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NĘPRIEŠINGA DUOTI GARANTIJAS 
( PABALTIJO VALSTYBĖMS

Manoma, Rusijos atsakymas parodys, ar 
jos politika pakitėjo Litvinovui rezignavus

LENKIJA ATMETĖ HITLERIO VIEN
PUSIŠKUS REIKALAVIMUS

BECKAS SUTINKA TAIKYTIS SU VOKIETIJA 
GARBINGAI

LONDONAS, Anglija, geg. 
5. — Po ministerių kabineto 
užsienių reikalų komiteto mi
tingo, autoritetinguose sluoks
niuose patirta, Britanijos val
džia priėmusi Busi jos pasiūly
mą sudaryti rusų-francuzų- 
britų militarinę sąjungą. Bri
tanija dar siūlo papildomą pla
ną teikti Bumunijai ir Lenki
jai paramos kovoje prieš agre
siją.

Proponuojama sąjunga nu
mato Britanijos, Rusijos ir 
Francuzijos prižadus, jogei jos 
gelbės viena kitą, jeigu bet ku
rią jų užpultų ta ar kita Eu
ropos valstybe. Tačiau šitoks 
paktas neapimsiąs rytų — pa
vyzdžiui, jeigu rusus užpultų 
Japonija.

Tarp ko kita, Rusijos pa
siūlyme reikalaujama garan
tuoti Pabaltės ir Juodosios Ju
ros valstybių nepriklausomybę. 
Sakoma, Britanija ir. Francu- 
zija nepriešingos šitam , reika
lavimui. į

Tačiau Lenkija ir Rumuni
ja, kurioms britai ir francuzai 
jau davė garantijas, nenori, 
kad rusų armijos įeitų į jų te
ritorijas. Mat, taip lenkai, kaip

Protestuoja valgių 
kainas New Yorko 

parodoje
NEW YORK, N. Y., geg. 5. 

— Penktadienį paskelbta, kad 
New Yorko pasaulinėje paro
doje kainos valgiams tapo su
mažintos 12 ir 15 nuošimčių, 
nes publika pradėjo protestuo
ti.

Dalykas toks, kad už papra
stą hamburgerį, tik pavadintą 
prašmatniu vardu, imta pus
antro dolerio. Custard pajaus 
riekei kaina buvo 25c., o ste
kui teko mokėti $2.00.

Buvęs kunigaikštis 
mirė koncentraci

jos stovykloje
VIENA, Austrija, geg. 5. — 

Čia plinta girdai, kad koncen
tracijos stovykloje Buchen- 
walde miręs kunigaikštis Emst 
Hohenberg, didžiojo kunigaikš
čio Franz Ferdinando sūnūs. 
Kunigaikštį Ernstą naciai areš
tavo 1938 metais, po to kai 
Austrija tapo įjungta j Vokie
tiją.

Cbicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Bendrai giedra; šilta; vidu
tinio stiprumo ir apystipriai 
pietų ir pietų vakarų vėjai; 
saulė teka 5:41 v. r., leidžiasi 
7:53 v. v. Sekmadienį lietus, 
vėsiau.

ir rumunai turi teritorijas, ku
rios seniau priklausė Rusijai. 
Taigi papildomas britų planas, 
Rumunijos ir Lenkijos atžvil
giu, esąs taikomas šitų šalių 
opozicijai pašalinti. Detalės pa
pildomo plano nepaskelbtos. 
Manoma tačiau, kad anglai siū
lo siųsti Rumunijai ir Lenki
jai tik rusų lėktuvus ir amu
niciją, jeigu pagalba bus pra
šoma.

Britanijos projektą numaty
ta pasiųsti į Maskvą penkta
dienio vakare. Reiškiama nuo
monė, kad Rusijos atsakymas 
i Britanijos pasiūlymą parodys, 
ar Sovietų Rusijos užsienių 
politika pakitėjo, Maksimui 
Litvinovui pasitraukus iš už
sienių reikalų komisaro vie- 
tos.

Britanija atmetusi rusų 
pasiūlymą

Kitas pranešimas apie Bri
tanijos laikyseną rusų-britų- 
francuzų sąjungos klausimu 
griežtai prięštąrauja paduotam- 
aukščiau, šitas pranešimas sa
ko, kad penktadienį Britanija 
painformavusi Maskvą, jogei 
ji negalinti priimti militarinės 
rusų sąjungos.

Prancūzai mini 150 
metų revoliucijos 

sukaktį
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

5. — Prez. Lebrun, premjeras 
Daladier ir kiti valdžios atsto
vai išvyko į Versailles. Čia 
ruošiamos didelės iškilmės ry
šium su minėjimu 150 metų 
sukakties nuo 1789 metų revo
liucijos, nuvertusios karalių 
Liudviką XVI. Minėjimas įvyks 
taipgi Paryžiuje ir kituose 
Francuzijos miestuose. Ap- 
vaikščiojimai tęsis iki rugsėjo 
20 dienos.

Japonijos, Vokieti
jos ir Italijos atsto

vai tariasi
TOKIO, Japonija, geg. 5. — 

Italijos ir Vokietijos ambasa
doriai atlankė Japonijos užsie
nių reikalų ministerį Hachiro 
Aritą. Po konferencijos užsie
nių reikalų ministerijos atsto
vas paaiškino: esą, Japonija 
neturi kontakto su Europa, iš
ėmus Angliją ir Rusiją.

Taigi Japonija neis Hitleriui, 
nė Mussolinių talkon besąlygi
niai. Ji gelbės Hitlerį tik tais 
atvejais, kai jis turės susikir
timų su Rusija arba Brita
nija. /

Užgyrė sutartį su 
Vokietija

3,000 civilių kinų už
mušta iri sužeista
CHUNGKING, Kinija, geg. 

5. — 30 japonų karo lėktuvų 
penktadienį mėtė bombas į šį 
kinų miestą, dabartinę Kinijos 
sostinę. Apskaičiuojama, 2,000 
icivilių kinų buvo užmušta ir 
sužeista.

Japonų bombos sužalojo ir 
padegė svetimšalių mokyklas 
ir konsulatus. Sužeistųjų ir už
muštųjų lavonais nusėtos mie
sto gatvės. Smarkus vėjas plė
tė gaisrus, ir tūkstančiai žmo-’ 
nių bėgo iš miesto, gelbėdamie
si nuo ugnies. Bombos užgavo 
britų ir francuzų konsulatus.

Samdomų ūkiams 
bernų ir mergų 
skaičius mažėja

WASHINGTON, D. C., geg. 
5. — Žemės Ūkio Departamen
to apskaičiavimu, kiekis sam
domų Jungt. Valstijų ūkiams 
bernų ir mergų per paskuti
nius 25 metus sumažėjo 705,- 
000. Prieš 25 metus ūkių sam
dinių buvo 2,892,000. Dabar jų 
pasilikę tik 2,187,000. Viduti
nė farmos darbininko alga šių 
pietų balandžio mėnesį, greta 
valgio ir guolio, siekė $27.08. 
Prieš dvidešimt penkerius me
lus ji buvo $22.09. 

i

Biznieriai kovoja 
įstatymus palankius 

darbininkams
WASHINGT0n1~D. c., geg. 

5. — Amerikos biznieriai ko
voja Wagnerio Darbo Santy
kių Aktą ir algų-darbo valan
dų įstatymą. Abu šitie įstaty
mai tapo išleisti darbininkų in
teresuose.

United States Chamber of 
Commerce savo metinėje kon
vencijoje priėmė rezoliuciją 
reikalaujančią pataisyti Darbo 
Santykių Aktą. Kita konven
cijoje vienu balsu priimta re
zoliucija reikalauja panaikinti 
algų-darbo valandų įstatymą.

TALINAS, Estija, geg. 5. — 
Estijos ministerių kabinetas 
penktadienį užgyrė principo 
nepuolimo sutartį su Vokieti
ja. Panašią sutartį Latvija pa
sirašė ketvirtadienį.

Darbšti Vilniaus krašto lietuvaite rūpestingai lesina savo bičiules.

PAŠALINO VISUS LITVINOVO PAGALBININKUS
■ M . • v

LONDONAS, Anglija, geg. 
5. — Dienraštis “The London 
Daily Express” penktadienį 
pranešė, kącį^isi Maksimo LiU 
vinovo, buvusio sovietų Rusi
jos užsienių reikalų komisaro, 
pagalbininkai (aukšti sovietų 
valdininkai) tapo pašalinti iš 
vietų. Juos pašalinti nutarta 
konferencijoje^ kurioje dalyva
vo pats Stalinas, krašto apsau
gos komisaras Vorošilov ir Mo- 
lotov, liaudies komisarų pirmi
ninkas ir dabar užsienių rei
kalų komisaras.

Keletas faktų apie 
Dancigą 

o

Dancigas yra valstybė Tau
tų Sąjungos protektorate. Dan
cigo teritorija siekia 791 kva
dratinę mylią. Iš 385,000 gy
ventojų 96 nuošimčiai vokie
čių. Oficiali kalba — vokiečių 
kalba.

Senovėje Dancigą valdė įvai
rios šalys. Po 1308 metų mie
stas priklausė teutonų rytie- 
riams. 1455 metais Dancigas 
pasidavė lenkams ir tapo pa
skelbtas nepriklausomu. Vėliau 
buvo rusų, saksonų, prūsų ir 
francuzų nuosavybe. Napoleo
nas paskelbė jį nepriklausoma 
miestu, o 1814 metais jis vėl 
perėjo į prūsų rankas. Paga
liau Versaliaus taikos pasėko
je Dancigas dar kartą paskelb
tas nepriklausomu miestu, 
Tautų Sąjungos protektorate. 
1936 m. Tautų Sąjunga pave
dė Dancigo užsienius reikalus 
Lenkijai.

Turizmas į Europą 
sumažėjo

NEW YORK, N. Y., geg. 5. 
— Per paskutinius keturius 
mėnesius amerikiečių važiavi
mas į Europą sumažėjo 30 nuo
šimčių, palyginus su važiavi
mu tuo pačiu laikotarpiu pe 
reitais metais. Sumažėjimo 
priežastys matomos dvi. Viena 
—- nerami Europoje padėtis. 
Kita — New Yorko ir San 
Francisco pasaulinės parodos.

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR _________________ /

e KANSAS CITY, geg. 5.
— Penktadienį ištrauktas iš 
upės lavonas Edvvardo L. Sch- 
neiderio, 46 metų, kurs buvo 
paskilbusio demokratų boso 
Pendergasto sekretorius ir ben
dras. Jungt. Valstijų valdžia 
yra iškėlusi Pendergastui bylą 
ir kaltina jį nemokėjus taksų. 
Bylon buvo įveltas taipgi Sch- 
neider.

O PRAHA, Čekija, geg. 5.
— Tam tikras komitetas pa
skelbė, kad pradėta tvarkyti 
sąrašai čekų gyvenančiij užsie
niuose, jų tarpe keleto šimtų 
tūkstančių čekų gyvenančių 
Jungt. Valstijose. Tie sąrašai 
busią panašus nacių sąrašams 
vokiečių, kurie gyvena sveti
mose šalyse.

9 BERLYNAS, Vokietija, 
geg. 5. — Hitleris šiuo laiku 
yra Berchtesgadene. Svarsto 
Lenkijos užsienių reikalų mi- 
nisterio Becko kalbą pasakytą 
penktadienį. Pas jį atvyko už
sienių reikalų ministeris von 
Ribbentrop.

• LONDONAS, Anglija, ge
gužis 5. — Britanija ir Fran
cuzija, painformuotuose rate
liuose kalbama, mandagiai, bet 
kietai spaudžia Lenkiją, kad ji 
padarytų nuolaidų Vokietijai.

• MASKVA, Sovietų Rusi
ja, geg. 5. — Dienraštis “Rau
donoji žvaigždė” praneša, kad 
157,000,000 kopijų Stalino raš
tų tapo atspausdinta laikotar
piu nuo 1933 iki 1938. mėtų. 
Lenino raštų, tuo pačiu laiko
tarpiu, atspausdinta tik 48,- 
500,000 kopijų.

O BERLYNAS, Vokietija, 
geg. 5. — Lenkijos užsienių 
reikalų ministerio Becko kalba, 
pasakyta penktadienį, nepakei
tė nacių nusistatymo Dancigo 
klausimu, Jie neišsižadėsią už
simojimo sugrąžinti miestą 
^Vokietijai.

VARŠUVA, Lenkija, geg. 5. 
— Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris, pulk. Beck, penkta
dienį atsakė į Hitlerio reika
lavimą atiduoti Dancigą Vokie
tijai.

Beck pasakė, jogei save ger
bianti tauta neduoda vienpu
siškų koncesijų. “Mes Lenki
joj nepripažįstame taikos bet 
kokia kaina”, pareiškė jis.

Toliau kalbėdamas jisai pa
sakė, kad nacių reikalavimai 
Iškelia klausimą: ar jie nori 
taikos Dancigo vokiečiams, ar 
greičiau nori nukirsti lenkams

453,000 ANGLIAKASIŲ STREIKUOJA
DAR 5,000 SUSTREIKUOS NAKTĮ Į ŠEŠTADIENĮ

NEW YORK, N. Y., geg. 5. 
— Angliakasių unijos ir ang
lies kompanijų / atstovų dery 
bos nutruko pereitą ketvirta
dienį. Atnaujinti sutartį, nepa
vyko.

Jau nuo balandžio 1 dienos 
streikavo 358,000 kasėjų Penn- 
sylvania* Ohio, West Virginia, 
Michigan, Eastern Kentucky, 
Virginia, Tennessee, Maryland 
ir Alabama valstijose. Naktį į 
penktadieni ir penktadienio 
rytą išėjo į streikų dar 95,000 
angliakasių. Viso dabar strei-
kuoja 453,000 darbininkų. Ma-’jai.

RUSIJA ŠAUKIA VYRIAUSIĄ SOVIE
TĄ POSĖDŽIO

MASKVA, Sovietų Rusija, 
geg. 5. — Penktadienį išleis
tas pakvietimas vyriausiajam 
Rusijos sovietui susirinkti po
sėdžio gegužės 25 dieną. Vy

VALDŽIA PRIVERTĖ ATNAUJINTI 
ANGLIAKASIU DERYBAS

NEW YORK, N. Y., geg. 5. 
— Jungt. Valstijų darbo de
partamento atstovas, Dr. Steel
man, penktadienį privertė ka
syklų kompanijų ir angliaka
sių unijos delegacijas atnau
jinti derybas.

Anglijos karalius 
vyksta į Ameriką
LONDONAS, Anglija, geg. 

5. — šeštadienį laivu Empress 
of Australia išplaukia į Kana
dą Anglijos karalius Jurgis ir 
karalienė Elžbieta. Quebec’e jie 
bus 15 d. gegužės. Iš Kana
dos atvyks į Jungt. Valstijas.

Italija padaugino 
karo biudžetą

ROMA, Italija, geg. 5. — 
Karo ministerija įteikė fašis- 
tiniem atstovų rūmam sąmatą 
asignacijų karo reikalams 1940 
metais. Reikalaujama suma sie
kia 3,427,541,000 lirų ($171,- 
000,000). Ji yra 814,874,000 li
rų didesnė nei ta, kuri buvo 
paskirta einamiems metams. 

kelią į jurą? Lenkija nedaleis, 
kad ji butų atstumta nuo ju
ros, pareiškė Beck.

Tačiau, jeigu Vokietija nori 
derėtis su Lenkija, kaip lygi su 
lygia, tai durys deryboms esan
čios atdaros. Lenkija norinti 
taikos — bet garbingos tai
kos.

Becko kalbos klausėsi Jungt. 
Valstijų, Britanijos, Francuzi
jos, Turkijos ir Rumunijos am
basadoriai ir Irano, Estijos, 
Portugalijos, Graikijos ir Jugo
slavijos pasiuntiniai. Vokietijos 
ir Italijos diplomatų nebuvo.

noma, naktį į šeštadienį su
streikuos dar penki tūkstan
čiai.

šitie paskutiniai 95,000 ka
sėjų sustreikavo Illinois, India
na, Iowa, Western Kentucky, 
Colorado, Wyoming, Utah, New 
Mesico, Montana ir kitose val- 
stij oše< Bet 18,000 angliakasių, 
kurie priklauso Progressive 
Mine Workers of America or
ganizacijai, Illinois valstijose, 
pasiliko dirbti. Vadinami pro
gresyvieji angliakasiai priklau
so Amerikos Darbo Federaci- 

riausiojo sovieto posėdis šau
kiamas rimtų tarptautinių įvy
kių laiku, kai lenkus spaudžia 
Hitleris ir kai Britanija nori 
įtraukti Rusiją į britų-frančų- 
zų sąjungą.

