmeninio Patarnavimo Rakandų Namai

6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis 
domis ir I 
šviesomis. _______
garantuotas.

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

lis užlai- „
Hollywood H
Darbas

m
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Su Pavasariu 
Atjaunėjo ir 
Kupiškėnai

gurkšnojo. Parengimas buvo 
sėkmingas. Svečių atsilankė ap
sčiai. Be kupškėnų dar dalyva
vo ir jų kaimynai pandaliečiai, 
Alizaviečiai, skapiškenai ir su- 
ba tenai.

Išdalino $100,000 
Stipendijomis CUASSJFIED ADVERTISEMENTS

'■ ■- - ' ’ - - - - - -------------------------------------------------------------- :------------------------------------- ---------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodės, jie visi tik 15 metelių

Po taip ilgo ir gausingo lie
taus, kuris mirkė visus chica- 
giečius, pagaliau oras prasi
blaivė ir saulutė pradėjo švies
ti ir gaivinti visų gamtą. Chi- 
cagiečiai nebuvo ilgai turėję 
pastovaus oro. Visi sujudo, vie
ni vaikščiojo po biznio vietas 
ir rinkosi sau patinkamus pa
vasarinius aprėdalus, kiti jau 
turėdami ir gražiai pasipuošę 
vaikščiojo po parkus.

Nors parkai dar nepasipuošę 
savo gražiais pavasariniais rū
bais, bet jau pradėjo puoštis. 
Medžiai jau skleidžia lapelius ir 
žolė jau pradeda žaliuoti, kas 
visiems lankytojams priduoda 
smagumo ir visi jaučia, kad 
pavasaris jau čia.

Parengimas pasisekė
Su pavasario atgimstančia 

gamta, atjaunėjo ir Kupiškėnai. 
Praėjusio šeštadienio vakare 
Shaineto svetainėje, Cicero, III., 
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 
parengime nebuvo galima iš
skirti senų nuo jaunų, visi bu
vo taip įsismaginę ir taip vik
riai šoko visokius lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius, kad, ro
dos, jie visi tik 15 metelių.

Prie baro K. Katella su pa- 
gelbininkais tik spėjo pilti di
desnes ir mažesnes stiklines 
bravarsko, o sveteliai skaniai

Svečiai iš St. Charles
Dar buvo atvykę iš St. Char

les, III., Ramanauskų ir Glem- 
žų šeimynos. Jie visi yra širdin
gi kupiškėnų rėmėjai. Mes 
jiems dėkingi už paramą.

Pagarba priklauso komiteto 
nariams F. Stanioniui ir K. Už- 
tupui už jų pasidarbavimą. 
Trečias komisijos narys, R. Ma- 
tekonis, kupiškėnų uolus rėmė
jas, negalėjo dalyvauti, nes ke
lios dienos atgal buvo sužeis
tas automobilio nelaimėj. Ka
da kupiškėnai linksminosi savo 
parengime, tai K. Matekonis 
gulėjo Bethany ligonbutyj ir 
kentėjo skausmus. Mes kupiš
kėnai apgailestaujam tamstos, 
Kazimierai, likimą ir išraiškiam 
gilios užuojautos žodį tamstai 
ir visai šeimynai.

Rengėjai taria ačiu a tsila li
kusiems svečiams, darbinin
kams, dirbusiems parengime, 
Stasiui Valančiui už pagarsini
mą per radio, o didžiausią ačiu 
tariam “Naujienoms” už su
teiktą vietą garsinimams. Dėka 
“Naujienų” musų parengimas 
buvo sėkmingas. —P. B.

43 Negrams, 27 — Balt- 
veidžiams

Julius Rosenwald fondas pa
skelbė, kad šiomis dienomis 
išdalino $100,000 stipendijomis 
27-iems baltveidžiams ir 43 
negrams^ Daugiausia stipendi
jų gavo pietinių valstijų neg
rai.

Rosenwald Fondas buvo 
įsteigtas Juliaus P. Rosenwal- 
do, prieš keletą metų mirusio 
garsaus Amerikos žydo ir 
Sears-Roebuck Co., viršininko. 
Jisai plačiai interesavosi negrų 
gyvenimu ir daug pinigų pa- 
aūkavo jų reikalams. Sakoma, 
kad Rosenwald paėjo iš Lietu
vos, bet tam nėra įrodymų.

PERŠONAL 
Asmenų Ieško

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE TO EX(jHANGE 
Namai žeme Mainais

Automobiliams 
Dalys

JONAS DISHUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 27 d., 11:50 vai. va
kare, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Skaisgirių kaime, 
Pušaloto parap., Panevėžio 
apskrity. .

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame ihuliudime 

moterį Albertą, po tėvais Mi- 
knaitę, dukterį Oną, 2 pus
brolius: Petrą Dishų ir jo šei
myną ir Mykolą Dishų, pus
seserę Oną Šukienę ir jos 
šeimyną ir gimines. Lietuvoj 
—brolį Jurgį ir seserį Agotą 
Žiburienę ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas Skudo 
koplyčioj, 718 W. 18th St. Lai
dotuvės įvyks pirmadienį, ge
gužės 1 d., 1:30 vai. po pietų. 
Iš koplyčios bus nv.’ydėtas į 
* aetuvių Tautiškas kapines. ,

Visi a. a. Jono Dishaus gi
minės. draugai ir pažįstami 
osflt nuoširdžiai kvieč.sini da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Pusbroliai, 

Pusseserė ir Giminės.

Ambroz Super Service Sta- 
tion — automobilių dalių par
duotuvė, randasi prie 50-tos ir 
VVestern Avenue. Ši įstaiga 
pardavinėja padangas — tai- 
rus su 1% metų garantija. Už
tikrinamas nuo persprogimų, 
įkirtimų, nugrendimų, rimų 
perpiovimą' ir daug kitokių da
lykų atlieka. Perkant tairus, 
tūbas duoda dykai ir 2’5% nuo
laidos už senuosius.

Bet tai dar neviskas. Tokie 
tairai, kaip Air Speed Doublas, 
Fi ręstoji e ir Atlas galima gau
ti net išmokėjimui, mokanties 
po 1 dolerį į savaitę. Toliau 
mechaniškas patarnavimas. 
Darbas •atliekamas puikiausiai. 
Jų taisymo darbai tiek atsa
kingi, kad pasitenkinimas kaip 
ir užtikrinimas.