Nuo to laiko, kai prasidėjo 
derybos prieš porą mėnesių, 
Steelman pirmą kartą užėmė 
konferencijos pirmininko vietą, 
nes jis dabar reikalauja dery- 
bų.

Po pirmo posėdžio Steelman 
pareiškė, kad derybos tęsis ir 
rytoj, t.y. šeštadienį.

PAVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir 11.

• 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 Nau
jienų aukštos vertybės class- 
ified skyriaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET
Chicago, III.
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Iš Lietuvos

Pavasaris jau atėjo
Dr. M. Strikol

I

te-

pik- 
šei-

pra-
Gėrimai ir valgiai

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 SPAulding 6149 

Mes patys išdirbėjai
Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausolenms—Statuary

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 1931
Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akiniu^ PritaikoAKIŲ SPECIALISTAI Į

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street 
TeL Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

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 yeins 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

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

JUS GALITE PIRKTI

NORGE
Refrigeratorių 1939 Modelį, su Visais 

Naujais Pagerinimais Už

$Hg.5o

valymas turi būt 
prašalinimas dulkių 
nešvarumų. Lovų 
ferankos ir drabu- 
buti išvėdinti ir

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 Avenuf 
Chicago, Illinois

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

ADVOKATAI

___________

Yarda 1139
Yards 1138

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 Brunswick 0597

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Telefonas YARDS 0918.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 

..... ■ ----------- ■—-
, LACHAWICZ IR SŪNUS

2314 West 23rd Place ■ Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1271

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

TURIME
VISOSE MIESTO

DALYSI

Cicero

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė.

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

Gasinis Pečius
s295"

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOSEVELT ROAD ? SEELĖY 8760

Oro pranašas paskelbė mums, 
kad dvidešimt pirmą kovo mė
nesio dieną pavasaris jau ofi
cialiai prasidėjo. Šiltesnės ir 
giedresnės dienos jau netoli; 
faktinai jau mes matėm tokių 
dienų, kurių mes neužilgo dau
giau susilauksime. Šaltos ir 
audringos dienos bus greitai 
užmirštos ir jus, kurie mėgs
tate lauko pasilinksminimus, 
pradėsite valyti golfo lazdas ir 
prirengti žuvavimo špūles ir 
žalgas, pradėsite kasti savo 
daržus ir planuoti kitus įvai
rius pasismaginimus.

“Spring fever” — pavasario 
karštis, kuris apima ne vieną 
iš jūsų šiame metų sezone, nė
ra pavojinga liga. Vieni nusi
skundžia negalėjimu susikon
centruoti atlikime savo papras
tų užduočių, kiti nustojimu 
apetito, nuoilsiu ir aplamai ne
paprastu jausmu bėgyje savo 
užsiėmimo. Jeigu tie visi simp
tomai yra tik ženklas pavasa
rio karščio, tai viskas yra ge
rai. Palosimas golfo, išvažiavi
mas į laukus pabaigoje savai
tės arba padirbimas su daržo 
įrankiais greitai užkovos tą li
gą-

Bet jeigu viršminėti jausmai 
užsitęstų ilgiau, tada jums ap
simokėtų paimti egzaminaciją, 
kad atrasti kodėl jus neturite 
apetito, kodėl jūsų svoris eina 
žemyn, kodėl jus esate tokie 
neramus ir neturite energijos. 
Džiova dažnai prasideda pas 
tuos žmones, kurie yra nese
niai turėję ką jie vadina “šal
tį”, po kurio jie pradėjo jaus

X-

tis pavargę, neturėti apetito ir 
aplamai jaustis blogai. Tie pir
mi pavojaus ženklai yra per- 
tankiai užmirštami ir ligai yra 
leidžiama labiau ir plačiau įsi
galėti.

Džiova paeina tik iš džiovos, 
taip kaip žolė paeina tik iš ki
tos žolės.. Tikra džiovos prie
žastis yra mikrobas vadinamas 
bacilhis tuberculosis. Jeigu tik 
keli iš tų daigų-mikrobų paten
ka j sveikus plaučius, tai jie 
gali ir nepadaryti daug blogo. 
Jeigu gi daug iš jų į tą vietą 
patenka ir tuo pačiu laiku žmo
gaus atsparumas yra sumažė
jęs, tada jie turi linkmę augti 
ir daugintis, ir jeigu nėra su
stabdomi, kaip žolės ar Loka
liai, auga greitai, plėtojasi ir 
tampa pragaištingi.

Pavasaris yra apsivalymo lai
kas, saulutė ir vėjalis sunaiki
na sniegą ir ledą ir išmatos bei 
dulkės lieka atidengtos daržuo
se ir gatvėse. Saulė, šviečianti 
per langus ir atviras duris, pa
rodo stuboje dulkes ir kitus ne
gražumus, kurie buvo nemato
mi tamsiose dienose. Nešva
rios sienos, popieriai ir me
džiai atrodo blogai; lauke pa
vasario vėjas nešioja popierga- 
lėlius ir dulkes; visur girdisi 
šauksmas: “it’s time for spring 
cleaning” — jau laikas pavasa
riniam apsivalymui.

Tas metinis apsinaujinimas 
ir apsivalymas turi svarbią vie
lą sveikatos programose, nes 
nors dulkės ir išmatos pačios 
per save nepagamina ligų, jos 
turi svarbią įtaką sveikatai. 
Purvas, kada sųdžiuvajir yra 
pučiamas kaipo dulkės,- erzina 
arba didina kvėpavimo sistemą 
ir pagamina didesnę progą Įsi- 
vystymui bet kokio užsikrėti
mo, kuris tik galėtų ten rastis.

gali būti nešami kaipo dulkė. 
Kupstai išmatų, tuščios blišinės 
ir sudaužyti stiklai sudaro ge
ras veisimosi vietas dėl musių 
ir uodų, kurie yra žinomi kai
po nešiotojai ligų.

Kitais žodžiai sakant, švaru
mas, saules spinduliai ir tyras 
oras yra didžiausi priešai ligų. 
Kada limpančios ligos pasirodo, 
užtektinai muilo ir vandens ant 
sienų, grindų ir rakandų sykiu 
su tyru oru ir saulės spindu
liais sudaro geriausią žinomą 
disinfekciją. Maliava taipgi tu
ri stiprią ypatybę žudyme mik
robų ir uždėjimas naujos ma
liavos, be pagražinimo apleis
tų, tamsių kambarių, suteikia 
naudingą sveikatai pasitarnavi- 
mą.

Pavasario 
ne vien tik 
ir matomų 
reikmenės, 
žiai turi
saulės iškepinti. šildymo siste
ma turi būt išegzaminuota, 
drainažai sutaisyti, 
kranai suvaržyti ir 
gazo sujungimai 
Sykiu lietaus loviai
sulopyti ir išvalyti; 
viedrai su viršeliais 
pagaminti dėl pelenų, 
kitų išmatų; vaikščiojimo ta
kai ir tamsus laiptai ir prieme
nės turi būti išvalyti ir, jei ga
lima, apšviesti.

švafrųs namai ir miestai 
ženklina gerą sveikatą. Gerą 
phvyzdį nuo jūsų paims jūsų 
kaimynas ir gerą pavyzdį jūsų 
kaimyno paims jo kaimynas, 
todėl bukite pavyzdingi ir apsi
švarinkite.

vandenio 
elektros ir 
sutvarkyti.

turi būti 
tinkami 

turi būti 
mėšlo ir

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

NAUJIENOS, Chicago, UI

Gražins Šešupės 
krantus

[ACME-NAUJIENŲ Foto J

CHICAGO. — G. Cook 
Kimball, United' States Steel 
korporacijos naujai išrink
tas vice-prezidentas.

JUOKAS
ISTORIJOS PAMOKA

Mokytojas—Pasakykite man, 
kas buvo Kristupas Kolumbas?

Mokinė — Paukštis, pone 
mokytojau.

Mokytojas — Kodėl jus ma
note, kad Kolumbus buvo pauk
štis?

Mokinė — Mano brolis turi 
tokią knygą, kurioje yra apy
sakaitė apie “Kolumbo kiauši
nį”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
s Vgi Telefonai WRDS 1741-1742 

į /'4605-07 So. Hermitage Avė.

0727

koplyčios visose

EJatisykft* mum Lietuvių radi© programų šeštadienio vakarais 
k H. F. c. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI Ambulance
Chicagos Patarnavi

mas Dieną

Lietuvių
ir naktį

Direktorių KOPLYČIAS
Asociacijos

t
A

Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS

ANTHONY B. PETKUS

Phone Lafayette 3572

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

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. Keuwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virgima 0036.
Residence Tcl.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.

MARIJAMPOLĖ — Miesto 
s-be jau šiemet numačiusi pra
dėti Šešupės krantų gražinimo 
darbus. Už kapų tarp Kalkiny- 
čios ir Varpo gatvės ir Pašešu- 
pio akštėj (jei tik ji pavyks 
išpirkti ar iškeisti į kitą skly
pą iš Eemės ūkio rūmų) bus 
įrengti skverai, kurįe ilgainiui 
pavirs dekoratyvinių medžių 
sodais, o pašešupiu, tarp šitų 
skverų, bus pravesta bulvaras, 
kuris taip pat bus apsodintas 
medžiais. Visa šitai bus pada
ryta per keletą metų ir miesto 
s-bei kaštuos keliasdešimt tūk
stančių Itų.

Pažanga gyvulių ūkyje

Šių metų pra-ŠAKIAI
džioje Šakių apskr. buvo apie 
20,000 arklių, apie 36,000 ra
guočių, iš kurių apie 23,000 
melžiamų karvių, apie 63,000 
kiaulių, apie 212000 vištų, apie 
15,000 žąsų. Palyginus su ki
tais metais, ūkininkai kiek 
daugiau turi arklių, kiaulių ir 
vištų.

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda 

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 9832

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

MR. BUTCHAS, Sav.
German Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

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.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

Kiti Lietuviai Daktarai

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 729S 

lei. Office Wentwortn 6339 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir 4rktreeris. . J

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrai 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2889.

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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Iš Pietų Amerikos'1

B. K. Algimantas

ARGENTINOS LIETUVIU ŽODIS KLAIPĖ
DOS KLAUSIMU

(Specialaus “Naujienų” koresponTlento Argentinoje)

Žemiau išvardintų Argentinos 
lietuvių organizacijų ir spau
dos atstovų susirinkimas šių 
metų kovo mėnesio 24 d., ap
svarstęs skaudų Klaipėdos kraš
to likimų, priėmė štai kokį nu
tarimų:

“Visu griežtumu protestuoja
me prieš Vokietijos imperialis
tinį smurtų, pavartotų užgro
biant Klaipėdos kraštų ir rei
kalaujame, kad įžūlus smurti
ninkai išsikraustytų iš Lietuvos 
žemės, kuri jai priklausė nuo 
senovės laikų.

Sykiu protestuojame prieš vi

sus, kurie pritaria Klaipėdos 
(krašto užgrobimui, o ypatin
gai prieš Versalio Taikos signa- 
torius, kurie neišlaikė savo pa
žadų ir kritingame momente 
Lietuvos neužtarė.

O Klaipėdos krašto broliams 
lietuviams, prievarta atskir 
tiems nuo Lietuvos, kurių j e 
giliai mylėjo, reiškiame gilių 
užuojautų, ypatingai dėl to, 
kad jie dabar nebeteks lietu
viško žodžio, papročių, dainų, 
lietuviškos dvasios ir bendrai 
visos lietuviškos kultūros.

Mes pasižadame visokeriopai

Taip, tai yra VAISTINĖ. Yra ko 
mums pasididžiuoti. Mes neturi
me barnių su jokia kita ištaiga, 
tačiau pažymiame tą faktą, 
kad musų specialybė tai atsar
gus ir tikslus receptų išpildy
mas. DePo, kad tai yra musų 
pagrindinis b*znis. musų prekės 
susideda iš šviežių ir pajėgių 
vaistų kožnam atistikime ir tu
rime pilną išteklių. Kas receptas 
yra išpildomas taip, kaip dakta
ro nurodyta—be užvaduotojų, be 
pataisymų. Musų didelis kiekis 
leidžia palaikyti tikras kainas.*

Atneškite savo receptus čia.
A. D. Mac Gregor 

P. D.. R. Ph.
Prescription Laboratory 
6239 SO. KEDZIE AVĖ.

remti brolius klaipėdiečius ko
voje prieš hitlerinę vergovę.

Pasižadėdami visokeriopai 
remti brolius klaipėdiečius, mes 
iš visos širdies trokštame, kad 
jie pradėtų daryti žygius sugrą
žinti Lietuvai jos išėjimų į ju
rų — Klaipėdos kraštų ir uostų.

Tiesiame Jums savo broliškų 
rankų:

Spaudos organai:
“Argentinos Lietuvių Balsas” 

K. N. Norkus, redaktorius
“Išvien” Pranas Leščius, ad

ministratorius.
“Momentas” Juobas Baltuš- 

ninkas, redaktorius.
Organizacijos:

Skubus 
Patarna
vimas 
Dykai

Tel.
Hem- 
lock 
1607-08

Aplankykit Musų Diabetikoslfr 
Kūdikiams Valgių Dept.

Argentinos Lietuvių . Centras 
ir d-ja “Lietuva” L. Ryšelis, 
pirmininkas.

Arg. Liet. Ekonominė Drau
gija —Kazys Kaminskas, pirm.

Arg. Liet. Liaudies Teatras 
Bronius Usonis, atstovas.

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

NAMŲ STATYMO '' 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

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

pagal F. H. A. planą 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY C0., INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

DANTIMS
FLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 WEST 26th STREET Tel. LAVVNDALE 2908-09
umbumkmkbm Atdara iki 9 v. p. p. ■nu m n n ibi n—n i—n

NAUJIENŲ-ACME Phot'>
NEW YORK. — Faith Bacon, šokėję, liko areštuo

ta, kai ji tokiame “kostiume” pasirodė gatvėje.

Arg. Liet. Spaudos B-vč “Tal
ka” Tadas Adomonis, pirm.

Tumo-Vaišganto Liet. Mok. 
Rūmų Statybos Fondas V. Nali- 
vaika, pirmininkas.

Arg. Liet. Sporto Klubas 
Kostas Šimkus, pirmininkas.

Susivienijimas Liet. Argenti
noje Pranas Stalioraitis, atst.

Lietuvos Žydų Draugija Ar
gentinoje E. Joffe, pirm.
žymi Urugvajaus lietuvaite 

lanko New Yorką
Eksperimentalinės Meno Mo

kyklos “Venezuela” rūmų Vc- 
nezuelos sostinėje, Carracas, 
pastatymas valstybei kainavo 
300,000 dolerių, o vidaus įren
gimas kitus 200,000 dolerių. 
Joje yra virš 1,000 studentų ir 
30 profesorių, kurie surinkti 
iš visų Amerikos valstybių—• 
Pietų ir Šiaurės. Keturi profe
soriai kontraktuoti Urugvaju
je, kurių tarpe yra musų tau
tietė ir “A. L. Raišo” bendra
darbė p-lė Paula Jarmalavi
čiutė.

Redakcijoje turime Suvieny
tų Venczuelos švietimo Minis
terijos išleistų programų šios 
mokyklos inauguravimo, įvy
kusio 5-2-39, dalyvaujant res
publikos prezidentui- Progra
ma susidėjo iš 11 punktų, ku
rių 4-tą, 6-tą ir 8-tą (ritminį 
žaidimą, Bethoveno minue-gru- 
pės mokinių šokį ir choro su 
šokiu harmoniją) pastatė.prof. 
Paula Jarmalavičiutė. Progra
moje taipgi pažymėta, kad 
koreografija taipgi yra prof. 
Paulos Jarmalavičiutes.

O štai ką ta pati buvusi Bir
žų gimnazijos auklėtinė rašo 
“Argentinos Lietuvių Balsui” 
apie savo kelionę ir darbą:

Caracas, Vasario 17, 1939.
Vasario 4 d. 1939 gavau Jū

sų laišką, rašyta 13 sausio. La
bai Jums dėkoju, kad atsime
nat apie mano asmenį. Jau bus 
greit keturi mėnesiai, kaip aš 
iškeliavau iš Montevideo. Ke
lionę praleidau įdomiąi. Va
žiavome viename iš geriausių 
laivų Republic Line “Brasil”, į 
kurį įsėdome 29 lapkričio Bu
enos Aires uoste. Po trijų die- 
2—ARGENTINOS LIETUVIŲ 
nų sustojome Santos. Turėda
mi laiko nuvažiavome į Sao 
Paulo. Miestas labai įdomus ir 
gražus. Apžiūrėjome muziejus 
ir botanikos sodus. Viename 
restorane bevalgant pietus pa
žinau vieną lietuvį, kurio pa
vardės dabar nepamenu. No
rėjau aplankyti lietuvių moky
klą, bet neturėjau adreso.

Kitą dieną privažiavome Rio 
de Janeiro miestą, kurį jau bu
vau mačiusi. Kada iškeliavo
me iš Rio laivas nesustojo 6 
dienas, kol privažavome ža
vėtiną salą Trinidad, priklau
sančią anglams. Sostinė ir uos

tas Port of Spain. Ši šalis yra 
nepaprastai graži, visa kalnuo
ta, apaugusi tankiais tropiko 
miškais. Labai karšta. Nėra 
nei žiemos nei vasaros. Apgy
venta negrais, indais, arabais, 
japonais, kinais ir t. t. Dau
giausia negrų, net 90%. Ten iš
buvome 12 dienų, geriausiame 
Port of Spain holely. Laivas 
“Brasil’ ’turėjo tęsti kelionę į 
Naujorką. Iš Trinidad su vo
kiečių laivu keliavome į Vene
zuela. Po 2 dienų privažiavo
me La Guayra, Venczuelos 
uostas. Gamta stebėtinai gra
ži, bet miestas nesvarus, žmo
nes apsileidę. Didelis karštis- 
Iš La Guayra turėjom važiuo
ti į Caracas. Tas miestas yra 
tarp aukštų kalnų ir vieną va
landą važiavome į aukštybes 
(en forma de caracol) iki ko
lei jau debesys buvo žemiau 
musų. Kada pasiekėme 992 me
trus nuo juros aukštumos, pra
dėjome leistis žęjnyn ir galų 
gale įvažiavome į Caracas. 
Miestas senoviškas, ispanų sta
tybos. Pirmas mano įspūdis 
buvo nekoks. Žmonės keisti, vi
si tamsios spalvos. Gatves 
siauros, pilnos automobilių ir 
autobusų. Kaip jau žinot, Ve
nezuela yra turtingiausia P. 
Amerikos šalis. Neturi .skolų 
su kitomis valstybėmis. Čia 
randasi aukso, deimantų per
lų, Žibalo, druskos, anglių ir 
t. t. Daug milionierių, bet ir 
daug mizerijos. Žmonės ne
turtingi daugiausia yra bemok
sliai. Nes visą laiką Venezuelą 
valde tironas Gomez, kuris ne
davė jokios kultūros nei mok
slo Treji metai kaip jis mirė 
ir tik dabar valdžia pradeda 
rūpintis tos šalies ateitimi- La
bai maža svetimšalių, iš lietu
vių manau, kad aš tik viena.

Mane valdžia kontraktavo 
su kitais 4 profesoriais iš Uru
gvajaus. Aš dirbu su dideliu 
pasisekimu vienoj naujoj mo
kykloj, kuri skaitosi viena iš 
geriausių P. Amerikoj. Man ap
moka gerą algą ir turiu kon
traktą ant 6 mėnesių. Kai grį
šiu, pirma važiuosiu į Naujor
ką, gal būt ten galėsiu aplan
kyti kai kuriuos lietuvius arba 
mokyklas.

Šiuo baigiu mano žinias ir 
laukiu iš Jūsų to paties. Daug 
pasisekimo Jūsų laikraščiui ir 
visiems Argentinos lietuviams.

Su pagarba,
Paula Jarmalavičiutė

(Bus daugiau)

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

AMŽIAUS PROGA

EGG ________________ $6.00 1
NUT ______________  $6.00 j
BIG LUMP _____   $6.00
MINE RUN _________  $5.75
SCREENINGS —....... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

MUSŲ DIDIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS SUSIDEDĄS IŠ 
VIRŠ 300 ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ DABAR JAU PILNAM ĮSI
SIŪBAVIME. KAINOS NUMUŠTOS. NIEKUR KITUR JUNGTI
NĖSE VALSTIJOSE NEGALI PIRKTI TAIP GRAŽIU, PILNAI 

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

Gamybos ir Modelio čia rasi.
UŽ KAINĄ KOKIĄ IŠGALI MOKĖTI

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

Pigiai kaip $320 
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 puse, 3 1937 se- 

dan ir 5 1936 sedans Pigiai kaip $325
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 

sed«»n ir 5 1936 sedans. * Pigiai kaip $325
PLYMOUTH 1938 Sedan už 50 centų ant dolerio. Taipgi 1936

sedans. Mažai vartoti. Pigiai kaip $295
STUDFBAKER 1938 sedan naujutėlis. Tiktai $465 ir 3 1936 se

dans ir 2 1935 sedans. Pigiai kaip $225
CHEVROLET 1937 sedan neturi ir ženklų, tobulas kaip tuoj iš 

dirbtuvės. Taipgi 2 1936 sedans. Pigiai kaip $295
CHRYSLER 1937 Sedan, trys ir 5 ’35 sedans. Pigiai kaip $285 
DE SOTO Sedan 1938 kaip naujas $485
LA SALLE naujausis 1936 sedan, radio, šildytuvas tikrai gra

žus. $495
NASH 1936 sedan kaip naujas, tiktai $295
FORD 1938 sedan Sutaupys pusę. Taipgi 1936 sedan už tik $265 
CADILLAC 1937 sedan naujutėlis iš visų pusių $495

Turime taipgi 1935-34 karų virš 200 ir 33 modelių už pigiai kaip $45 
K?*»vvjcpps'karas turi 3 mėnesiu garantiia 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 įmokė
simą, o likusią galite išmokėti mažais mėnesiniais išmokėjimais iki 
dviejų metų laikui. <
ATDARA KASDIEN IKI 10 V. V. IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENĮ

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

BLACK BAN Tonas $Q.5O
Perkant toną ar daugiau ..............  *w"

WOMEN ACCIAIM 
THIS N EW MORGE!
NEW WAY 0F MIXING COLD ANDMOISTURE 
glKĖEPS FOODS BETTER AND JUICIER!

PAMATYKIT ŠIAS NAUJO 
NORGE SAVYBES

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

GLACIER - SEALED LEDO 
KOMPARTMENTAS

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

HYDROVER... Palaiko daržo
ves daržo šviežume ir trupius. 
ICE-O-BAR... Iškelia ledo ku- 
bikus — po vieną ar tuziną— 
ūmai 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 šaltį, didesnę 
drėgmę ... paprastesnis ... ti
kresnis. .. Užtikrintas 10 meti^

SEE NORGE BEFORE Y O U B U Yl

Alex Alesauskas & Sons
Asmeninio Patarnavimo Rakandų Namai _

6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051

Turtas—virš 
$3,100.000.00

Rezervas 
—virs 
225,000.00

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmok ėjom y|
už padėtus zl ^7)

pinigus ‘V

iki

1-mų

Galima

Duodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President ’
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

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

SERGĄ ŽMONES 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų 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.

Sophie
Barčus \

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Lenkija sutinka derėtis
Lenkijos užsienių reikalų ministeris, pulkininkas 

Juozas Bekas, vakar Lenkijos seime atsakė i Hitlerio 
reikalavimus, kad Vokietijai butų grąžintas Dancigas ir 
duotas platus vieškelis per Pamarį (“lenkų koridorių”). 
Jisai pareiškė, kad Vokietijos grasinimams lenkai nenu
silenks, bet jeigu Vokietija norės su jais tartis geruoju, 
tai jie neatsisakys derėtis.

Nežiūrint to, kad Bekas kalbėjo apie “garbę” ir var
tojo griežtus žodžius, reikšdamas lenkų pasiryžimą prie
šintis Vokietijos agresingiems užsimojimams prieš “gy
vybinius” jų tautos reikalus, visgi jo kalbą reikia supras
ti, kaip pasiūlymą Hitleriui taikytis.

Galima numanyti, kad Bekui patarė tokį atsakymą 
duoti Hitleriui Londonas ir Paryžius, kurie nenori, kad 
dėl Lenkijos ginčo su Vokietija kiltų karas, nes į tokį ka
rą butų įtraukti ir anglai su franeuzais. Vadinasi, Ang
lija ir Francuzija stengiasi lenkus sutaikyti su Hitleriu, 
ir atrodo, kad šitam tikslui jiedvi numato Mussolinį, kai
po tarpininką.

Italijos fašistų spauda pastaruoju laiku labai daug 
kalba apie savo “draugingumą” lenkams. Ji duoda pata
rimus Varšuvai nesikarščiuoti ir “neužtrekti durų” į su
sitarimą. Tuo pačiu laiku Vokietijos užsienių reikalų mi
nisteris Ribbentropas ir aviacijos ministeris Goeringas, 
nuvykę Italijon, laiko konferencijas su nacių šulais.

Europoje eina gandai, kad ir franeuzų bei anglų di
plomatai “diskusuoja” su fašistais lenkų-vokiečių ginčo 
klausimą.

Tokiu budu atrodo, kad Europa ruošiasi' tam mo
mentui, kuomet Mussolini vėl bus pakviestas, kaip per
nai metais prieš Miuncheno konferenciją, “gelbėti taiką”. 
Tik nežinia, kokia bus šį kartą tos “taikos” kaina. Ar 
lenkai turės visai atsižadėti Dancigo ir leisti Vokietijai 
perskrosti Pamarį 15 mylių pločio juosta, ar bus padary
tas koks nors ne taip skaudus Varšuvai kompromisas?

Bet esminio skirtumo čia nebūtų. Juk ir Čekoslova
kiją Hitleris nesusyk visą prarijo. O kad Lenkija turės 
duoti gana stambią “auką” “taikos labui”, tai, atrodo, 
neišvengiama.

Kur stovi Rusija?
Visus interesuoja, ką ketina daryti Rusija naujai 

bręstančios Europos krizės akivaizdoje; bet niekas atsa 
kymo į šitą klausimą neturi.

Rusijos valdžia reiškia STALINAS. O ką galvoja 
diktatorius, kas gali atspėti? Atskaitos iš savo darbų ji
sai niekam neduoda. Laisvos spaudos diktatūroje nėra, 
todėl nėra ir viešosios opinijos.

Vakar buvo paskelbta, kad šio mėnesio 25 dieną yra 
šaukiamas sovietų “parlamentas”. Bet, viena, iki to lai
ko Dancigo ir Pamario likimas jau veikiausia bus iš
spręstas. Antra, tas “parlamentas” yra šaukiamas ne pa
sakyti, ką Rusijos žmonės mano, bet tik išklausyti Sta
lino pranešimą ir jam paploti.

Jeigu ką nors reiškia tas Vyriausiojo Sovieto šauki
mas, tai negut tiktai tą, kad iki gegužės 25 dienos, t. y. 
beveik per tris savaites laiko, Stalinas neketina atideng
ti savo kortas užsieniui.

Maskva iki šiol nepaaiškino net, kodėl buvo išmes
tas iš užsienio reikalų komisaro vietos Litvinovas. Vie
ni spėja, kad jisai buvo išmestas už tai, kad jisai nemo
kėjo susitarti su Anglija ir Francuzija, o kiti — kad Lit- 
yinovas dėjo perdaug pastangų su jomis susitarti.

Dvi viena kitai prieštaraujančios žinios vakar atėjo 
iš Londono ir apie Anglijos valdžios nusistatymą. Viena 
sako, kad Chamberlaino kabinetas sovietų pasiūlymą dėl 
trijulės karo sąjungos sudarymo atmetė, o antra sako, 
kad priėmė. Kuri jų tikra?

Aišku, kad šitokioje neaiškioje padėtyje mažosios 
tautos Europoje nenori nei su viena puse arčiau susiriš
ti. Kiek galėdamos, jos stengiasi laikytis nuošaliai nuo 
visokių blokų, koalicijų ir karo sąjungų.

Ar jų kailį išgelbės neutralitetas, to irgi niekas ne
gali užtikrinti. Bet kol Europos kontinente nėra jėgos, 
kuri galėtų suvaldyti Vokietijos militarizmą, nėra saugi 
nė viena tauta. . -

Užsakyme kainas
Chicagoj e—paštu:

Metams ......-...........  $8.00
Pusei metų _______ _____ ~ 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienam , mėnesiui -------------- .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

PATARIA NEGERTI 
KAVOS

Hitlerio propagandos ir žmo
nių švietimo ministeris Goeb- 
bels pradėjo kampaniją prieš 
kavos gėrimą. Kava yra impor
tuojama iš užsienio, todėl jai 
pirkti reikia aukso arba sveti
mų šalių valiutos; o auksą ir 
svetimų Šalių valiutą Vokietija 
yra priversta vartoti apsiginkla
vimo, reikalams.

Vienoje savo kalboje Goeb- 
bels pareiškė:

“Tokiais laikais, kaip da
bar, kuomet kavos . trūksta, 
padorus žmonės geria mažiau 
kavos arba visai negeria.”
Vadinasi, jeigu vokietis šian

dien geria kavą, tai jisai yra 
“nepadorus žmogus”!

NE VISAI TAIP
Minėdamas Dr. J. Valiuko 

(Waluko) 25 metų profesiona
linio darbo sukaktuves, R. Mi- 
zara “Laisvėje” tarp kitko ra
šo:

“Iš Lietuvos dr. Walukas 
atvyko 1905 metais — revo
liucijos metais. Iš Marijampo
lės gimnazijos jis buvo išvy
tas dėl lietuvybės.”
Tai pasaka. Su 1905 metų re

voliucija Lietuvoje J. Valiukas 
neturėjo nieko bendro. Lietuvą 
jisai buvo apleidęs už dvejeto 
metų prieš tai.

Ir iš Marijampolės gimnazi
jos jisai buvo išvytas ne dėl 
lietuvybės, bet dėl to, kad jisai 
davė per ausį vienam mokyto
jui, kuris jam pastatė blogą 
ženklą už kompoziciją rusų kal
ba (laikant kvotimus iš astuo
nių klasių kurso) ir neprileido 
prie žodinių kvotimų.

Kirtęs per ausį tam niokyto- 
jui, J. Valiukas turėjo bėgli iš 
Marijampolės ir, žinoma, jau 
nebegalėjo įstoti į jokią kitą 
mokyklą Rusijos imperijoje. 
Todėl jisai pasišalino į užsienį. 
Apie 1905 metų revoliuciją jisai 
patyrė, jau būdamas Ameriko
je.

SOVIETŲ VALDŽIOS 
KEITIMĄSI

M. Litvinovui iškritus iš už
sienių reikalų komisaro vietos, 
prisimena, ką Paryžiaus “Socia- 
lističeskij Vestnik” rašė^šių me
tų kovo 29 d. apie komunistų 
partijos vadovybės ir sovietų 
valdžios sąstato keitimąsi.

Pereitų metų sausio mėnesį 
susirinko SSRS Vyriausias So
vietas (parlamentas) ir išrinko 
SSRS vyriausybę:

“Viso buvo tuomet išrink
ta į vyriausybę 29 asmens. 
Praėjo truputį daugiau kaip 
mėtai laiko, ir iš jų 15 jau 
apšaukti ‘žmonių priešais’, 4 
(Ežov, Ryčkov, Boldyrev ir 
Berman) arba net 5 (jeigu 
skaitysime ir Nazarovą) lau
kia pašalinimo, ir tik 9 (ar
ba su Nazarovu 10) padėtis 
nėra pasvirusi.”
Bet iš tų daugelio komisarų, 

kurių padėtis dar nebuvo “pa
svirusi”, vienas — Litvinovas 
— jau pargriuvo.

O ką apie tai sako sovietų 
“parlamentas”, kuris pagal 
konstituciją skiria ir atstato 
liaudies komisarus? Stalino 
“parlamento” balso visai negir
dėt.

Trūksta darbininku
LIUDVINAVAS — Vaisė, s, 

bėj buvo užregistruota ūkinin
kams reikalingi 22 bernukai, 
apie 40 merginų, 15 piemenų 
ir 10 kumečių, tačiau nei vie
nas darbininkas nebuvo užsi
registravęs, kad jam trūksta 
darbo.

Atkutusi Lietuva
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lygiai kaip pavasarį visais 
pašaliais žolelė žaliuoja, taip 
dabar Lietuvoje visur žmonės 
drąsiai sušneko.

O šnekėjo, kalbėjo ir seniau 
(žmogui burnos neužčiaupsi), 
bet tuomet tik vienas kitam 
kukždėjo, šnabždėjo, ką jis iš 
kitų girdėjo —■ ir sklido, pli
to gandai po visą Lietuvą pla
čią. Kovojo su tais gandais 
slapta ir vieša policija, kovo
jo ir spauda, spauda su savo 
privalomis straipsniais, o gan
dai visviena nesuvaldomi, ne
sulaikomai* plito. O dabar, da
bar paklattsykite ką patys 
žmonės kalba.