Tad, prireikus karą pataisy
ti, nuplauti, aliejuoti ar kiti 
reikalai kokie atlikti, nepa
mirškite šios įstaigos, nes .ji 
remia lietuvišką spaudą.

(Skelb.)

J. Czerwiec, Vedėjas

Laid. Dir. S. M. Skudas, 
Tel. MONROE 3377.

MOORE AND 
McELLIGOTT 

įsteigta 1887 m. 
Monumentą, Mausoleums, Markers 
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

I
t i H tl A. Gė,ės Mylintiems# 
fl 1 K K ai Vestuvėms, lian-L CrlIUlB kietams, Laido-j? 

tuvėms, Papuoši-^ 
GĖLININKAS mams* | 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 
------------ ■ . m—"

■ Siunčiam GėlesLOVEIKiS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Namų Savininkai
Jau ateina pavasaris atgims

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

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

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

Lietuvių įstaiga,
ZOLP MILLVVORK and LUM- 
BER CO., Sel vest ras Marie 
Zolp, Sav., 3554 So. Halsted 
St.’, Tel. Yards 2576.

(Skelb.)

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

PAIEŠKAU DĖDĖS ANTANO 
Lazlauskio. Labai svarbu su juo 
susižinoti. Prašau jį patį ar ži
nančius apie jį atsišaukti. SALO
MĖJA RIMAITIS, 2302 So. Lea- 
vitt St., Chieago, III.

situation WANTED % 
Ieško Darbo

NAŠLĖ MOTERIS IEŠKO DAR
BO į namus arba vasarnamio. 
4624 So. Fairfield. Virginia 2776.

Czerwiec Lumber Co., 3700 
S. VVestern Avė., vieninteli rą
stų ir kitokios statybos medžia
gos sandelis pietinėje Chicagos 
miesto dalyje. Čia galima gau
ti visą kas reikalinga namu 
statybai, senų pertaisymui, lai
ko įvairiausios rųšies malevų 
produktų, gatavų langų, durų, 
kopėčių, vielinių tvorų ir pana
šiai. /

t ? 'T'Norirttyi statyti^ įr ką per
taisyti, turėtų, visuomet pirma 
su ta bendrove pasitarti kainu 
reikalu, paskui, negalint savais 
pinigais darbo atlikti, ir pa
skolos reikalu. Ji išrūpina pa
skolas iš FTIA, teikia ir kito
kius patarimus. Galima susi
tarti su ja ir dėl kontrakto- 
riaus darbų. Jų kontraktoriai 
turi ilgų melų patyrimą, taip
gi ir darbininkai. Jų darbas 
atliekamas sąžiningai, greitai 
ir patenkinančiai.

(Skelb.)

MacGregor 
Vaistines 
Pranešimas

A. D. MacGregor vaistine, 
6239 S. Kedzie Avė. praneša, 
kad visi receptai pildomi šioj 
vaistinėje yra P.D., R.Ph. vais
tininko priežiūroje, kad visi 
vaisiai yra švieži, pajėgus ir 
patarnavimas atsakąs, skubus 
ir atliekamas dykai. Kainos 
ne aukštesnės kaip kitur, o kai 
kuriais atvejais dar ir žemes
nės.

Niekur šiam mieste jus ne
rasite pilnesnio diabetikos ir 
kūdikiams valgių skyriaus. Per 
pastaruosius 15 mėnesių musų 
prekybose jau išpildėme virš 
12,500 receptų. Tatai jau daug 
pasako. Tacl, turint daktaro re
ceptą nepamirškite užeiti, o 
taip pat ir kitais vaistininky- 
slės reikalais. (Skelb.)

Tikrai Lietuviškas 
Vakarėlis

Rytoj įvyks šv. Marijos pa
rapijos svetainėje, prie 35-tos 
ir So. Union Avė. Pradžia 7 
vai. vak.

Kviečia Komitetas.
(Skelb.)

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA MOTERS ar merginos 
padėti moteriai prie namų ruošos 
farmoje. BoX 981, 1739 So. Halsted.

HELP VVANTED -MALĖ -FEM ALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGAS DARBININKAS 

dirbti prie baro. Jaunas vaikinas 
ir moteris. Gyvenimas vietoje. 
1733 So. Union Avė. • Canal 6770.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO VYRO in
dams plauti. Belo, patyrusio virėjo 
vyro ar moters ir naktimis dirbti. 
Modernas lunčruimis. 3480 Archer 
Avenue.

GĖRIMŲ
PARDAVĖJAI—

Mums reikia keletas
gėrimų pardavėjų išo
rėj pardavinėti — no-
rinčių dirbti darbininku

ngtųsi susi-
risti su einančios urfrio

1660 S. CHRISTIANA AVENUE 
7 kambariai, garu šildomi, moder
ni, $35.00. Kreiptis į janitorių sek
madienį. Tel. Delaware 3572 ir 
Buckingham 4582.

RENDAI 4 ir 5 KAMBARIAI, 
naujai dekoruoti, gera .transporta- 
cija. 1532 N. Talman Avq., garu 
šildomas. Kreiptis į užpakalinį fla- 
tą. 1532 N. Talman Avė.

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
namas 6 kambarių su garažu, biz
nio kampas. Taipgi taisoma “Shoe 
Shop” buildingas: mašinos ir sta- 
kas. Išdirbta vieta nuo 1921 metų. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. 7437—-14th Avė., Kenosha, 
Wis. C. K. Braze.

gėrimų prekybos dyle-
riais. Mes turime• viso-

AUTOS—TRUCKS FOR SALL 
AutomobiliaU Trokai Pardavimai

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.

1520 ELK GROVE AVĖ., arti 
North ir Damen Avė.,—arti lietu
viškos katalikiškos bažnyčios — 2 
flatų plytinis, po 5 kambarius. Bar- 
genas už $3800. Kreiptis FRANK 
SCHULTZ, 1039 Noble St., antras 
aukštas.

KAS KĄ TURITE MAINYTI 2 
‘latų mūrinis bizniavas namas su 
taverno bizniu, ant 63rd netoli 
Western Avė. Įsimaino į privatinį 
namą—kaina $8800.00. 5 kambarių 
mūrinis bungalow, furnasu šildy
mas, 2 karų garažas. Kaina $3300.

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

Grovehill 0306.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis.

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

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

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

5746 So. Ashland Avė.
PARSIDUODA elektrikinis ŠAL

DYTUVAS, tinkamas bizniui —70 
colių aukštas, 40 colių pločio, 23 
coliai gilumo. Taipgi gesinis auto
matu vandens šildytuvas 40 galio
nų tanka, Gesas, mažai vartotas. 
5135 So. Dorchester. Midway 2553.

PARDUODU LABAI PIGIAI var
totus rakandus — Parlor Setas ir 
virtuvės setas ir kitus.

3231 So. Emerald Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

kių plačiai garsinamų 
gėrimų ir ęįjdelį pasirin
kimą privačios išdirbys-

’ ■ • -Į* ■ ■■ .

tės prekių. Labai pa
trauklu s sutvarky m as

PARDAVIMUI
A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. Anna Bittin stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išparduoda 
kaina, 
mados 
barius 
baigti,

tiems, kurie yra verti.

Telefonūdti šeštadie
nio rytą šUsitarimui.

BOULEVARD 0014
REIKALINGAS DARBININKAS 

daržam prižiūrėti. Atsišaukite ’ — 
2126 So. Halsted St.

REIKALINGAS nevedęs DARBI
NINKAS, kuris moka valdyti For
dą, traktorių dirbti ant ūkės — 
$15 mėnesį — valgis. Stanley, 423 
East 64th St. Pirmos lubos.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į Ta
vom biznį >— Geras biznis 
dirbtas peri* daug metų.

6011^ So. Halsted St.

FURNISHED ROOMS
Gyvenimui Kambariai

Iš-

TO RENT

RENDAI KAMBARYS prie ma
žos šeimynos. Vaikinui arba ženo
tai porai, be vaikų. 1646 N. Bell 
Avė., antras aukštas.

RENDON DIDELIS KAMBARYS 
ir kuknia apšildyti — šviesa, gesas 
dykai. Marąuette Parke. Tik ve
dusiai porai.

. Phone Republic 0835.

IEŠKAU KAMBARIO Bridgepor- 
te su valgiu. 3433 So. Emerald 
Avenue. ,

RENDAI MODERNIŠKAS kam
barys Marąuette Parke vaikinui. 
Yra ir garažas. Hemlock 2865.

RENDON VYRUI 2 šviesus for- 
nišiuoti kambariai su visais paran
kamais. 827 West 34th Place. Pir
mos lubos.

si KAMBARIAI dėl vaikinų 
merginų, 2-ros lubos; šviesus 
švarus. Prie mažos šeimynos, 
liudymų neatsilepkite.

3222 EMERALD AVĖ.

ar 
ir 

be

RENDON KAMBARYS—vienam 
ar dviem vaikinam ar ženotai po
rai—ar merginai. 7040 So. Talman- 
Avė. Hemlock 4791.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

TAISAU NAMUS
Dedu cementinius fondamentus, 

taišau Stogus, kaminus ir viską, 
kas prie namų reikalinga. »

JOE LELEIKA,
Tel. PortsrAouth 6663.

PARDAVIMUI medinė 6 kamba
rių cottage pečium šildoma. Brigh- 
ton Parke už $1,400.00 — įmokėti 
$500.00. 2—4 kambarių su skiepu 
ir stoge 2 kamb., pečium šildomas 
43rd ir Campbell Avė. Renda $55. 
į mėnesį. Kaina $4400.00. 5 kamb. 
bungalov/ Marąuette Parke, furna- 
su šildoma, 1 karo garažas. Kaina 
$3950—įmokėti $1,500. Bridgeporte, 
4—4 kamb. ir 6 kamb. skiepe, mū
rinis geriausiame stovy. Kaina —* 
$5,250—įmokėti tik $700.00. Bright- 
on Parke—4-4 kamb. prieš baž
nyčią, renda $75.00 į mėnesį. Kai
na —$5,950.00—įmokėti $700.00. 
MIDLAND B. and LOAN ASSN.

4038 Archer Avenue.

NAŠLĖ TURI PAAUKOTI mo
derną 5 kambarių namą, garažą ir 
vištydę su puse akro žemės.

9700 Marion Avė., Oak La\vn.
Tel. Oak Lawn 412 R.

TURI PARDUOTI
4 flatų ir pečium šildomą frei- 

minį
(pirma Gross Avė.) $2600 pinigais.

Mažas gyvenimas ant 5O’xl39’ 
pėdų loto, 5618 South Sayre Avė. 
arti Archer Avenue. Pigiai.

2 flatų katedž, geros sąlygos — 
5125 South Winchester Avenue.

Telefonuok savininkui:
PROSPECT 5066. 

Ne brokeriai.

4633 So. McDowell Avė

pigiausia 
naujausios 
po 4 kam- 
viršui, ne

Taipgi parduoda 
mūrinius namus, 
ir 2 kambariai 
po $4750.00. Yra gasas, elek

tra, vanduo ir gatvės 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

ištaisytos.

23 AKRŲ DERLINGOS ŽEMĖS, 
7 kambariai moderni, karšto van
dens šildymas, elektriką, garažas, 
šunbudė, dvi labai didelės vištydės, 
didelė barnė, sandėlinės, daržas, 
bėgantis vanduo, 1 % mylios nuo 
Crystal Lake. Tuoj nuosavybė. 
$8500. Terminai—pusė pinigais. 
A. E. DIERCKS, Algonąuin, III.

KAMPINIS 13 APARTMENTŲ
Pajamų $6270.00 metams, kaina 

$20,000 — pinigais $4.000.00. 25 
apartmentų, metinės pajamos $10,T 
000—$38,000. $5,000 pinigais reika- 
lauiama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

3943 West Irving Park Blvd.
Tel. Keystone 8700.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 2 
aukštų namu, 50 pėdų priešakiu.! 
Savininkas yietoj, 5000 So. Western 
Avenue.

PARDUODU KRIAUČIŲ ŠAPĄ 
—seniai įsteigta, pigi renda. Garu 
apšildoma. Parduosiu pigiai, dėl 
priežasties ligos. 5 E. 119th Street.