Pašte didžiulė ilga žmonių 
eilė prie mažučiuko langelio. 
Čia žmonės atėjo niekieno ne
prašomi, niekieno neraginami, 
čia žmonės atėjo atnešti geru 
savo noru, liuosa valia ginklų 
fondui savo duoklę.

Žiūrai į tą eilę ir netiki, ku
riais reikalais čia jie stovi, 
laukia; manai sau, kad tai pri
valomus mokesčius nešė.

—Ką gi čia taip visi kartu 
sugužėjo, — klausiu vieno jų, 
—ar mokesčius mokate?

—Che, che, mokesčius? Nugi 
ve, jei nori tai mokesčius... 
Ginklų fondui aukas nešam! 
Supranti? — ir tai sakęs nu
sisuka, nenori kalbėti, gal už
sigavo ar ką tokį mano pa
klausimą išgirdęs.

—Stebiesi, kad aš čia, o ne 
savo kabinete, — sako man 
vienas pažįstamas senutis dak
taras, kuris čia pat eilėje sto
vi.

Tai senas pagyvenęs žmo
gus, tur būt, didesnę savo gy
venimo dalį praleidęs savo ka
binete tarp ligonių. Mažai ka
da nors jisai dalyvavo visuo
meniniame gyvenime. Visos 
gyvenimo audros ramiai pra
slinkdavo1 pro jo kabineto du
ris,’ jų neatidarius, jų neat- 
vėrus. Tik ligonys čia pro jas 
įeidavo ir ’ tik ligonys lam ži
lam žmogui rūpėjo. Jis stropus 
savo daktaro pareigose ir ne
jautrus visuomeniniam gyve
nimui, o štai dabar eilėje sto
vi.

—Stebiesi, kad aš čia, nesi
stebėk! Jaučiu, kad gyvenimo 
audros šėlsta ... ir štai atėjau 
savo duoklę atiduoti. Seniau, 
kaip tokiems reikalams auko
davau, tai tik todėl, kad rin
kikų nusikratyti, o dabar ra
dau reikalingu pačiam čia a- 
teiti ir kas reikia atiduoti, juk 
turime kitą vyriausybę, pasiti
kiu •.. Tarytum ir aš pats at
kutai!, kitu žmogumi tapau.

—Tiesa sakai, daktare, į jo 
kalbą atsiliepė viena iš eilėje 
laukiančių, Štai aš eilinė tar
nautoja, jaučiaus visai užgui
ta, lyg antraeilis žmogus, o da
bar, dabar visi mes lygus, ne 
vien tik tautininkai patriotai. 
Šventėms < buvau sutaupius 
suknelei pinigų, bet dabar nu
tariau tėvynei atiduoti, sutau
pytu^ pinigus ginklų fondui 
atnešiau* Kas žino, kas mus 
laukia, gal jokia suknele bus 
nereikalinga. Šią pareigą atli
kusi ramiau jausiuosi...

—Bet sakykite, kur dingo 
visi šnipai, — teiraujasi vie
nas iš eilėje stovinčių, kitu me
tu čia jie zuite zūitų, o dabar 
nebėr...

—O ką jie šnipinės? Dabar 
mes visi lygus Lietuvos pilie
čiai, jei bent tautininkus pa
sektų, juk jie nenurims... ši
taip šauniai gyveno?

—Jo šauniai gyveno ir pajū
rį pralėbaro...ru...

Visi juokiasi.
—Stebėtis tik tenka, štai 

dingo visi gandai! Kaip šluo
te iššluota, o vos keletas dienų 
jau net įkyru paliko, nebeži
nojai ko ir ką klausyti...

—Dabar pasiimi laikraštį į 
rankas ir jau tiki, kas jame 

pėdą, žiuri, gi visi vokiečiai be 
taukių!

—Žinai — supykęs klausia 
Goebbelso — kame čia daly
tas?

—Memellenderiai keisčiausi 

Iš Lietuvos
Vargas su valiutos 

varžymais
sutvėrimai, kokius tik aš esu 
matęs. Ji sako, kad tik pik
tiems sutvėrimams, būtent, šu
nims antsnukius deda — ir vi
sas kaukes grąžino ir prašė 
jas jums padovanoti, girdi pri
reiksią . ..

—Kur aš jas dėsiu? man 
vienos pakaktų — gerai nenu
girdęs tarė Hitleris ...

—Likusiems smogikams iš
dalinsime — atsakė Goebbel
sas. ..

Taip žmonės šnekėjo, taip 
žmonės laiką leido stovėdami 
eilėje ir laukdami, kada ga
lėsią ginklų fondui auką ati
duoti.

O ginklų fondui aukas iš vir 
so krašto gausiai plaukia. Jas 
aukoja suaugę (ir maži. Štai 
stovi eilėje jaunuolis mokinys, 
gal kokios dešimties melų. Jo 
veidukai įkaitę. Visame maty
ti kažkoks nepasitenkinimas. 
Užkalbinu jį.

—Tai ką, auką atnešei?
Jo veidukai visai įkaista, jo 

akyse veik ašaros matyli. Su
sijaudinęs vyras.

—Tai kas atsitiko?
—Mano brdliukas įnešė de

šimts litų, o as lik penkis, jis 
mane prigavo ...

—Kaip tai prigavo?
—Mudviems mamytė šven

tėms davė po dešimts litų; ji
sai man sakė, kad ginklų fon
dui duosiąs tik penkis litus, 
tai aš jau penkis litus išleidau 
ir dabar tik penkis įnešiu.

—Na, už tokią prigavystę 
jam kailį išperk, — patariau 
aš jam?

—Jo, išperk, kad jis už ma
ne trims metais vyresnis, tai 
ir stipresnis .. .

—Aš tik litą atnešiau, čia 
pat stovėjusi pasigyrė kokių 
ašluonių melų mergaitė.

—Tai delko taip mažai?,
—Mano tėvelis mažai uždir

ba, o be to, šventės ...
—Tylėk, kiek kas gali, tai 

ir duoda.
—O kad taip butų, los dirb

tuvės savininkas, kur tėvelis 
dirba, davė tik dešimts, litų, o 
mes visi kartu su tėveliu įne
šėm dvidešimts litų ...

—Matyli, šykštuolis?
—Koks tenai šykštuolis? Vo

kietis.
Taip aiškinasi man jaunoji 

aukotoja.
—Vokietis, o žinai ką vie

nas vokietis sakė, — klausia 
vienas suaugusių. Jis sakė, kad 
šiais metais nenorėtų būti žy
du, sekančiais metais kareiviu, 
o vėliau vokiečiu. Mat, yra ir 
vokiečių tarpe visokių žmo
nių! —VISTASPATS

Iš Klaipėdos išvažiuojan
tiems leidžiama išvežti tik 25 
Lt. Anksčiau, kai dar bilietą 
š Klaipėdos buvo galima pirk

ti iki Kauno, toks varžymas 
dar pakenčiamas buvo, bet pa
skutiniu metu geležinkeliu va
žiuojant iš Klaipėdos parduo
dami tik iki Bajorų bilietai. 
Nuo Bajorų galima pirkti tik 
iki Kretingos, o nuo Kretingos 
į visas kitas Lietuvos stotis. 
Kurie toliau važiuoja, vos bi
lietui užtenka leidžiamų išvež
ti pinigų. O kur pragyvenimui 
ir atgal grįžimui Norint gauti 
didesnei pinigų sumai išvežti 
leidimą, tenka kreiptis į atski
ras instancijas, atlikti eilę for
malumų- Tai užima ne maža 
laiko ir, be to, ne visų prašy
mai patenkinami.

Miestas parduoda 
savo ūkį

RASEINIAI — Miesto savi
valdybė turi gana didelius že
mės plotus, viso apie 400 ha. 
Didesnė dalis tos žemės bus 
parduota, o gauti pinigai ski
riami miesto tvarkymo dar
bams. Kovo mėli. 28 d. miesto 
savivaldybė viešam pardavime 
parduoda savo 64 ha ūkį.

rašoma, jau nėra tų privalo
mų pranešimų...

—O juk tik pamanyk žmo
gus, kur jau buvo nueita, koks 
nachališkumas ... Juk tauti
ninkų ideologiniais klausimais 
straipsniai buvo privalomai 
dedami į kitų srovių laikraš
čius! Dabar net sunku tai su
prasti, o vos keletas dienų taip 
buvo... Tai įsibrovėliai į sve
timą butą! Juk panašu, jei kas 
ateitų į tavo namą ir pradėtų 
kaip tinkamas šeimininkauti! 
Tai reikėjo turėti akis...

—Ar girdėjote, ką ūkinin
kas Rimša prezidentui pasakė? 
Sako Suvalkijoje atsrado įtar
tini žmonės, jie slankiojo po 
kaimus ir ragino rašytis, kad 
norį vokiečiams pasiduoti.. . 
Žmones tylėjo, abejingai į juos 
žiurėjo, nes nežinojo, ar pro
vokatoriai, gal valdžios ty
čia pasiųsti, juk žmogus žmo
gaus bijojosi, o štai kai nauja 
vyriausybė susidarė, tuoj patys 
ūkininkai tuos tipus suėmė ir 
į kalėjimą nuvežė. Tai štai ko
kių laikų jau buvo susilaukę

—Tautininkai geriausiai da
bar padarytų, kad patys susi- 
likviduotų!

—O jei tik butų ramesni lai
kai, tai jau tų tautininkų nei 
vieno nebūtų likę, o dabar jie 
naudojasi Hitlerio drumstu 
vandeniu ...

—Apie vandenį kalbi? klau
sykite, aš jums papasakosiu 
visai naują anekdotą. Sako, 
vos pora dienų buvę taip. Ži
note dabar Žemaitijos nauja 
siena vienoje vieloje susidu
ria ties Juros upeliuku. Vieno
je pusėje to upeliuko meške
rioja vokiečių kareivis, o ki
toje lietuvis. Lietuvis žuvį po 
žuvies iš vandens traukia, o 
vokietukui nesiseka ir gana. 
Neiškentęs j iš klausia lietu
vio. Saldyk, susimildamas, del- 
ko tau taip sekasi, juk tas pats 
čia vanduo, tas pas upeliukas? 
Lietuvis jam ir išdrožia. Ma
tai, pas jus ir žuvis dabar ne
gali išsižioti, tai ir į kabliuką 
neįkimba, o mes dabar laisvai 
apie viską kalbame, lai ir žu
vis drąsiai išsižioja. Vokietu
kas kareivis tik pasikasė pa
kaušį ir metęs meškeriojęs sa
vais keliais nuėjo, žinai gėda 
buvo ...

—Na, jei anekdotą, tai aš 
kitą papasakosiu. Sako buvę 
taip. Dar prieš Austriją uži
mant Hitleris įsakęs Goebbels 
užsakyti austrams priešduji
nes kaukes. Žinai, vokietis ką 
daro, tai daro pagrindiniai. 
Goebbels pasiuntė į Austriją 
savo emisarus ir įsakė jų vei
dus išmatuoti, kad kaukiąs ge
rai pritaikius. Kaukės buvo 
padarytos. O kai Austriją už
ėmė, jos buvo išdalintos, bet 
visi greitai jas atgal grąžino. 
Hitleris — prisiminęs apie kau
kes paklausė Goebbelso, ar 
austrai jas dėvi.

—Ne, — atsakė Goebbelsas.
—O delko?
—Mat, austrų nosys liek da

bar ištyso, kad jau tos kau
kės nebetinka.

—Gerai, žinai Goebbels, ne
ramus laikai, užsakyk dabar 
kaukes zudetams, tik gerai jas 
pritaikink.

Goebbelsas ir tą Hitlerio pa
rėdymą su dideliu stropumu 
atliko. (

—Na kaip kaukės? kiek lai
ko praslinkus klausia Hitleris.

—Užsakiau, tik jos ir čia 
netinka. Kai zudetai buvo val
domi čekų, tai jų veidai buvo 
žymiai didesni, o dabar visai 
susitraukė ... perdidelės tos 
kaukės...

—Mat, juos galas, dabar— 
eilė memelenderių, žiūrėk čia 
kaukes gerai’ pritaikink!

Kas Hitlerio įsakyta Goeb
belso padaryta.

Kaip Hitleris atvyko į Klai-

TRUMPOS-KUMPOS 
ŠYPSENĖLĖS

- Rašo J. šmotelis ______

Margumynai
Anglijoje draudžiama 
auginti didelės bulvės
Anglijoje neseniai buvo iš

leistos privalomos taisyklės 
dėl bulvių prekybos. Bulvė ne
turi sverti daugiau kaip vieną 
anglų svarą, t. y. apie 373 gra
mus, o taip pat neturi būti 
mažesnė kaip 7/8 piršto, t. y. 
apie 48.7 mm. Už per mažas 
ar per dideles bulves jas par
duodančiam ūkininkui skirta 
iki puspenkto tūkstančio litų 
baudos. Valdininkai jau pri
žiūri, kad nebūtų pardavinėja
mos nei mažesnės nei didesnės, 
negu nustatyta, bulvės. Dėl to 
kilo kova net anglų parlamen
te.

Vienas opozicininkas, že
mųjų rūmų atstovas, atsinešė 
į parlamentą bulvę, sveriančią 
daugiau kaip pusę kilogramo, 
ir paklausė žemės ūkio mini
strą, ar tokią didelę bulvę iš
auginęs ūkininkas taip pat tu
ri būti nubaustas puspenkto 
tūkstančio litų bauda. Žemės 
ūkio ministras atsakė, kad pa
gal įstatymą turi būti nubaus
tas.

“Viskais Dievo rankose”
Tokį pareiškimą tau, lietu

viškasis svieteli, patiekė “Drau
go” redaktorius balandžio 17 
dieną.

“Dievas nuo amžių yra nu
rodęs kiekvienam žmogui ir vi
soms tautoms ir valstybėms 
vietą Jr uždavinį, kurį kiekvie
nas turi atlikti, kad išpildyti Jo 4 
nuo amžių numatytus planus.”

Aišku, kad žmonių norai ir 
pastangos nieko nereiškia. Mes 
galime stebėti ir šypsotis.

Kadaise, gal apie milijonas 
metų atgal, kada dar nebuvo 
dangaus nė žemės, Dievas sėdo
si ant akmens ir be didelio 
galvosūkio padarė planus, kaip 
pasaulis turės tvarkytis ateity
je.

Be kitko, Jis suplanavo, kad 
1914 metais <po gimimui Jo sū
naus bus malonu pradėti bai
siai didelį karą. Tame kare ’ 
reikės nugalabyti septynis mi
lijonus jaunų vyrų ir sunaikinti 
turto už daugmaž 21 kartą po 
septynis bilijonus, skaitant 
aukso doleriais. Vokietiją, ku
ri vykindama Jo planus pirmo
ji puls į karą, teks nubausti 
septyniais smūgiais. Septyniose 
vielose bus sukurtos septynios 
naujos valstybės ir tvarkysis 
pagal Jo numatytus planus.

r
Rotam toksai vvras vardu 

Hitleris gaus jo dangišką man
datą ir pradės bausti kitas tau
tas. Baus iš kairės ir iš dėsi- < 
nes. Baus Jo numylėtus Abrao
mo ainius, baus Romos katali
kus ir-liuteronus. O Jis stebės 
ir šypsosis.

Padaręs ir numatęs lokius 
įdomius planus Jis šypsodama
si atsilošė prie didelio akmens 
ir užsnūdo, panašiai kaip Vin
cas Mankus. Milijonai metų 
prašvilpė it greitasis traukinys.

Dabar mes prieš savo akis ir 
turime tą dievo suplanuotą 
tarptautinį farsą. Stebėkim ir 
laukini finalo. Mes, pagal 
“Draugo” redaktorių, esame ir - 
turime būt Jo rankose. O jei 
Lietuva bus sugriauta, tada tas 
gudrusis redaktorius lups ant 
Nemuno kranto ties Kauno 
griuvėsiais ir sakys: “Kaune, 
Kaune converlcre.”

Tuomi ši Dievo planų dalis \ 
bus baigta.
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Muzikos Žinios
Veda—NORA

“Laimingas tas, kuris gali dainuoti, kuomet betemstanti 
debesys, rodos, slegia visą gyvenimo malonumą...“

Muzikos Savaitė

Rytoj prasidės muzikos sa
vaitė ir specialė domė bus krei
piama į Amerikos muziką. Šis 
judėjimas turėjo didelės įtakos 
skiepijime platesnio susidomė
jimo muzika šioje šalyje. Da
bar apie 15,000 apylinkių daly
vauja šioje šventėje.