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

GROSERNĖ SU ĮRENGIMU, se
niai įsteigta; gyvenimui butas — 
nebrangiai. 4350 So. Rockwell St. 
Telefonas LAFAYETTE 3192.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
3308% West 63rd St. Pilnai įreng
tas. Paaukuos pigiai. Geros sąly
gos. Arti 13rd ir Kedzie.

TAVERNAS IR ŠOKIU SALĖ. 
Renda $25.00 mėnesy. SOUTH SIDE 
WHOLESALE LIQUOR CO., 1945 
Wcšt 47th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per daugelį metų, 
gera vieta. 6818 So. Ashland Avė.

PARDUOSIU TAVERNA arba 
priimsiu pusininką, mainysiu ant 
automobilio ar kas ką turite šalia 
teatro. 6844 So. Racine.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

RETAS BARGENAS
ŽIŪRĖK kampas: 12x4 kambarių 

apartmentas, northwest, garu šildo
mas, elektriką, refrigeracija, ren- 
dos $5340. Tiktai $5,000 įmokėti, 
kaina ..................................... $16,500

Ypatingas kampas: 29 apartmen
tų ir 2 krautuvės, nuostabi vieta, 
garu šildoma, elektriką, refrigera- 
cdja, rendos $13,000. Kaina $37,000. 
Terminai.

Nepaprastas naujas geltonų ply
tų, 4 krautuvės ir 24 apartmentai,’ 
pietuose, rendos $18,150. Kaina da
bar .?........      $52,000.
GERIAUSIAS PIRKINYS MIESTE

Kampas: 96 apartmentų namas, 
24x4; 72x3, garu šildomi, rendos 
$26,640. Kaina greitam pardavimui 
tik $15,000 įmokėti. Kaina $52,000. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 West Fullerton Avė.
Tel. Spaulding 1500

10 North Clark Street 
Tel. Dearborn 1540 
1527 Devon Avenue.

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

H ART MICHIGAN DRAUGAI!
šiuomi atsakau į jūsų paklausi- 

mds apie Hart Michigan farmas. 
Aš kaipo sena Hart Michigan apy
linkės gyventoja, galiu pagelbėti 
nusipirkti ukius. Dabar geriausias 
laikas pirkti, galima gauti labai 
pigiai, o farmierių ateitis užtikrin
ta gerau negu miesto darbininkų. 
Kaimo gyvenimas įvairus, lauki pa
vasario vėl lauki malonaus ir tur
tingo rudens, o miesto darbininko 
gyvenimas vis vienodas. Eina į 
fabriką kol nešmeta iš darbo ir lie
ka nebenaudingas.

Ūky nors pigiam ir mažam gy
venimą galima pasidaryti. Štai vie
nas ūkis 80 akrų, geri pastatai, 
vanduo viduj, gera ganykla, prie 
gero kelio lengvais išmokėjimais 
—tik $1,600. Geresnio pirkinio ne
gali būti. Kreipkitės į mane aš pa
dėsiu surasti kokį tik norėsite. Yra 
ir brangesnių. Rašykite klausdami 
Mrs. V. Misevic, Hart, Michigan.

BRIGHTON PARKE BARGENAS, 
Fletas tuščias, galima kraustytis 

tuojaus. Antrašas 4008 So. Maple- 
wood Avė. 2 flatų 4 ir 5 kamb. vi
si įtaisymai. Platus lotas, garažas. 
Patys padarykite pasiūlymą. Ma
žas įmokėjimas. Priims į mainus ką 
jus turite. Telefonuokite po 7 vai. 
vakaro. PROSPECT 0176.

BRIGHTON PARK 2 po 4 mūri
nis su beisinentu, furnace apšildo
mas. Kaina $5000.

2 po 5 mūrinis beismentas, 2 ka
rų garažas, pečiais apšildomas. 
Kaina $5650.

1 akras žemės su budinkais. Kai
na $1000.

9 apartmentai ant kampo, renda 
į metus $3960. Kaina $14000.

CHAS ZEKAS
4708 So. Western Avenue .

2 FLATŲ MURO NAMAS, po 6 
kambarius, gera transportacija. 
Kaina tik $4800. Įmokėt $1000.

4 flatų moderniškas muro na
mas, gerai finansuotas ir arti prie 
Marąuette Parko. Kaina tik $13,- 
500. įmokėti $6500.

Biznio namas, štoras ir 2 flatai. 
Taipgi lotas prie šalies. Kaina tik 
$6200. Įmokėti $1500.

Bungalows 5 arba 6 kamb. Mar
ąuette Parke, galima pirkti su $500 
—kitus išmokėti per 15 metų.

Kreipkitės pas:
K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 West 69th St. 2 lubos. 

Prospect 3140.

5952 SO. FRANCISCO
Naujo modelio bungalovv. Gata

vas ^įsikraustymui. Atdara 1:00 iki 
6:00 P. M.

ŠITIE SOUTH SIDE BARGENAI 
pardavimui ir mainymui: 6 flatų 
kampinis namas pečiais apšildo
mas, 4 karų garažas. 2 storai, 6 pa
gyvenimai pečiais apšildomas, ran
dasi ant didelės gatvės, geram sto
vy, geras dėl investmento. Saliunas 
ir 3 pagyvenimai, garu šildomas— 
2 karų garažas. Galima stoti į biz
nį tuoj, gera proga dėl veiklaus 
žmogaus. Moderniškas 6-flatis, 2 
po 5-s, 4 po 3-s kamb., dailioj vie
toj, bargenas. 2 flatis po 4 kamb., 
pečiais apšildomas, 8 metų senumo, 
netoli Marąuette Park. Bargenas. 
6 akrai žemės; naujas namas, neto
li į vakarus nuo Chicagos. Mes 
esam gatavi jums parodyti ir pa
daryti bargenais jeigu jus pas mus 
atsišauksite. A. Z. MICHIULIS, 
2437 W. 69th St., Prospect 1844.

PARSIDUODA MŪRINIS ŠTORA'S 
ir 3 flatai, rezidencijos distrikte. 
Nėra kompeticijos   ...... $7,000

4 flatis muro po 5 kambarius;
4 karų garažas ...................... $6,000

Medinė katedž, 5 kamb. $2,500 
8 kamb. medinė katedž. Furnasu 

šildymas, 2 karų garažas, 35 pėdų 
lotas ........................................ $2,500

Muro bungalovč 5 kamb., apšildo
ma, su garažu Brighton Parke ant 
Campbell Avė. Pigiai $1.000 cash.

Taipgi Bungal;w ir 2 flatis. No
rim mainyti į bizniavą namą. 

CHAS. URNICH (Urnikas) 
2500 West 63rd Street. 

(Antros lubos)
Tel. PROSPECT 6025.

20 AKRŲ $600. $100 įmokėti, li
kusią lengvais terminais. 
HLAVACEK, R. 6, Rensselaer, Ind.

$1800 PINIGAIS, balansas $21.00 
mėnesy, perka 4 kambarių katedž, 
62% pėdų lotas. Savininkas 3817 
West 64th Place.

GRAŽI GOLFO AIKŠTĖ išdalin
ta į Lake Michigan Riparian right 
akrus, medeliais apaugęs, smilčių 
byčius, elektriką, grįstas privatus 
kelias, patogu į Chieago, Lake 
County, Illinois. Kaina $1500 (ly
gu 8 paprastiems lotams) $300 pi
nigais, likusią mėnesiniais. Savi
ninkas Box D-57, 1739 So. Halsted.

SAVININKAS PASIŪLO: 5 akrų 
sekcija, prie grįsto kelio farma su 
6 kambariais, patogu namą, visas 
iš naujos medžiagost statytas paty
rusių unijistų karpenterių—elektri
ką, mokykla. Patogu į Palos Parko 
girias, taipgi į vidmiestį greito 
važiavimo vieškeliais. Kaina $1975: 
$275 pinigais, $22 mėnesy. Nuosa
vybė gegužės 15. (Bušo linija 3 
blokai). Rašyti | ox F-29, 1739 So. 
Halsted.

“PALOS HILLS TYPE” gražaus 
miškelio, 2% akrų visi nauji grįsti 
kieti keliais, (be išlaidų) susisieki
mas, vidmiesčiu. Yra elektriką, ar
ti mokykla, griežtai privačiam var
tojimui ,ne piknikams, turistų ca- 
bin ar traileriu stovykloms leista 
visa 100 akrų. Kaina viso 2% akrų 
$675, $135 pinigais, I $8 mėnesiui. 
Box L-72, 1739 So. Halsted St.

IDEALI DARBŠTAUS ŽMOGAUS 
FARMA prie Butlcrfield kelio. 
(Platus kankrito kelias) į rytus 
nuo Vilią Park (už miestelio sie
nų), gera mokykla, elektriką. Kai
na $575, $125 pinigais, $8 mėnesy 
žemi mokesčiai, be asesmentų. Sa
vininkas Box Z-14, 1739 So. Hals
ted St.

IDEALI PAUKŠČIŲ ar daržovių 
farmai, šeimai su apribotais ištek
liais, tuoj nuo Washington Blvd. 
į vakarus nuo Wolfe kelio. Prie
šais akmens grįstas kelias. Elektri
ką, gera mokykla, žemi mokes
čiai, dėlto, kad už miestelio ir1 kai
mo ribų. Nėra specialių asesmentų. 
Kaina $300; $75 pinigais, $5 mė
nesy. (Metus be nuclmcių). Savi
ninkas Box H-10, 1739 So. Halsted 
Street.

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 Estate Skyrius

SOIL—FORSALE 
J uodžėmis—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. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street,
Tel. Wentworth 7942. į J
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PIRMADIENJ VISO PASAULIO DARBININ
KU ŠVENTE - PIRMOJI DIENA GEGUŽES

Dr. P. Grigaitis pirmadienio 
vakarė kalbūs Pirmos Dienos 
Gegužes apvaikščiojime Mildos 
svetainėje.

Pirmadienio vakare, kaip sep
tynios, Mildos svetainėje, 3140
S. Halsted St., lietuviai darbi
ninkai iškilmingai apvaikščios 
viso pasaulio darbininkų šven
tę Pirma Dienų Gegužės. Bus

PRAŠO AUKOTI VIENOS DIENOS UŽDARBI 
LIETUVAI GELBĖTI

Naujai Įsteigtas Fondas Jau Surinko 
$526 Aukų

Lietuvos Prekybos 
steigtas Lietuvai Gelbėti Fon- 
das pradeda savo veikimų su 
$526, kuriuos surinko aukomis, 
pereitų ketvirtadienį. Tas aukas 
sudėjo biznieriai ir profesiona
lai, dalyvavę susirinkime, kuria
me Fondas buvo įsteigtas.

Pirmų ir stambiausių aukų 
Fondui įteikė p. Justinas Mac
kevičius, Standard Federal Sav- 
ings and Loan bendrovės pre- 
z:dentas, kurį susirinkimas iš
rinko ir Fondo prezidentu. Jo 
auka buvo $200.

Antrų stambių aukų davė p. 
J. P. Rakštis — $100. Jis yra 
žymus 18-tos apylinkės vaisti
ninkas ir Fondo iždininkas.

Kitos aukos buvo nuo seka
mų biznierių ir profesionalų:

Teisėjas J. T. Zuris — $50.00
G. Nekrash — $25.00
B. Šukys — $17.00
Po $10.00 — P-ia V. Macke

vičienė, A. A. Slakis, A. Juozai
tis, p. Feravičia, J. P. Varkala, 
Dr. K. Draugelis, B. R. Pietkie* 
wicz, P. Smith, J. Kaledinskas, 
D. Pi va ritmas, p. Kazanauskas.

Po $5.00 — A. Kumskis, Wm. 
J. Kareiva, p. Čižauskas, Wm. 
Sebastian. Smulkių — $4.00.

Viso — $526.00.
Įsteigdami Lietuvai Gelbėti 

Fondų, Prekybos Buto nariai 
priėmė sekamo turinio rezoliu
cija, kurioj prašo dirbančių lie
tuvių aukoti Lietuvai gelbėti 
vienos dienos uždarbį:

REZOLIUCIJA .
“Illinois Lietuvių Prekybos 

Butas (Chamber of Commeiy 
ce) sušaukė savo narių ir' Chi
cagos lietuvių veikėjų susirin
kimų 1939 m., balandžio mėn. 
26 d., The Standard Federal 
Savings and Loan Association 
patalpose, 4192 Archer avė. iš
klausė direktorių raportų tarp- 
ftiniais bei Lietuvos reikalais, 
ir visais balsais priėmė seka
mų rezoliucijų:

“Kadangi pasaulyje atkiun- 
ta jėgos “teisė”, kuri griauna 
ekonominę bei politinę sant
varkų ir stumia žmonijų ver
gi jon;

“Kadangi Jungt. Amerikos

išpildytas sekantis programas:
1. Dainuoja Chicagos Lietu

vių Vyrų Choras, po vadovybe 
K. Steponavičiaus.