Nacionalė Federacija 
Muzikos Klubų Lošia 
Svarbią Rolę Amerikoje

Kad “vienybėj yra galybe“, 
tikrai galima sakyti kalbant 
apie Nacijonalės^ Federacijos 
Muzikos Klubų atsižymėjimus 
Amerikoje. Nors 4,800 paskirų 
klubų, kurie randasi įvairiose 
dalyse Amerikos, gali atlikti ne
mažus darbus savo veikloj, bet 
4,800 klubų, veikdami kaipo

būtinos dalys vienos organiza
cijos, nuveikė tiek daug, kad 
visos šalies akys šiandien at
kreiptos į šią draugiją, kurios 
konvencija įvyks Baltimorėje 
pradedant su 16 d. gegužės ir 
baigiant su 24 d. gegužės.

“Tą 400,000 skaičių narių 
šios nacijonales federacijos mu
zikos klubų Amerikoj sudaro 
taip vadinamos ‘club women’, 
kurios atkreipia savo domę gy
viems reikalams. Vieton ‘lošti 
kortomis’ šios moterys turi di
delių atsiekimų savo kreditui“, 
rašo redaktorius vieno muzi
kos žurnalo.

Pirmasis nacijonalis susirin
kimas šios tuomet jaunutės 
organizacijos buvo sumanymas 
ponios Theodore Thomas (ku
ri buvo žmona Chicagos Sim
fonijos Orkestros įkūrėjo). Jis

Blue Bird System
Tel. LINCOLN 5657

MUSŲ BUŠAI VAIKŠČIOJA Į ABI 
PUSES

Iš CHICAGOS IKI JOLIET 
Turime stotis prie 63-čios ir Cicero 

Argo • Justice • Willow Springs
Busus galite gauti Chicagoje ant Archer ir Cicero, 63rd ir Cicero, 

22nd ir Cicero, 22 ir Crawford ir Kedzie ir Archer.
Visi nauji Bušai įtaisyti su radios dėl jūsų smagumo.
Važiuokite į Naujienų Pikniką su Blue Bird Busais

Sekmadienį, Gegužės 21 d., Birutės Darže

2 Asmeniškai Lydimos

CHICAGO CITY BANK
Halsted ai 63rd Street

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

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

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

Išplauks iš New Yorko 
per Gothenburgą, Švediją 

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

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ST. LOUIS, MO. — John Barrymore, ir jo žmona. 

Netrukus jie žada išsiskirti.

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

Gauk nemokamai sutelkiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį lei

dinį "Turizmo žinios**.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Drottningholm geg. 13, birž. 12
Kungsholm __  birž. 3, rugp. 19
Gripsholm....... liepos 24, rūgs. 8

SO MUCH 
for SO LITTLE

AR NEATSVERIA mažąsias išlaidas didi SAUGI 
DEPOZITU APSAUGA? Tad, ar apsimoka rizi

kuoti svarbias ir nepakeičiamas vertybes pamesti 
kada visiška APSAUGA YRA jųsų, apsimokant į 
metus tik $4.00.*
Ateikite ir paprašykite jums parodyti musų DE
POZITŲ APSAUGOS VAULTUS. Pamatykite kaip 
visiška yra ta apsauga—kaip PATOGUS patarna
vimas. Jokiu kitu budu jus negalit nupirkti tiek 
daug apsaugos nuo ugnies ir vagies už taip mažą 
mokestį. Ateikite greitai.

♦Plūs Valdžios mokesčiai

Dar Kartą Gėrekis Valgių Skoniu

> Dantų Pleitos 
Ružavo Vulkanito

NAUJOS LABORATORINIAI IŠTIRTOS 
Higieniškos 

Tikros Vien i

Enjoy THE TASTE of 
FOOD ONCE AG Al N!1

■i 
n

BE STOGELIŲ
PLEITŲ SPECIALISTAI

Tobula kalba—inešvabžda
Pleitos daromos laisniuoto da
ktaro tiktai iš impresijų.
5 valandų taisymo tarnyba.

Iš pasaulio žymiausių laboratori
jų WEST neša jums naujausią ir 
gerai žinomą dantinių medžiagą. 
DENSENE
LUCITONE; LUXETONE, EXEL- 
DN, nuostabiai žema kaina.

TRANSPARENT,

LIBERALUS TERMINAI'MF* TP* 40 N. DEARBORN ST.
BANK TO

■ 6233 S. PEORIA ST.
OPEN T U ES., THURS.. & SAT TO 9 P.

DENTAL FACTORY open sunday toto
M.

TARNAUJANT KARŲ SAVININKAMS VIRŠ 25 METŲ

“SERVICE UP FOR SPRING”
Pataisyk savo karą, kad jis plauktų vieškeliais visą pavasarį 

ir 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

AMBROZ
Super Service Station

50th and Western Avemie
PLOVIMAS — ALIEJAVIMAS —, BREKIŲ TARNYBA 

IGNITION — LIGHTING AND OVERHAULING

įvyko Chicagoje 1893 melais 
laike Columbia Exposition. šį
met, po vadovybe ponios Vin- 
cent Hilles Obcr, federacijos 
prezidentės, suvažiavimas su
puola su New Yorko Pasauline 
Paroda, ir pasibaigus konvenci
jai, viena diena bus pašvęsta 
kaip Muzikos Klubų Diena mi
nėto j Parodoj.

AR ŽINOTE, KAD —
Yra pranešimai, kad kai gar

susis Vienos Vaikų Choras už
baigs savo gatroles Amerikoje, 
nazių valdžia likviduos šią pa
sauliniai atsižymėjusią choralę 
organizaciją. Tai yra “kultūra 
ala Hitler“.

Wolf-Ferrari naujoji opera 
“Negudri Mergaitė” turėjo sa
vo premjerą Milane neseniai ir 
susilaukė gražaus priėmimo 
nuo Italijos muzikos kritikų. 
Pasaka yra pagrįsta ant Lope 
de Vega komedijos ir dedasi 
Madride 17-tam šimtmetyje. 

» » «
Už “aukščiausią ir kilniausią 

atsižymčjimą Amerikos negro 
bėgyje 1938 metų“, Mariau An- 
derson, vienai geriausiai žino
mai negrų dainininkių, buvo 
įteiktas Spingarn medalis.

San Paulo Filharmonijos 
Draugija yra pirmoji muzikos 
draugija Pietinėj Amerikoj, ku
ri duoda reguliarius simfonijos 
koncertus su turtingais progra- 
mais tam tikroms specialiai nu
statytoms dienoms.

Sylvia Sabonis-McElroy, 
Lietuvaitė Artistė-Pianistė, 
Nuolatos Progresuoja

Rodos, visai neseniai pradė
jom gėrėtis talentu vieno jau
nojo nario tos muzikalės Leo
kadijos ir Kasto Sabonių šei
mos, jų dukrelės Sylvijos, ir su 
dome sekti jos muzikos studi
jas. Su kiekvienu pasirodymu 
aiškiai jautėm, kad čia yra ta
lentas, kuris
giliau reiškiasi,

Sylvia McElroy yra nepapras
tai talentinga ir aukšto tobulu
mo pianistė, todėl nenuostabu, 
kad jos pasirodymai yra entu
ziastiškai priimami. Visi tie, 
kurie lanko jos recitales, gerai 
susipažinę su jos puikiu skam
binimu.“

šiame koncerte Sylvia atida
rė savo programą su gru
pe Rach, Schumann—-Liszt, 
Brahms, Debussy jr Chopin 
kuriniais, ‘ bet taip vadinamas 
svarbiausias numeris buvo Lisz- 
to Concerto in E Fiat Major, 
Number 1, kurio orkestralę da
lį pildė p. Donald Drew prie 
vargonų. Pildydama šį sunkų 
kurinį, Sylvia patvirtino, kad 
ji yra viena tų retų pianisčių 
iš jaunosios kartos, kuri nepa- 
si veli na būti trukdoma nei tra
dicijų, nei Reikalavimų popu- 
liario skonio?

Sylvia turi pasiekus gan auk
što tobulumo technikoj, turi 
turtingą toną ir variaciją spal
vos. Žodžiu, yra pianistė, kuria 
mes tikrai gėrimės ir kuri dar 
toli nužengs savo karjeroj, nes 
ji įvertina svarbą tikrai rimtos 
mokyklos ir .nuolatinio lavini
mosi.

Po 
kuris 
ponų 
moj,
girsti patį Kastą Sabonį dainuo-

rjoL
koncertiniam koncerte, 

įvyko laike musų vizito 
McElroy vaišingoj šei- 
turėjom malonumo iš-

nuolatos- aiškiau, 
Ši

ti ne tik gamtos apdovanota su 
talentu ir meile muzikai, bet 
augo ir buvo auklėjama tėvų, 
kurie irgi pašventė visą savo 
gyvenimą studijavime ir plati
nime muzikos tarp lietuvių, 
kur tiktai Leokadija ir Kastas 
gyveno. Todėl ir Sylvia, būda
ma tokioj muzikalėj atmosfe
roj visą savo gyvenimą ir turė
dama tikrai rimtą mokyklą 
šiandien susilaukė pripažinimo 
savo talento ir gabumo ne vien 
tik tarp lietuvių, bet ir svetim
taučių.

Todėl ir nenuostabu, kad 
amerikonų spauda (Downers 
Grove Reporter) apie Sylvia 
rašė, kad “penktadienio vakarą, 
balandžio 28 d., Metodistų baž
nyčios auditorijoj įvyko nepa
prastas koncertas, kuriame su
sirinko diskriminuojanti muzi
kos mylėtojai išgirsti principa- 
lę programos solistę, Sylvia Sa
bonis McElroy. Visi žino, ka<f

•avimą jo mylimą ariją iš ope
ros traviatos “Užmiršai Tėvų 
Kapus“. Jo simpatinga ir talen
tinga žmona, Leokadija, jam 
akompanavo. O jų antroji duk
relė, Dolores, paskambino 
mums kelis jos pačios suhar
monizuotus, populiares muzi
kos, numerius. Čia susipažinom 
ir su kitu Sabonių šeimos jau
nučiu talentu.

Po viso to, mano senam 
draugui ir dideliam dailės my
lėtojui, Aleksandrui Micevičiui, 
ir man kilo klausimas, kiek iš 
tikrųjų tarp lietuvių randasi to
kių šimtaprocentinių muzikalių 
šeimų, kaip Leokadijos ir 
to Sabonių.

Ar Apsimoka 
Rizika

Kas-

taip,Labai dažnai atsitinka 
kad berizikuodami sutaupome 
centus, bet dar dažniau pasi
taiko, kad per riziką nustoja
me šimtus. Tad, pasakymas, 
kad “rizika — geras dalykas” 
neturi pagrindo.

Štai Chicago City Bank, So. 
Halsted ir 63 gt.‘ Ji už tik $4.00 
per metus saugoja kiekvienojo 
vertybes ir dokumentus.

Čia gausi visišką apsaugą to 
banko vaultuose nuo visų ne
laimių : vagies ir ugnies. Pa
togumas ir patarnavimas už
tikrintas. Užeikite ir išsinuo
mokite apsaugos dėžutę.

(Skelb.)
----------------------------------------------------------------------------- y—■ 1 -

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

NUSISPRĘSKITE PIRKTI

WEST1NGHOUSE
REFRIGERATORIŲ IŠ

♦

Peoples Krautuvės

NAUJI 1939 METŲ WESTINGHOUSE REFRIGERATO- 
RIAI YRA AUGščIAUSIAI IŠTOBULINTI

DAUGIAU IR GREIČIAU LEDO SUŠALDO

MAŽIAU ELEKTROS JĖGOS VARTOJA

TURI GRAŽIAUSIĄ. IŠVAIZDĄ

TURI ILGIAUSIĄ GARANCIJĄ

DIDIS PASIRINKIMAS DYDŽIŲ IR MADŲ

Palyginus Rusę Kainos Nepaprastai. Mažos

šeimyniškos mieros WESTINGHOUSE refrigeratoriai
1939 metų mados parsiduoda nuo

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

$ 119.50
IR AUGŠČIAU

DIDI NUOLAIDA UŽ SENUS ŠALDYTUVUS IR 
KITUS DALYKUS

4179 ARCHER AVENUE
Pasiklausykite musų duodamus programus Antradieno vakarais 

nuo 7-nių iki 8-nių valandos vakare iš stoties WGES

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuvėj 
kurios Skelbiasi Naujienose.

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, 

flr. R. J. Berkovitz 
3505 So. Halsted St. 

Tel. YARDS 3565.

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pamatykit 
šį namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant

Imusų vietos!
Pastatysime namus ir vidų įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ O J A fi 
2 karams pastatysime vi J J 
ant jūsų loto I ilgi
Unijistų statytas

Kviečiame jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti ir 
apžiūrėti garažą ant musų loto 
be jokių prievolių. Uždari porčiai 
ir vasarnamiai pastatomi žema 
kaina ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRKG, & LBR. CO. 
2301 S. Crawford Lawndale 3010 
Open Sunday \ .‘t

K. tVArtVA, prez.

$1.00 GYDYMAS 
PARAIŠČIAI 
GYDO KYLA

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

♦
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ELEKTRINĖS

LEDAUNES
Diena Iš Dienos

Liūdnas
Atsiminimas

Pirmą Pavasarinį 
Pikniką Rengia 
Šokiu Mokykla

=Mabtor?

MMMNHMM*

SLA 178 Kuopos 
Susirinkimas

Sutaupo pinigus ant maisto, pa-, 
laiko sveikatą. Dabar galite pirk
ti mažais, lengvais išmokėjimais. 
Per trumpą laiką visai nereikia 
nieko įmokėti. Pamatykite visus 
Budriko didžiulėj krautuvėj.

Niekur nenupirksite už že
mesnę kainą kaip pas Bud- 
fĮiką — nuo $78.00 ir 
aukščiau. Didelis pasirinki
mas naminių rakandų, gra
žių parlor setų, dulkių valy
tuvų, radijų, rekordų, ge

ros malevos

In Memoriam
Gegiižės 8-tą d. sukanka ly

giai metai laiko nuo nelaimin
gos mirties Bruno Bruzgulio. 
Bruno buvo dar visai jaunas 
ir galėjo gyventi dar ilgus me
tus. Bet, štai,'gegužės 8 tą d., 
1938, besiruošdamas savo na
muose, nupuolė kopėčiomis ir 
mirtinai susižeidė.

Bruno paliko jauną žmoną, 
Oną ir mažutį sūnų Bruno, ku
rie ir šiandien gyvena tame 
pačiame name, 2645 W. 43rd 
Street.

Bruno buvo palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse gegužės 
13-lą d., 1938 metais. Pirma
dienį, gegužės 8-tą d., įvyks 
gedulingos pamaldos Brighton 
Park lietuvių bažnyčioj, ties 
44-tos ir So. Fairfield Avenue. 
Po pamaldų, be abejo, susi
rinks giminės ir draugai pas 
Onutę, viršminėtu antrašu su
raminti ją ir jos sūnų Bruno.

Priimk Onute užuojautą ir 
nuo manęs.

— Steponas Narkis.

Dalyvaus keli ristikai (rusai ir 
' lietuviai) po vadovyste St.

Bagdono.
A. Andrejevo šokių mokyk

la rengia pirmą pavasarinį pik
niką šiam sekmadieny, gegu
žės 7 dieną, Shady Tree Inn 
(Špaičio Darže) prie Archer 
Avė., priešais O’Henry Park, 
Wil!cw Springs, III.

Bus graži šokių programa, 
gera muzika šokiams ir 
rus

Artimo svetainėj, 3260 
lllth Street, rytoj 1-mą 
landą po pietų įvyks SLA 
kuopos susirinkimas. Visi 
riai yra prašomi pribūti,
susirinkimas labai svarbus. 
Bus kalbama apie paskyrimą 
aukos Lietuvos reikalams ir

W. 
va- 
178 
na- 
nes

TeL Victory 4965. |
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tun Į 
pilną apdraudą už darbus Lenj - 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

S1IEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

įvai-

Budriko programo -

užkandžiai.

Budriko WCFL Rad o 
Programas

Sekmadienio vakare, kaip 9, 
Chicagos dienos šviesą taupo
muoju ląiku, visuomenė turės 
progos pasiklausyti gražaus 
radio
dainų ir muzikos iš galingos 
stoties W.C.F.L. Programe da
lyvaus simfonijos orkestrą ir 
25 artistai-dainininkai ir muzi
kai. Bus gražios liaudies dai
nos ir gera ^muzika, šituos pro- 
gramus leidžia Budriko Rakan 
dų Krautuvė.

Pranešėjas,

Progress programas iš 
WGES linksmins klausy
tojus

žino-

Koresp. B. Walantinas.