2. Kalba “Naujienų” redak
cijos narys, draugas K. August.

3. Kalba jaunuolis Erncst 
Griggs.

4. Dainuoja Naujos Gadynės 
Choras, po vadovybe Jurgio 
Steponavičiaus.

5. Kalba jaunuolis Jurgis Ša
tas.

6. Kalba “Naujienų” redak
torius Dr. P. Grigaitis.

Nemanau, kad reikėtų plačių 
komentarų apie Pirmos Dienos 
Gegužės šventę. Viso pasau
lio darbininkai, apvaikščioda
mi Pirmų Dienų Gegužės per 
virš penkiasdešimts metų, pil
nai išpopuliarizavo kaipo viso 
pasaulio darbininkijos solidaru
mo šventę.

Čia tik lieka pakviesti lietu
vį darbininkų, kad jis pirma
dienį švęsdamas Pirmų Gegu
žės atvyktų į viršnurodytų vie
tų ir kartu švęstų su visais dar
bininkais, pasiklausytų svarbių 
kalbų ir gražaus muzikos pro- 
gramo.

Apvaikščiojimų rengia LSS 
Centralinė kuopa ir Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 4 kuopa.

Įžanga veltui. Kviečia visus 
ir visas. —Rengimo Komisija.

Buto į- Valst. Prezidentas ir Vyriau
sybė tvirtai remia taikų ir tai
kiųjų valstybių nepriklauso
mybę bei ekonominį atsparu-
mų;

“Kadangi daugelio musų ir 
musų tėvų gimtinė šalis — 
Lietuva yra skaudžiai sukrės
ta—iš jos Klaipėdos kraštas 
su keliomis dešimtimis milijo
nų dolerių investmentų ir tur
to atimtas;

“Kadangi Lietuva yra pri
versta ekonominiai persitvar
kyti ir nuo tolimesniųjų in
vazijų apsisaugoti;

“Kadangi musų broliai lie
tuviai yra pasiryžę nenuilsta
mai Lietuvos pertvarkymui 
dirbti ir vieningai bei ryžtin
gai Lietuvos nepriklausomybę 
saugoti ir ginti;

“Kadangi Amerika ir Ame
rikos lietuviai yra daug prisi
dėję Lietuvos Nepriklausomy
bę atgauti ir Lietuvų atstatyti, 
ir

“Kadangi dabar Lietuva yra 
reikalinga sustiprinimo ir 
Klaipėdos tremtiniai sušelpi- 
mo—

“TODĖL NUTARTA Lietu
vos gyviesiems reikalams su
teikti auką ir pravesti vajų 
Chicagoj ir apylinkėje.

“Vajaus pravedimas paves
tas specialiai sudaryto Fondo 
Kor| tetui. Visiems nariams ir 
dirbantiems lietuviams reko
menduojama paaukoti bent 
vienos dienos uždarbį”.

Kapinės Nori 
Atsiskirti Nuo 
Miestelio

Cedar Park kapinės, prie 
125 ir Halsted Street, padavė 
prašymų Cook apskričio teis
mui atskirti jas nuo Calumet 
Park miestelio. Miestelis nori 
kolektuoti mokesčius iš kapi
nių, o kapines, kaip ir daugu
ma kapinių Cook apskrityj, 
nenori mokėti. Kapinėms pa
prastai nereikia mokesčių mo
kėti.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Nepamirškite 
Pavaryti 
Laikrodžius!

Rytoj antrą valandą 
naktj Chicagoj praside
da “Dienos Šviesos Tau
pymo” laikas. Šiąnakt, 
eidami gultų, nepamirš
kite pavaryti 1 a i k r o- 
džius vieną valandą pir
myn.

Budriko Radio Programas
Iš WCFL 970 radio stoties
Lygiai 9 valandų rytoj vaka

re Chicagos naujuoju laiku 
įvyks Budriko radio valanda, 
kurioje dalyvaus geri daininin
kai, didžiulė orkestrą ir rinkti
nės lietuvių liaudies melodijos 
bus dainuojamos skambančiais 
stipriais ir gerai išlavintais bal
sais.

Programas daug kuo skirsis 
nuo kitų radio programų. Sto
tis yra didelė ir girdima labai 
toli už Chicagos. Orkestrą ir 
dainininkai tinkamai priruošti 
išpildyti programų ir klausan
tiems jo bus kuo pasigerėti ne 
tik mums lietuviams, o ir kita
taučiams. —Pranešėjas.

“Progress’ sekmad'enio 
programas duos daug 
smagumo klausytojams
Dainuos Naujos Gadynės 
Choras ir kiti

Rytoj, sekmadienį, 11 valan
dų prieš ,piet radio klausytojai 
turės tikrai smagių valandėlę 
klausydami gražaus ir įdomaus 
lietuviško radio programo. 
Pranešama, kad programo iš
pildymui yra užkviesti žymus 
dainininkai ir dainininkės ir 
visas Naujos Gadynės choras 
po vadovyste J. Steponavičiaus 
padainuos rinktinų kompozici
jų ir gražių pavasario liaudies 
dainelių.

Prie to girdėsite gražios mu
zikos, naudingų patarimų ir 
svarbių pranešimų. Ypač radio 
dausy tojai, kurie reikalauja 
įvairių namams reikmenų, gir
dės pelningų pranešimų iš Pro
gresą Krautuvės apie čia einan
tį didžiulį 7 metų sukaktuvių 
paminėjimo išpardavimų. Pa
tartina visiems nepamiršti pa
siklausyti. —Rep. J. J.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
NEW YORK. — Norvegijos sosto įpėdinis Olaf (pryšakyje) su žmona. Jie 

atvyko Amerikos aplankyti.
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Clevelandas — Nau
jas Lietuvių Sporti

ninkų Centras
Praeityje, Chicago, kuri tu

ri daugiausia lietuvių gyvento
jų, buvo skaitoma Lietuvių 
Sportininkų Centru, čia smar
kiai veikė visokios lietuvių 
sporto lygos, čia taipgi radosi 
žymiausi sportininkai ir Chi
cagos tymai visados atsilaiky
davo prieš kitus miestus. Da
bar čia sportininkai, veikia la
bai silpnai ir kiti miestai Chi- 
cagų visai pralenkė.