Remkite t’ios. Kurie 
garsinasi "NAU.TIFNocv^

I

COOK COUNTY 
PASIŪLO

Warnio draugų organi- 
padaryti jam surprizą 

sekmadienį, gegužės
Girdėjau, kad bus ir

Stanley Warnis 
Nebus Užmirštas

Kadangi gegužės 8-tą d. pri
puola Stanislovų diena, tad bū
rys St. 
zuojasi 
sekantį 
7-tą d.
“Kapeli j a” T -š -š, tik nepasaky- 
kit Stasiui Warniui. Jis užlai
ko aludę ties num. 4157 South 
California Avė. — Steponas.

daine-

valan-

JOS. F.
BUDRIK

Furiiiture House
3109 So. Halsted St.

Tel. Yards 3088
Pasiklausykite grynai lietuviškų 
programų, leidžiamų lietuvių, ne 
svetimtaučių.
WCFL—970 k. nedėlios vakare
7 vai. ’
International Pot-Pourri iš
WAAF—920 kį 3 vai po pietų 
oanedėliais ir pčtnyčiomis.
WHFC—1420 k. ketvergo vaka
rais 7 vai. Chicagos laiku.

Vestuvių
Varpai

BPJDGEPORT. — šį šešta- 
dienį, 4 vai. po piet, šv. Jurgio 
Bažnyčioje bus surišti neat- 
mezgamu mazgu du Bridge- 
porto jaunuoliai.

P-lės Mary Suslavičiutės mo-

Visi šokėjai yra gerai 
mi Chicagos publikai, nes nie
kados neatsisako patarnauti, 
kuomet juos kas pakviečia. 
Taigi, dabar jie, drauge su sa
vo mokytoju A. Andrejevų 
kviečia Chicagos visuomenę at
silankyti į jų rengiamą pikni
ką.

mo, kurių leidimu

STANDARD CLUbĮ
Čvnlni Tk«><rti'n£—1 Ofi PrnnfŠvelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4 Cfi 
4/5 Kvortos I «vU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKES 
TAVERNOJ

Reinkilc Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

> p DRINKSAS V b —
MUTUAL LIQUOR COMPANY 

Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET

Phone Boulevard 0014

Atidarymas ||

|Liberty Daržo
Buvęs Dambrausko Daržas

Nedėlioj, Gegužės (May) 7 d., 1939 m.
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS

Grieš gera muzika. Bus visokių skanumy
nų ir pasilinksminimų. Taipgi bus veltui 
duodama geri ir riebus sendvičiai darže. 
Kurie užeis j CAFE, tie visi gaus veltui 
vištienos pietus. Širdingai visus kviečiame 
atsilankyti savininkai:

John Pilkis ir Antanas Chmilevski.

tina, p. Suslavičienė, kuri da
bar yra vedusi antrą vyrą p. 
Chas. Aiduką, biznierių, gyve
na antrašu 3329 So. Lituanica 
Avė. Jaunojo p. Thomas Yure- 
vich tėvas p. Jurevich, yra 
alaus išvežiotojas. Jo įstaiga 
randasi prie Armour mokyk
los, 33rd Place, Bridgeporte.

Vestuvių iškilmės įvyks Lie
tuvių Auditorijoje. Linkėtina 
laimingo vedybinio gyvenimo 
jaunuoliams. —VBA.

Su smagiom pavasario 
lėm ir muzika.

Ryt, sekmadienį, litą 
dą prieš piet, iš stoties WGES,
1360 kilocycles, turėsime pro
gos pasiklausyti gražaus ir įdo
maus lietuviško radio progra- 

rupinasi
Progress Rakandų Krautuvė, 
3224 South Halsted Street.

šie programai pasižymi ge
ru talentu. Taip ir rytoj gir
dėsite žymius dainininkes ir 
dainininkus dainuojant rinkti 
nas kompozicijas ir linksmas 
liaudies pavasario daineles. 
Taipgi dalyvaus patarėjas Adv. 
K. Gugis. Bus smagios muzi
kos, svarbių ir įdomių prane
šimų. Bus ypatingai gerų ži
nių iš Progress Krautuvės pre
kybos, apie didį 7nių metinių 
-sukaktuvių išpardavimo užbaig- 
ves. Dar yra progos visiems 
pirkti namų reikmenis už 
cialiai sumažintas kainas, 
pamirškite pasiklausyti.

< Rep. J.

spe-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Stanley Pachun, 26, su 

raidine Janis, 23
John Dayhon, 47,

Janaitis, 53
Oscar Gordon, 38,

Naikelis, 25
Charles Bartos, 26, 

Pesiusky, 23

Draugiškas 
Pasilinksminimas 
Su Pamarginimu

Ge-

su

su

su

Grace

Helen

Sylvia

Gavo
Perskiras

Adam Kasper nuo Haniet A.
Kasper
Anna Juriga nuo Anlon Jurga.

Įvyks nedėlioj, Gegužio-May 
7 d., 1939, Šv. Marijos para
pijos svetainėje, prie 35th ir 
So. Union Avė. Pradžia 7 v. v. 
Visi suaugę-senesni, esate ma
loniai užkviečiami atsilankyti ir 
draugiškai laiką praleisti.

— Jūsų Rengėjai.
(Skelb.)

Liet. Draugijos “Apšvietos” mėnesinis susirinkamas įvyks sek
madienį, gegužės 7 d., 2:00 vai. popiet, Sandaros svet. 812 
W. 33 St. Visos narės malonėkite susirinkti bėgantiems rei 
kalams aptarti. Valdyba

Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 7 d., 12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėje, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai pribūti 
nes randasi svarbių klausimų ir rengimą draugišką išva
žiavimą. P. K. sekr.

Lietuvių Keistučio Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks gegužės 
7 d., Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 12 vai. die
ną. Malonėkite atsilankyti. Helen Chapas, rašt.

p ENf GI jAl I
Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinis Kliubas ren

gia didelį ir puikų Pavasarinį Balių šeštadienį, gegužės 6 d. 
Cicero Liuosybės Svetainėje, 14 St. ir 49 Ct. Cicero, III. Pra
džia 6:00 vai. vak. Įžanga iš kalno 25c. Prie durų 30c. Kvie 
čiami visi atsilankyti praleisti linksmai vakarą su draugais 
ir pažįstamais. Kosespondentas

Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelis rengia pavasarinį Gėlių Va
karą su programų, kurį išpildys Ratelio choras, solistai, du
etai ir 1.1. Vakaras įvyks Mildos salėje, 3142 So. Halsted St. 
Pradžia 7:30, įžanga 30c. prie durų, o iškalno 25c. Kviečia
me visus atvykti ir sykiu su lietuvišku jaunimu pasTnks- 
minti. A. J. Povilonis

SHADY TREE INN
Daržo Savininkas rengia PIKNIKĄ IR DARŽO ATIDARYMĄ 

Nedėlioj, Gegužės-May 7 d. 1 vai. popiet 
Kviečia visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti. Bus 

gera muzika ir skanus užkandžiai VELTUI '
Užkviečia JUOZAS SPAITIS

SHADY TREE INN
89th and Archer Avenue 

Willow Springs, III. Skersai Oh Henry Park

GEGUŽINI GKl.Il V AK AKA 
Rengia LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS RATELIS 

Šeštadienį, Gegužio 6 d., 1939 
mildos Salėje

Namų Savininkai
Jau ateina pavasaris atgims

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

Mes gi užlaikom visokios 
medžiagos dėl porčių, garažiį, 
langų, durų,, grindų (floor- 
ings), panelų, plasterboards, 
kabinetų, combination ir sie
tinių (screen) durių ir langų. 
Dabar geriausias laikas 
turime specialų pigumą 
rą pasirinkimą. Ateikit 
sitikrinkit musų kainas 
kės.

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

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

(Skelb.)

PAVASARINIS
BALIUS

—rnegia—
Garfield Parko Liet. Vyrų ir 
Moterų Pašalpinis Kliubas.

Gegužės 6 d., 1939 m
CICERO LIUOSYBĖS SVET. 

14th ir 49th Ct.
Pradžia 6 vai. vakare 

Įžanga iškalno 25c 
Prie durų 30c

Prašome visus atsilankyti ir link
smai laiką praleisti, šiame ba
liuj įstojimas į Klubą suaugu
siems $1.00, o jaunuoliams veltui.

3142 South Halsted Street
Ratelio Choras Pateiks Gražų Koncertinį 

šokiams Grieš Ratelio Orkestrą
Pradžia 7:30 vai. vak.

Programą

Įžanga 30c

pirkti, 
ir ge- 

per- 
pre-

ir 
ir

Ati-

Skelbimai Naujienose 
'--oda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

Vatais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

ILLINOIS

KAS 
VAKARĄ

Šaltimiero
Nuo 7:00-tos

Valandos 
Kas Vakarą.

1480 K.
ILLINOIS • INDIANA

INDIANA

DIDŽIULIS

GRAND OPENING PIKNIKAS
ĮVYKS

Sekmadienį, Gegužio 7 d., 1939
SUNSET PARK

135th ir Archer (Rte. 4A and County Line, Lemont, UI.
IŠLAIMEJIMAI:

Mėnesių Paršiukas
Naminių Lašinių 
Old Taylor Degtinės 
Suris
Schlitz Alaus

Įžangos ir Išlaimėjimo Tikietai Dykai—šokiams gros gera orkestrą 
Visus lietuvius iš Chicagos ir apylinkių širdingai užkviečia—

V. KURAITIS

1.
2.
3.
4.
5.

Dviejų 
10 sv.
Kvorta 
Didelis 
Keisas

ESI

WISC()NSIN o IOWA MICHIGAN

KLAUSYKIME
I

LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
STOTIES

KAS 
VAKARĄ

Šaltimiero
5000-WATTS

1480 
Kilocycles

WISCONSIN ® I0WA • MICHIGAN

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI 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!

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

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

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

Generalis Kuntraktorius
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.

UŽEIKIT PAS
PETE Y0UNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

Garsinkites :‘N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $19.50
UŽ .......................................... ■

GYDYMAS $Cn.OO
LIGONINĖJE ............. U U

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje___ $ 15.00

REUMATIZMAS nn
Greitai Palengvinama

VISAS LIGAS GYDOMA S-J.OO
T£V--zaminncna įpkait. vaistus

nnnGT.AS PARK HOSPITAL
1900 Sn. Kedzie Avė.. Chlcago

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
.CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

v ■
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INELAMU EPIDEMIJA UŽPUOLĖ KUPIŠ 
KENŲ KLIUBO NARIUS CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

OLES RIMKIENĖ, 
po tėvais Obiržaitė 

gyveno 3202 S. Green St. 
Persiskyrė su^iuo pasauliu 

gegužės 4 d., 1 vai. popietų, 
1939 m.,- sulaukus pusės amž., 
gimus Raseinių apskr., Kražių 
parap., Butkiškių dvare.

Paliko dideliame nubudime 
3 dukteris: Stellą Schon, žen
tą Roy, Sophie Braaten, žentą 
William ir Bertą Salvage ir 
žentą Jack; 4 sūnūs: 
vą, Antaną, Juozapą 
sandrą; 3 anukus ir 
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 
kopi., 3319 Lituanica 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 8 d., 8 vai. ryto, iš 
kopi. į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Oles Rimkienės 
girpinės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka,

Dukterys, žentai, Sunai ir 
Giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138.

Stanislo- 
ir Alek- 
daug ki-

Mažeikos
Avė.

*

DU NARIAI SUNKIAI SUŽEISTI, VIENAS 
STAIGA MIRĖ

Kiekvienas iš musų darbo 
žmonių, pakol sveikas, neprisi
menam apie nelaimę ar mirtį. 
Vien tik rūpinamės ir mėgina
me gyvenimų padaryti maloniu 
sau ir šeimynai. Be to, dar ti-

kimės nuveikti ką nors dides
nio ir kilnesnio visai žmonijai.

Pasirodo, kad ne visi užma
nymai galima įvykdyti, nes gy
venimas dažnai pakeičia musų 
planus.

PERSONAL URNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS “ams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

■ Siunčiam Gėlesni/Eltf Q Telegramų |LUiLIMU JįsasPasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

JUOZAPAS ŽUKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 5 d., 4:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Telšių apskr., Nerim- 
daičių parap., Trimisedžių km.

Amerikoj išgyveno 34 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Elzbietą, po tėvais 
Giedraitę, dukterį Bernice 
Garcinskienę ir žentą Antaną, 
švogerį Joną Giedrą, jo žmo
ną Katherine ir jų šeimyną, 
švogerką Domicėlę Petrulevi- 
čienę ir jos vyrą Joną ir jų 
šeimyną ir gimines Lietuvoj. 
Brolį Dominiką ir seserį Oną 
ir jų šeimynas.

Kūnas z pašarvotas randasi 
5918 So. Whipple St., Tel. 
Hemiock 1119.

Laid. įvyks antrad., gegužės 
9 d., 1:00 vai. po pietų iš na
mų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Juozo Žukausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, žentas, 

Švogeris, Švogerką ir 
Giminės.

Laid. dir. A. B. Petkus, Tel. 
Grovehill 0142.

Paskutinių kelių savaičių įvy
kiai mus, Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos narius, gana skau
džiai supurtė. Jau kelios savai
tės kaip guli lovoj sužeistas, 
su perlaužta koja Kazys Mac
konis. Ačiū jo kantrumui, jo 
sveikata jau gerėja ir lazda pa
siremdamas mėgins vaikščioti.

švelnis ligoninėj
Antra nelaime tarp Kupiškė

nų, tai Povilo švelnio susižeidi- 
mas. Jisai dar skaudžiau tapo 
sužeistas automobilio nelaimėj 
ir gilti šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Aplankiau keletą kartų, pasi
kalbėjome, pasibedojom, kad 
taip skaudi nelaimė jį sutiko. 
O ką daugiau darysi, kitokios 
pagalbos negaliu suteikti, vien 
tik žodžiu suraminti. Geri dak
tarai rūpinasi jo sveikata ir tik
rina, kad pagys ir vėl galės iš
vežioti “Naujienas”.

K. Marcinkevičius ligoninėj

NORĖČIAU SUSIPAŽINTI tiks
lu apsivedimui su našliu, vaikinu 
ar gyvanašliu, 40—50 metų amž., 
turi būt blaivus ir taikaus budo ir 
bent kiek apsišvietęs. Be vaikų, ir 
kad turėtų pastovų darbą. Aš esu 
36 metų našlė su dviem mergai
tėm—Plačiau pet laišką susižino
site. Box 987, 1739 So. Halsted St.

.........................................   ui i .................. i ii i < 

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

RENDON ŠVIESUS KAMBA
RYS su ar be valgio. Pavieniui ar 
ženotai porai. Republic 6251.

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

RENDON ŠVIESUS KAMBARYS 
?rie mažos šeimynos. 3429 South 
Union Avė., Antros lubos priekyje.

INTELIGENTIŠKAS VAIKINAS 
paieško DARBO kaipo bartenderis. 
Esu pavienis ir patyręs. Telefonas 
3oulevard 8087.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PAIEŠKAU DARBO už janitorių 
prie namų arba ant mažos ūkės. 
Pilnai patyręs 3336 So. Halsted St. 
antros lubos užpakaly.

IEŠKO DARBO jauna mergina 
pabaigus knygvedystę. Tupi patyri
mo viso ofiso dąrbo. Kas turite to
kį darbą, prašau pranešti. 817 W. 
51št PI., Tel. Boulevard 9726.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖS 
f i k č eriai. Hussmann-Lig-O-Nier 
walk-in šaldytuvas, 10x8 porcela- 
no priešakiu ir Hussmann 8 pėdų 
refrigeratorius, case and coils. Mes 
turime daug vartotų šaldytuvų ir 
refrigeracijos keisų visų 
Mes perkraustome 
pertaisome visokius krautuvių fik- 
čerius. Telefonuok apskaičiavimui 
dykai.
MARCUS-SPAK FIXTURE CO., 

1447 W. Van Buren St., 
MONro.e 4622.

dydžių, 
pastatome ir

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

JAUNA ANGLIŠKAI kalbanti 
mergina namų ruošos darbui ma
žoj šeimoje, nuolatinis darbas.

Oakland 2323.

REIKALINGA MERGINA arba 
našlė nuo 25 iki 40 metų, kuri my
lėtų važiuoti į Californiją. Du apy
seni žmonės; tėisingai ypatai gera 
mokestis, aprašyk save smulkiai. 
D. JONAITIS, 8476 St. Aubin St., 

Hamtramck, Michigan.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ba
ras, viskas dėl taverno. Parduos 
pigiai. 1921 West 47th St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Au^mobiliai. ir' Trokai Par^vtoiii

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.

PIRK DABAR
Tiktai $1,000 įmokėti — Pirksi 

De Luxe 3x5 kambarių apartmen- 
tą, tile maudyklės, garu šildomas, 
garažas. Pilna kaina ...... $10,000.

ŽIŪRĖK
$2,000 įmokėti—pirksi 10 metų 

senumo kampinį 13 apartmentų ga
ru šildomas, elektriką. Refrigeraci- 
ja. Rendos $6400. Pamatyk šiandien. 

DABAR
$5,000 įmokėti — pirksi kampinį 

12x4 kambarių apartmentinį, garu 
šildomas—elektriką ir refrigeracija, 
rendos $5,400. Kaina $16,000.

ATYDA!
Tiktai $6,000 įmokėjęs

pereinamą kampą, 6 krautuvių ir 
11 apartmentų — daktarų ofisai ir 
garažai—garu šildomi — rendos
$8,100.00. Pilna kaina $20,000.00, 
veikti greitai. 
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue 
10 North Clark Street, 

1527 Devon Avenue.

pirksi

CO

2 AUKŠTŲ GELTONAS Pressed 
Building—2x6 kambarius apart- 
mentai, garu šildomi—rendos $840 
metams—tiktai $4250 —$^000 rei
kalaujama. Wabansia avė. 5 kam
barių namas. Turi būti parduotas 
už tik $1500.00. $400 pinigais rei
kalaujama. Kreiptis 3943 Irving 
Park Blvd.

PARDAVIMUI 80 AKRŲ geros 
žemės farma, geros trobos, elektri- 
cos šviesa. John Janko, Scottville, 
Michigan.

PARDAVIMUI 120 AKRŲ FAR
MA su pastatais—70 akrų dirbamos 
su užsėta pieva ir derlium. Gera 
žemė. Lengvas išmokėjimas. Rašyti 
Mrs. Mary Sarocka, R. R. 1, Rhine- 
lander, Wis.

PARSIDUODA VIŠTŲ FARMA. 
Vienas akras derlingos žemės, arti 
Cicero Avė. ir 87th St. Vienas mū
rinis namas, kitas medinis ir bar
nė. Taipgi visokių vaisių medžių. 
Visa kaina $1200.

DIDELĖ ROADHOUSE
Tavern, restaurantas, su visais 

barais, šokiam svetainė ir daržas. 
Namas 100 pėdų ilgio. 7 kambariai 
gyvenimui — cementinis skiepas. 
Randasi 8300 ir Kean Avė. ant 
Cementinio kelio. Turi būt parduo
tas šią savaitę. Tik už vieną penk
tą dalį kiek kainavo pirmiau. Ma
žas įmokė j imas.

JOHN J. LIPSKI, 
4018 Archer Avė. Tel. Laf. 3036.

PARDAVIMUI 80 AKRŲ ūkis, 
gražioj vietoj prie grįsto kelio, 1 
mylia į gerą miestelį. Didelis na
mas, beismentas, barnė, elektriką. 
Idealus kaimo namas — $2,000 pi
nigais, likusią — ilgalaikė vald
žios paskola. P. O. Box 31, Niles, 
Michigan.

KAMPINIS 8 APARTMENTŲ 
2-5; 6-4, metinių pajamų $3540.00. 
Kaina $17,000—pinigais $3,000. 12 
metų senumo, 15 apartmentų, meti
nių pajamų $8,000—Kaina $28500— 
pinigais $5000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 West Irving Park Blvd. 
Tel. Keystone 8700.

PARDAVIMUI 80 AKRŲ FAR
MA arti Hamlet, Ind.—visi žemi 
laukai. Budinkai, stakas, mašinos, 
derlius. Kaina nebrangi jei paim
tas tuoj. Seaman Stanton, Grover- 
ton, Indiana.REIKALINGA MERGAITĖ dirb

ti lengvą namų darbą ir padėti 
kostumeriams patarnauti. Kamba
rys, valgis, skalbimas ir $6.00 į sa
vaitę (vėliau gal daugiau). Geri na
mai. 5900 West lllth St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos 11 KAMBARIŲ PLYTINIS na

mas, 37 pėdų lotas, 2 karų garažas, 
visi plumbingai nauji — South 
Sidėj gyventojui, $75 mėnesiui pa
jamų. Geras investmentas. Kaina 
tiktai $4500.00. Savininkas eina pa
ilsėti.’ Šaukti Prospect 3682 po 6 
valandos. vakaro.

FOR SALE lease on, truck farm, 
10 aeres, 6 room house 150. 
bed sash all laid and seeded 
planted. Much of the field is 
planted and seeded. Flowers 
be .ready for Decoration 
Plows, cultivators and all tools in 
excellent condition. Selling on ac- 
count of illness.

MRS. A. KOESTRA 
8433 Lafayette Avenue.

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

Mrs. Anha Bittin 
GARDEN KOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

Hot 
and 
also 
will 

Day.

Trečias Kupiškėnas, K. Mar
cinkevičius, randasi Hines ve
teranų ligoninėj. Jis ten išbu
vo jau 19 menesių. Aplankau 
retkarčiais. Nesiskundžia savo 
likimu. “Unkl Šamas” jį užlai
ko švariai ir valgyti duoda ska
niai. Daktarai sako, kad nerei
kia rūpintis, greičiau sveikatą 
atgausi ir tąsyk galėsi eiti kur 
tau patinka.

Metinės Mirties Sukaktuvės

Mirė D. Černius

Metinės Mirties Sukaktuvės

ne-

Nubudę liekame,
MOTERIS, SŪNŪS IR GIMINĖS

M

BRUNO 
BRUZGULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 8-tą d., 1938 m., su
laukęs 42 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Gikonių kaime, 
Kvietkų •" parapijoj, ‘ Rokiškio 
apskr. Tapo palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse gegužio 
13-tą dieną.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, sūnų Bruno ir 
gimines.

Prabėgo jau metai laiko 
nuo tavo mirties musų bran
gus vyre ir tėve, bet žaizdos, 
kurias Tavo mirtis paliko mu
sų širdyse, dar neužgijo. Ta
vo moteris ir Tavo sūnūs Ta-> 
vęs neužmiršome ir tankiai 
minavojame.

Ilsėkis ramiai musų vyre ir 
tėve šaltoje žemelėje ir lauk 
musų pas Tave ateinant.

Nubudę liekame: 
MOTERIS ONA, 
SŪNŪS BRUNO

Cicero pilietis '< D. Černius,. 
•tviVto sudėjimo- ir1 linksmo bū
do žmogus, su pirma diena ge
gužes užbaigė šio pasaulio var
gus. Buvo stambus Kupiškėnų 
rėmėjas. K. K. Draugijos pa
skutiniame parengime dainavo 
ir šoko sykiu su Kupiškėnais, 
o dabar jau ilsisi šv. Kazimiero 
kapinėse. Nei iš šio, nei iš to 
išsivystė liga. Nors ir greitai 
buvo suteikia pagalba, bet ne
bepataisė jo sveikatos ir kelias 
dienas pasirgęs mirė. Liko du 
našlaičiai: sunūs ir duktė.

Koją, ranką ar kitas sužeis
tas kūno dalis galima sutaisyti, 
sulopyti, jos ir vėl tarnauja, o 
nuo nelaibosios mirties nei vie
nas nepabėgsim, visus lygiai

REIKIA MOTERŲ vilnoniams 
skudurams skirstyti.

CHICAGO WOOL STOCK CO. 
865 N. Sangamon. Klausti Mr. Hork 
6-tas aukštas. <

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

pigiausia 
Taipgi parduoda naujausios 
mūrinius namus, po 4 kam-- 
ir 2 kambariai viršui, ne- 
po $4750.00. Yra gasas, elek-j 

ištaisytos.
REIKALINGAS BLAIVAS VY

RAS dirbti ant' farmos. Turi mo
kėti karves nųjžti. Atlyginimas $20 
mėnesį. Julius Dambrauskas, Arch
er ir McCarthy Road, Lemont, III.

REIKALINGAS BARTENDERIS 
SMITH’S PALM GARDENS.

4177 Archer Avenue.
______ -£....PARTNERS WANTED

Reikia-1 Partnerių^
• PAIEŠKAlT'^USININKO

vern biznį — Geras biznis 
dirbtas per dądg metų.

6011 So? Halsted St.

PARDUOSIU TAVERNĄ, gera 
bizniška vieta, pigi renda, tinka
ma ženotiems. Aš turiu kitą biznį.

6440 COTTAGE GROVE.
į Ta-
- IŠ

PAIEŠKAU PUSININKO į ta
vern biznį, turi'būt pavienis vyras, 
moteris arba mergina. Tavernas 
randasi South Sidėj. Geriausia .vie
ta. Atsišaukite Box 988, 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖS ir 
taverno kombinacija—geras biznis 
—septyni akrai žemės su namu. 2 
garažai ir barnės. Labai gera vieta. 
Vidutinė kaina. Priverstas parduo
ti. Rašyti. Mrs. Mary Saracka, R. 
R. 1, Rhinelander, Wis.

PARDAVIMUI MODERNAS ta
vernas, 5 gyvenimui kambariai. 

Šaukti Lafayette 3255.
EUR RENT—IN GENERAL 

Renddai—Bendrai
RENDAI 4 KAMBARIŲ flatas, 

iš fronto, šviesus, naujai dekoruo
tas su visais įtaisymais, geistina 
be vaikų. 827 West 34th Place, 
Sav. 1 lubos iš užpakalio.

PARSIDUODA PIGIAI TAVER
NAS, geras biznis su namu arba 
mainysiu į privatišką namą. Tele
fonas Boulevard 0922.

Kazimieras Obelenas
persiskyrė su šiuo pasauliu 7 d. 
gegužes mėn., 1938 m., sulaukęs 
60 metų amžiaus, gimęs Gaigalų 
kaime, Vilkijos parap., Kauno 
apskrity.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Antaniną, sūnų Stanis
lovą ir daugiau giminių Ameri
koje ir Lietuvoje.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus vyro ir tėvelio bus laiko
mos Šv. Mišios Šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje, 8 d. gegužės, 1939 m. 
8:39 vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines, rlraugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas.

Mes tave busų brangusis vy
re Ir tėveli, niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau nebe
sugrįš!, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

MČORE AND 
McELLIGOTT 

įsteigta 1887 m. 
Monuments, Mausoleums, Markers 
Musų kainos atsakančios. Pirm 

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

skina kas papuola.
Nauja gyvybė

LIGOS VERČIAMAS turi par
duoti 4 flatų namą su groserne — 
mėsos marketu. 15 metų įsteigta. 
Parduos ir vien biznį. 2956 South 
Union Avė. Avė. Mrs. A. Montri
mas.

Maria Petrulienė, darbšti Ku
piškėnų Kultūros Draugijos na
re, randasi Mary Thompson 
moterų ir vaikų ligoninėj. Gar
nys jų aplankė ir paliko dova
nų — gražią sveikutę 7 svarų 
ir 4 uncijų dukrelę. Pp. Petru
liai davė jai vardą Dorscy Ann. 
Kaip naujagimė, taip motina 
gerai jaučiasi "ir ateinantį pir
madienį, gegužės 8 dieną, ma-

PARDUOSIU TAVERNĄ arba 
priimsiu pusininką, mainysiu ant 
automobilio ar kas ką turite šalia 
taverno. 6844 So. Racine Avė.

PARSIDUODA ARBA RENDON 
mūrinis 3 aukštų namas; 16 kamb. 
Rooming House ir gražai .įrengtas 
tavern. Parduodu pigiai. Turiu 
greitai parduoti.. 352 West 63rd St. 
Savininkas Antros lubos.

10 FLATU, 6 f lėtų ir 4 f lėtų. Prie 
Marųuette Parkp. Geram stovyje— 
tiktai šiemet pastatyti. Nupirksite 
už žemą kainą, nes šitie budinkai 
turi būt greitai parduoti. Kreiptis 
2437 W. 69th St. Michiulis, Pros
pect 1844.

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

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

Kaina ........................... $5650.
1 akras žemės su bud inkais. Kai

na .......................................... $1,000.
9 apartmentai ant kampo, renda 
metus $3960. Kaina ...... $14000.

CHAS. ZEKAS, 
4708 So. Western Avenue.

i

DIDELIS BARGENAS LOTŲ.
Parsiduoda labai pigiai Marąuet- 

te Park. apielinkėj du lotai prie 
66th ir So. Halsted St., 68x125.

Šaukite Republic 7696.

TURI PAAUKOTI NUOSAVYBĘ 
kampas plytų bildingas Ciceroj 
(Havvthorne) ai\t 70 pėdų loto. Ta
vernas, lodge hall, šokių 
kita krautuvė užpakaly. 4 
1 penkių kambarių flatas, 
šildomas. Taverno biznis 
metus. Nori pasiūlos. J. J.
3938 West 26th St. Lawndale 1300.

salė ir 
po 3 ir 
pečium 
per' 22 
Kucera.

PARDUODA IR MAINO 2 fl. po 
5 kambarius, muro namas apšildo
mas. Parduoda pigiai arba maino 
ant ūkės ar lotų apie 50 mylių nuo 
Chicagos. 6 fl?tų namas. Savi
ninkas nori gauti ūkį (farmą) ar 
mažesnį namą. Mūrinis namas, 
rendos neša. $1800 per metus. Ge
ram stovy, geras bargenas atsišau
kite ypatiškai ar per laišką. J. 
Vilimas, 6800 So. Maplewood Avė.

PARSIDUODA NAMAS SU ar 
be taverno, arba mainysiu ant' pri- 
vatiško namo. 2727 W. 38th Place.

5952 S. FRANCISCO, Naujas 
modcl bugalow gatavas gyvenimui. 
Atdaras 1 iki 6 popiet kasdien.

' PARDAVIMUI 80 AKRŲ pui
kios žemės farma, geri budinkai. 
žuvingas upelis bėga per ganyklas,' 
4 medžiamos karvės, 2 telyčios, 2 
šiometiniai geros veislės veršiai, 2 
arkliai, visi ūkės padargai, viskas 
už $4300.00 ant išmokėjimo. Atsi
šaukite, 1800 W. 46th St. Urbelis.

PIETŲ RYTUOSE nuo Lemont 
arti Archer Avė. 2M» akrų farma— 
$475—$95 pinigais, $5.00 mėnesy.

BoxM-27, 1739 So. Halsted St.

NORTH SHORE FARM/, 12 ak
rų į rytus nuo Green Bay kelio. 
$110 už akrą—$250 pinigais, $15 
mėnesy. C-49, 1739 So. Halsted St.

ŠIAURĖJ NUO NORTH AVĖ. 
—rytuos nuo Mannheim kelio (La 
Grange rd.) 12,500 ketv. pėdų dar
žovių farma prie gero akmens ke
lio, elektriką, turtinga žemė. $275 
—$50 pinigais — $5 mėnesy. S-15, 
1739 So. Halsted St.

DALINAI APGRIUVĘS FĄR- 
MOS namas prie Roosevelt kelio 
arti mokyklos, paaukuos už $1500 
lengvais terminais. (Be skolų, mo
kesčiai apmokėti). H-2, 1739 South 
Halsted St.

PATAISYTAS NAUJAS 6 kam
barių katedž (lengvai sutvarko
mas) su 5 akrų farma prie grįstos 
sekcijos, arti mokykla, susisiekimas, 
patogu į Pietvakarius ir Calumet 
industrijalę apylinkę. Elektriką 
—mokesčių apie $18 metams, $22 
mėnesy. Kaina $1975 — $275 pini
gais. L-7, 1739 So. Ųalsted St.

ARTI 2 AKRŲ FARMA prie 
Lawrence Avė. — Riv^rroad, elek
triką, grįstas kelias, nėra asesmen
tų, maži mokesčiai $550—$110 pi
nigais. K-4, 1739 So. Halsted.

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

NIKODEMAS MILERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 5 d., 4 vai. popiet, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Šila
lės parap., Bikavėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Marijoną, dukterį Jo- 
sephine ir daug giminių ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 1815 W, 
45th St.

Apie laidotuvių laiką bus 
pranešta vėliau. Bus išlydėtas 
iš namų 
bažnyčią, 
dulingos 
nio sielą, 
tas < Šv.

Visi a.
rio giminės, draugai ir pažįs-r 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Giminės.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

gyvena ties 6839 S. Maplewood 
avė. Dabar jų- šeimyna susidės 
iš trijų narių.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ par
davimui. Gerai įrengta. Elektrikinis 
šaldytuvas. Parsiduoda pigiai arba 
mainysiu ant mažo namo.

246 So. 13 Avė., Mayvvood.

į Šv. Kryžiaus par, 
kurioje atsibus ge- 

pamaldos už velio- 
o iš ten bus nulydė- 
Kazimiero kapines.
a. Nikodemo Mile-

Povilas Pch’ulis labai paten
kintas garnio dovana ir jis di
džiuojasi palikęs “papa”, ir tas 
vardas jam labai patinka.