Balandžio 16 ir 17 dd. Cleve- 
landė įvyko visos Amerikos 
Lietuvių Krepšinio pirmenybes, 
kuriose dalyvąyo net septynios 
valstijos. Chicagos miestų at
stovavo “Margučio” tymas, ku
ris prastai pasirodė ir pralai
mėjo pirmų žaidimų net per 9 
punktus.

Geriausi tymai buvo iš Am- 
slerdam, N. Y.; Niagara Falls, 
N. Y.; Duųuesne, Pa.; Akron, 
Ohio; Dayton, Ohio; Cleveland, 
Ohio; ir Du Bois, Pa. Kiti an
tros divizijos tymai buvo iš 
Gary, Indiana; Chicago, Illi
nois; Racine, Wis.; Youngs- 
lown, Ohio; ir Cleveland, Ohio.

Rungtynes ėjo per dvi sesi
jas ir trečiame liko tik patys 
4 stipriausi tymai, šitam žai
dime, Clevelando Lietuvių Klu
bas nugalėjo Amsterdam, N. Y. 
Lietuvių Klubų 57—45. Davto- 
■no Vyčių tymas nugalėjo Nia
gara Falls šv. Jurgio parapi
jos Klubą, 34—30. Kovoj už 
čempionatą, Clevelando Lietu
vių Klubas nugalėjo Daytono 
Vyčius 52—51, ir liko nauji 
Amerikos Lietuvių Krepšinio 
meisteriai. Trečią vietą užėmė 
Amsterdam Lietuvių Klubas.

Rezultatai:
* ✓

CLEVELAND — 52
:• U B F P

Visnauskas R.F. 5 1 1
O’Braitis L.F. 7 2 3
Milauskas C. • ‘ 2 0 3
Gregg C. >; ’ 0 0 1
Malakas R?G. 4 1 1
Kubilius L.G. 6 1 3

24 5 12
DAYTON — 51

i B F P
E. Augaitis R.F 6 2 1
C. Vanagas L.F. 2 3 4
Vaitkus L.F. 0 0 1
Scott L.F. 2 0 0
Zelinskas C. 6 2 1
Alexinas R.G. 1 0 1
F. Goldikas L.G. 5 0 0

22 7 8
Sportininkas.

Aukos Lietuvos
Reikalams

Lietuvos Konsulatas Chica
goj e gavo ir šiuo skelbia se
kamas aukas: APSIGINIMO 
FONDUI:

Detrcit, Mich. Vaistininkas 
J. J. Smailis, D.L.K.< Gedimino 
kavalierius atsiuntė $335. šią 
sumų suaukojo:

Birutė Smailytė .... $100.00
Dr. J. Jonikaitis .... $100.00
J. Tamošiūnas ........ 30.00
J. Smailis ...............*25.00
A.L.T.S. 29 kuopa 25.00
J. Laukoms .......... 20.00
J. Kavaliauskas ..... 10.00
F. Motuzas ............... 5.00
A. Kizis ......... ........ . 5.00
M. Smailiene ........... 5.00
J. Klemarauskas ..... 5.00
F. šuipis ...........   5.00

Chicago, III.:
J. Chemeris .............. 2.50
F. P. Bradchulis ....... 2.00
A. J. Zalatoris .. .. 2.00
P. Wodman ........  1.00
M. Chemeris .......... 1.00
A. Ginzbelis .............. 1.00
S. Daugiella ..............  1.00
A. Churas ............. 1.00
M. Regis .................. 1.00
Justinas Kulis .......... 1.00
J. C. Aleksa ............... 1.00
J. T. Aleksa ............1.00

KLAIPĖDOS KRAŠTO PABĖ
GĖLIAMS ŠELPTI:

Kanklių Choras .... $30.00
N. N. Tūlas profesijo-
nalas, kuris nenori, 
kad jo vardas butų 
skelbiamas .......... $10.00
Visos gautos aukos tuoj pa

kvituojamos ir pervedamos į 
atitinkamus fondus.

I fETŲVOS KONSULATAS 
100 East Bcllevue Place 
Chicago, Illinois.

Mirė Senas
Brightonparkietis

•’ 1 ■ * t , '

Vakar rytų staiga mirė senas 
brightonparkietis William 
Denning, nuo 4404 So. Cali- 
fornia Avenue. Jis buvo apie 
40 metų amžiaus, ir tarnavo 
už bėgių formalių Santa Fe 
gclžkeliui. •

Spėjama, kad velionis mirė 
širdies liga. Jisai paliko žmo
nų, Garnet, ir dvi dukteris, Joy 
ir Betty.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos
VTA naudi ritmą

_ __ ,.... t __ . _____ Seštad., balandžio 29, 1939

“HIT-AND-RUN” AUTOMOBILIS SUNKIAI 
SUŽEIDĖ POVILĄ ŠVELNI

Sutriuškino Strėnkaulio Žiedą ir Kulšį
Nežinomo vairuotojo valdo

mas automobilis vakar rytų 
sunkiai sužeidė Povilų švelnį, 
“Naujienų” išvežiotojų. Jam 
sutriuškino dešinįjį strėnkau
lio žiedų ir kulšį, taipgi suka
pojo veidų.

Sužeistasis buvo paguldytas 
šv. Kryžiaus ligoninėj, kur jam 
buvo suteikta pirmoji pagal
ba.

Nelaimė įvyko prie 68-tos ir 
Western avenue, apie 5 valan
dų ryto. P. švelrns išvežinėjo 
vakarykščia “Naujienų” laidų 
į “standus“.

Jisai važiavo į pietus West- 
ern avenue gatve. Netoli kam
po 68 tos, pro Švelnio automo
bilį praūžė kita mašina, važiuo
janti apie 70 mylių greitumu, 
taipgi į pietus. Lenkdamas jų, 
antrojo automobilio vairuoto
jas užkabino švelnio mašinos 
priekį ir smarkiai sviedė i ša
lį, sugrųsdamas jų į telefono 
stulpų.

Kaltininko automobilis nesu
stojo, bet nušvilpė toliau dar 
greičiau važiuodamas, negu 
pirmiau.

Vakar Chicagoje
O Vakar Waukegano policijai 
sumetė Michigan ežeran 18 re-| 
veiverių ir šautuvų. Ginklai 
buvo konfiskuoti nuo Leo Mon- 
goven’o, Lake apskrityj, ku
riam teko sumokėti $1,200 pa
baudos už jų turėjimų.

» 0 0
@ Vakar Chicagoj lankėsi Al- 
fred E. Smith ir žmona. Jie 
vyksta į San Francisco paro
dų. Smith 1928 metais buvo 
demokratų kandidatu į prezi- 
deritus.

0 0 0
® Du jauni piktadariai atėmė 
$5 ir šešis laikrodžius nuo laik
rodininko E.dward Tognotti, 
8944 S. Lcomis Street.

0 0 0
O Naktinis sargas Jonės Me- 
tabolism bendrovės raštinėj, 
315 S. Honore Street, nušovė 
triobesio dženitorių, 21 metų 
negrą. Willie Reeves. Sargas 
pradėjo budėti raštinėj prieš 
keturias dienas, kai firmos ve
dėjai susekė, kad koks tai va
gilis iš vidaus raštinę vis ap- 
krąusto. Pasirodė, kad va'giliu 
buvo nušautasis dženitorius.

0 0 0
© Du jauni skautai iš Michi-

gymiai Sumažino 
Automobiliu 
Apdraudos Kainas

Nuo 2(T iki 35%

Illinois apdraudos departa
mentas vakar paskelbė, kad 
automobilių apdraudos firmos 
šiomis dienomis susitarė nu
mušti tokios apdraudos kainas 
35%-iais.

20 firmų dabar ims apie 
20% mažiau už asmens sužei- 
iimo ir nuosavybės nuostolių 
apdraudų, ir 25% mažiau už 
tokių apdraudų, jeigu apdrau
stojo automobilio savininkas 
neišvažinės daugiau 7,500 my
lių į metus, ir jeigu tik du 
žmonės turės teisę tų automo
bilį valdyti.

Be to, kelios firmos gražin
siančios 15% apdraudos tiems 
automobilių savininkams,, kurie 
per metus laiko neturės nei 
vienos nelaimės.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Švelnio mašina buvo mesta 
į stulpų tokiu smarkumu, kad 
ji buvo paversta į laužų, o pats 
p. švelnis buvo išmestas ant 
šaligatvio.

Sužeistąjį ligoninėn nugabe
no praeiviai, šiandien kaulų 
specialistas Dr. Callahan ban
dys sutriuškintus kaulus ištai
syti ir, jeigu pasiseks, dės p. 
Švelni j gipsą. Jis guli kamba
ryj 211.

Kitos Nelaimės
• 5 metų berniukas Jerry 

Capriola, 1309 So. Lawndale 
avenue buvo sunkiai sužeistas, 
kai du automobiliai susikūlė 
prie Roosevelt ir California 
gatvių kampo.

O Panaši nelaimė užvakar 
vakare įvyko prie Halsted ir 
35-tos. Ten du jauni vaikai 
buvo sužeisti, 2 metų Stove 
Hornacek ir Paul Hornacek, 9 
metų amžiaus, nuo 2224 South 
Peoria Street. Antrojo automo
bilio vairuotojas, Eliga Ross, 
iš Detroito, buvo suimtas už 
neatsargų važiavimą. Sužeisti 
vaikai buvo paguldyti St. Paul 
ligoninėj.

gan ežero ištraukė į vandenį 
įkritusį 8 metų berniukų Lee 
Brunner, nuo 3520 Lake Shore 
Drive. Gelbėtojai buvo Joseph 
Snover, 4422 N. Racine avė., 
ir Martin Roberts, 4424 Racine. 
Abu yra 15 metų amžiaus.

0 0 0
• Matyt, vasara jau arti. Ne
žinomas piktadaris pavogė du 
tuzinus moteriškų vasarinių 
skrybėlių iš automobilio, kuris 
priklausė Emanueliui Perry, 
824 W. 62nd street. Perry yra 
skrybėlių salesmonas.

000
Edward J. Fleming, Con- 

gress viešbučio receiveris ir 
anglių pirklys atsidūrė teisme. 
Jo žmona, Edith Johnson Fle
ming reikalauja divorso ir di
džiulės alimonijos- 

0 0 0
e Norlhsidės policija .suėmė 

dvi moteriškes už vogimą da
lių iš automobilių. Jos yra 
Mrs. Nora Wojtakieivic7., 18 
melu amžiaus, ir jos giminaitė 
Lucille McMahon, 20, abi nuo 
1822 W. G rami Avenue. Jos 
priklausė prie automobilių va
gilių gaujos, kurios nariai taip
gi buvo suimti.

0 0 0
• Prie Paulina ir Washing- 

ton iatvių iatvekaris užmušė 
55 metų chicagietį James Bur- 
ke, nuo 1612 Warren Avenue.

0 0 0
• Miesto policijos depart- 

mentas pradėjo kampaniją 
prieš automobilistus, kurie lau
žo vidurmiesčio trafiko įsta
tymus. Vakar teisman stojo 
35 žmonių, kuriuos policistai 
sugavo besukanti į kairę kryž- 
keliuose, kur tas uždrausta.

0 0 0
• Jaunas nežinomas pikta

daris pasivogė $216 iš Illinois 
Foot Ambulatory ofiso, adre
su 6143 South Halsted Street.

0 0 0
• Vienu laiku garsi filmų 

aktorė Mary Pickford ruošiasi 
įsuninti ir auginti našlaitį iš 
garsios našlaičių prieglaudos 
Evansione, The Cradle. Mary 
Pickford vyras yra Buddy Ro- 
gers, irgi filmų aktorius ir or
kestro vedėjas.

0 0 0
• Prokuratūra apkaltino 34 

metų maywoodietį Joseph Sim- 
ko, nužudymu George J. Cor- 
les’o, automobilių firmos vir
šininko, 1937 metais. Simko 
buvo pabėgęs Californijon, vė
liau į Iowa valstijų, bet pasise
kė jį sugauti.