Rašytojas šių žodžių taria 
amžiną atilsį įnirusiems ir linki 
ligoniams pasveikti ir greitai 
ateiti vėl su mumis darbuotis.

P. B.

-O 112 blogų'metų laukia 34 
mėty negro Tloyd Hikes, nuo 
25 W. Adams Street. Kurpiaus 
krautuvėj, ties tuo adresu, j sai 
sudaužė 16 veidrožių. Kadangi 
vienas sudaužytas veidrodis at
nešus neva 7 blogus metus, tai 
16 veidrodžių —— reiškia 7 kar
tūs 16, arba 112 blogy mėty. 
Vargšas Hikes!,

PARSIDUODA už pirmą pasiūly
mą Lunchruimis su visais įtaisy
mais arba vien tik įtaisymai — Tu
riu du biznius. Vienas noriu par
duoti. 3738 So. Halsted.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė prie didelės bizniavos gatvės. 
Parduos pigiai. 1921 West 47th St.

PARSIDUODA GEORGE’S 
VERN. Perdaug metų išdirbtas 
nis. Savininkai išeina į savo 
mą. 837 W. 34th PI.

TA- 
biz- 
na-

AUKAUJA 4422 S. CAMPBELL 
AVĖ. 6 kamb. murinę cottage — 
miegamas kamb. viršuj, furnace 
apšildomas, aukštas beismentas— 
laundry tubs—labai pigiai — galite 
pirkti už savo teisingą pasiūlymą. 
$1.000 cash. Namas bus atdaras ins
pekcijai nedėlioj nuo 1 iki 6. Taip
gi mūrinis storas—2 flatai. Groser- 
nė rezidencijos vieta. Nėra kompe- 
ticijos. Labai graži vieta. Labai pi
giai. Galima ir mainyti. Renda 
$106.00 į mėnesį Rezidencija, medi
nė, South Sidėj iš kurio galite pa
dalyti 2 flatus. Buvo gaisras ir bis- 
kį apdegė vidus. Vertė $8,000. Par
duos už $2500. Mainysiu biznio na
mą ant privatiško namo. Turime 
visokių mainų ir gerų pirkinių iš 
forekloserių—didelių ir mažų. Tei
singas patarnavimas.

CHAS URNICH (Urnikas) 
2500 W. 63rd St. Tel. Prospect 6025

ŠEIMAI APRIBOTŲ pajamų pui
ki viršininkystės ir daržovių farma, 
tuoj nuo Washington blvd. (pra
tęsus), vakaruose nuo Mannheim 
kelio, (La Grange kelias) elektri
ką, už miesto ribų, užtikrinami 
maži mokesčiai, nėra asesmentų 
prieš grįstą kelią. Kaina $300. $60 
pinigajs. $5 mėnesy (pirmą metą 
be palūkanų). Rašyti savininkui 
Z-88, 1739 So. Halsted

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

PASKOLA ANT PIRMŲ morgi- 
čių nuo 500 ir aukščiau pagal nuo
savybės vertę, 5 nuošimčiais. Atsi
šaukite į Metropolitan State Bank 
2201 West 22nd St Real Estate 
skyrius.

soil—fOr sale
Juodžemis—Pardavimui.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

KAS KĄ TURITE MAINYTI < 
Marųuette Parke 4 flatų mūrinį 

namą—kaina $13,800. 2 flatų po 4 
kam. —kaina $4,900. 5 kambarių 
bungalow—kaina $3,300. Turim vi
sokių kitų bargenų pardavimui ar
ba mainymui. C. P. SUROMSKIS, 
6816 S. Western Avė. Grovehill

0306. Vakarais Prospect 0176

BARGENAS, MIELA VIETA vai
kams, 5 kambariai apačioj, 2 vir
šuj. 3449 N. Kostųer.

PUIKIOS IŠVAIZDOS plytinis 
bungalow, pirminė kaina $20,000, 
7 kambariai tile virtuvė, nyaudyklė, 
šalinis įvažiavimas, didelis 3 karų 
plytinis garažas, geros sąlygos, kai
na $10,000. Ne agentams.

5824 Addison Street.

PIRMOS RŲSIES 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 pirkaite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tek Wentworth 7942.



NAUJIENOS, Chtcago, Ttt. šeštadienis, gegužės 6, 1939

NAUJAS “KARAS” PRIEŠ CHICAGOS 
AUTOMOBILIU SAVININKUS

MASINIAI AREŠTUOJA MOTORISTUS Už 
NEPEReJIMĄ INSPEKCIJOS ,

Tūkstančiai Chicagos auto
mobilių savininkų vakar ir už
vakar bijojo pasirodyti gatvėj 
su automobiliais. Dabar Chica- 
goj siaučia savotiškas “karas’* 
prieš motoristus, kuris daugiau 
nereikalingas, negu reikalingas.

Su šios savaites pradžia visi 
policijos departamentai, valsti
jos, miesto ir apskričio, įsakė 
areštuoti arba duoti “tikietus“ 
vairuotojams, kurie neturi 
“draiverių laisnių”. Areštai bu
vo daromi tūkstančiais. Tam 
buvo pamato, nes motoristai 
turėjo apie metus laiko lais- 
nius išsiimti, vienok daugelis to 
nepadarė.

Bet, negana to, paskutinių 48 
valandų bėgyj Chicagos polici
ja pradėjo “ablavų” atkreiptų 
prieš motoristus, kurie neturi 
ant automobilių miesto inspek
cijos ženklų. Mat, Chicago turi 
patvarkymų, kad chicagiečių 
automobiliai turi būti atiduoti 
miesto inspekcijai du kartus į 
metus. “Saugus** automobiliai 
yra tie automobiliai, kurie per
eina inspekcijų, gauna inspek
cijos ženklų, kurį reikia {lipin
ti priekiniam lange. “Nesaugus“ 
arba inspekcijos neperėję auto
mobiliai turi būti pataisyti ir 
vėl grąžinti inspekcijai.

Inspekcijos stotyse spūstis
Nei iš šio, nei iš to policija 

pradėjo neinspektuotų automo
bilių savininkus areštuoti ir 
bausti $2 ir didesnėmis pinigi
nėmis pabaudomis. Motoristai 
neturi nieko prieš tai, kad juos 
baudžia už apsileidimų, bet šį 
kartų jie kelia didžiausių pro
testą. nes ir norėdami atiduoti 
automobilius inspekcijai negali 
to padaryti. Per pereitų it šių 
savaitę inspekcijos stotyse bu
vo ir tebėra milžiniškas susi
grūdimas, ir kai kuriems žmo
nėms, kurie nuvažiavo inspek
cijai, teko laukti penkias ir 
šešias valandas laiko. Kadangi 
labai daug žmonių dirba in
spekcijos valandomis (nuo 7 
ryto iki 7 vak.), tai jie negali 
tiek laiko pašvęsti tam tikslui 
ir laukti valandas eilėje.

Vienok policija areštus tebe
daro ir užvakar areštavo apie 
2.000 žmonių. Važiuok inspek
cijai — tai turi laukti pusę die
nos, o jei važinėsi neperėjęs 
inspekcijos — tai gausi mokė
ti bausmę. Nestebėtina,^ kad 
motoristai keikia ir policijų, ir 
miesto valdybų, kuri įsakė areš
tus daryti, ir inspekcijos stotis, 
prie kurių negalima prisigrūs
ti.

Motoristai pyksta, bet miesto 
teismas tai turi tikrų šienapiu- 
tę. Kasdien surenka po kelis 
tūkstančius dolerių pabaudo
mis.

Padėčiai pagerinti ir moto
ristų protestų priverstas, polici
jos departamentas vakar nusta
tė naujų inspekcijos stočių sų- 
rašų ir valandų tvarkų. Inspek
cija bus daroma sekamose vie
tose:

Nauja stočių svarka
Portage Park, prie Long ir 

Berteau gatvių — nuo 7 vai. 
ryto iki 7 vai. vakare. Tiktai 
pasažieriniams automobiliams.

3638 W. Harrison st., nuo 7 
iki 11 vak. Pasažieriniams' au
tomobiliams ir trokams;

1805 N. Mohawk st., nuo 7 
iki 7. Tiktai pasažieriniams 
automobiliams.

2019 Fullerton avė. — nuo 7 
iki 11 — trokams ir pas. auto.

2840 Calumet avė. — nuo 7 
iki 7 vak. — trokams ir pas. 
automobiliams;

1802 N. Humboldt Blvd. — 
nuo 7 ryto iki 11 v. —trokams 
ir pas. autom.

Marųuette Park, 67 ir Cali-

fomia, nuo 7 iki 7 v., tiktai pa
sažieriniams autom.

20 N. Carpenter st:, nuo 7 
iki 11 v., trokams ir pasaž. au
tomobiliams;

Wilson ir Lawrence — nuo
7 iki 7 v., tiktai pasaž. autom.

6934 Cottage Grove avė. — 
nuo 7 iki 11 v., trokams ir pas. 
automobiliams. —Kor.

Šiandien Juozo 
Gaisrio 
Laidotuves

Bus palaidotas Tautiškose 
Kapinėse

Šiandien Juozo Gaisrio laido
tuvės 1:30 po pietų iš laidotu
vių direktoriaus Liulevičiaus 
koplyčios į Lietuvių Tautiškas 
Kapines.

Velionis Gaisris ilgametis gy
ventojas Brighton Park koloni
jos. Turėjo plačių giminę ir 
daugybę pažįstamų. Jų visų 
privalumas dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti paskutinį pa
tarnavimų. Iš namiškių liko 
žmona, duktė ir du sūnus. Jie 
visi dėjo didžiausias pastangas 
tėvelio gyvybei prailginti. Jie 
visi nepaisė nei išlaidų, nei var
go ir tie jų geri norai daug gel
bėjo.

Vienok prieš mirtį atsispirti 
nei išsipirkti niekas negali. 
Taip buvo ir su velioniu Gais
riu. Ramiai užgeso jo gyvybė 
po ilgos ligos. Visų savo gyve
nimą vedė pavyzdingai, ramiai. 
Prieš mirtį užklaustas: “Gal 
reikalauji kunigo?’’ Jisai ra
miai atsakė: “Nedarykite iš 
manęs juokų’*. Ir namiškiai ne
sipriešino jo norams.

Įvairios mintys
Tai pagirtinas elgesys varto

ti sveikų protų. Buvo ir yra at
sitikimų, kad gyvendamas žmo
gus neturi jokių reikalų su 
bažnyčia, bet mirštant prikal
ba arba po prievarta verčia pri
siimti kunigų ir palaidoja 
“šventose kapinėse’’. Tikreny
bėj žemė ta pati, numiręs ne
sipriešins kur jį pakas.

Visokių dalykų buvo ir bus, 
bet už vis butų sveikjau, kad 
kiekvienas žiūrėtų savo reika
lus, nekištų nosies kur nerei
kia. Bet kaip to išvengti, kad 
per metų metus diena iš die
nos kalama apie dūšios išgany
mų, artimo meilę ir tas labai 
veikia musų moterėles. Žino
ma, ne visas, bet didžiumų. 
Tų senų tradicijų laikosi. Kaip 
kas išmano, tegul save gano, 
bet pašaliniai agentai turėlij 
išnykti. O jie pranyks kartu su 
musų senųja gentkarte.

Jaunoji karta į dalykus ki
taip žiuri. Kaip svietiški, taip 
ir dvasiškiai. O gal laikai kei
čiasi? Taip, keičiasi ir dar kaip, 
o tolyn eina vis prašmatnyn.

Mano sena motina sako: “Ar
tinasi sudna diena**. Jai taip sa
kydavo jos motina, mano bo
butė, bet tos “sudnos dienos** 
kaip nėra, taip nėra, ir kažin 
ar ji kada nors ateis?

N. Rašė jas.

Jaunimo Ratelio 
Vakaras >

šį vakarų Mildos svetainėj, 
(antram aukšte) įvyks Lietu
vių Jaunimo Kultūros Ratelio 
rengiamas “Gėlių Vakarėlis“. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
lietuviai yra prašomi dalyvau
ti. Vakarėlyj dainuos ratelio 
Choras, kurį* veda p. Darata 
Judzintavičienė.

Lauksime visų...
Kor.

Brazauskų Šeimos 
Obalsis —
“Keliaukim”
Kur Nevažiuosi — Ten Brazaus

kai Jau Buvo
Nelabai seniai jaunas chica- 

gietis Viktoras Brazauskas sė
do ant motorciklio ir išdundė
jo į rytus. Netrukus jau buvo 
New Yorke. Kelionė labai pati
ko, ir sugrįžęs Chicagon, jis 
pradėjo galvoti ar pasisektų 
motorcikliu pasiekti Californi- 
jų? Tol nežinosi, kol n epą ban
dysi, nusprendė Viktoras, vėl 
sėdo ant motorciklo ir nuirau 
kė į vakarus. Trijoms paroms 
nepraėjus, jisai jau grožėjosi 
saulėto Hollywoodo ir Los An
geles vaizdais.

Iš to kas viršuj pasakyta, ga
lima suprasti, kad Viktoras 
Brazauskas yra didelis keliavi
mo mėgėjas. Važinėti po toli
mas vietas, matyti kaip .kiti 
žmonės gyvena, kuo jie užsii
ma, kaip kitur gamta atrodo — 
tai jo stipriausias gyvenimo no
ras.

Nevienas Viktoras turi “wan- 
derinsi”. Dideli keliautojai yra 
visa chicagiečių Brazauskų šei
myna, gyvenanti adresu 2743 
West 59th street. Kur nevažiuo
si — Amerikoj’ ar Kanadoj, net 
Europoj — surasi, kad Brazaus
kai ten jau buvo.

Seni Chicagiečiai
Tos “keliautojų” šeimynos 

galvos yra p. Jurgis ir Barbora 
Brazauskai, labai seni Chicagos 
gyventojai — lietuviai, kurie 
seniau daug veikdavo lietuvių 
organizacijose. Per pastaruo
sius 28-is metus jie užlaikė ir 
tebeužlaiko maisto krautuvę 
ties 59-tos gatvės adresu. Senai
siais laikais p. Brazauskai da
lyvavo įvairių organizacijų stei
gime, prisidėjo prie suorganiza
vimo pirmos lietuviškos “spul- 
kos” Chicagoj, organizavo pa
rapiją, ir tam> panašiai.

Jie kartu išauklėjo gražių ir 
pavyzdingą, sėt su keliavimui 
“pramuštomis galvomis” šeimy
ną, susidedančių iš astuonių sū
nų ir dukterų. Jų sūnus yra 
Viktoras, Edvardas, William ir 
Charles, o dukterys: Helen Ka
reiva, Florence ir Elvira Bra
zauskaitės, ir Harriet Tabelskis.

Viktoras neseniai vėl išvyko 
Californijon, kur jisai žada ap
sigyventi ir darbuotis filmų pra
monėj. Bet pirm negu pastoviai 
ten pasiliks, jis pirmiausia ap
lankys Hawaii salas, ir, rodos 
tam tikslui pasistatys mažų lai- 
vukų. Edwardas, kuris jau spė
jo apsukti didesnę dalį Ameri
kos, dabar studijuoja inžineri
jų Purdue universitete, India
noj. Trečias brolis William — 
yra spaustuvininkas, o Charles 
— turi alsakomingų manadže- 
riaus vietų Buick automobilių 
bendrovėj. Jis ir Charles jau 
apvažįnėjo Jungtines Valstijas 
beveik skersai ir išilgai.

Keliauja ir Seserys
Nemenkesnės keliautojos yra 

ir seserys. Helen Kareiva, žmo
na legionieriaus — biznieriaus 
William J. Kareivos, yra dau
giau kartų buvusi pietinėse val
stijose, Texase ir Meksikoj, ne
gu kiti chicagiečiai Sand Diu- 
nuose. Ten pat, arba Floridoje,
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JIE NEBUVO NAMIE, KAI DIEVAS 
SARMATĄ DALINO...
Ir Jie Turi Didelius Ragus
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Specialus Plymouth ambtilancas greitai padaromas iš 
keleivinio automobilio. Užpakalinė sėdynė padalinama 
taip, kad pusė pasikelia iš vietos, kad padaryti vietos naš- 
tuvams, o kita pusė lieka vietoje slaugei pasisėst .

VAKAR
ČHIČAGOJ
• Trys ginkluoti piktada

riai atėmė $275 pinigais ir 
$225 čekiais nuo 35 metų chi- 
cagiečio Sam Novit. Apiplėšta
sis gyvena adresu 6810 Green- 
view avenue ir yra gėrimų par
davėjas.

® 52 metų Wiley Hitchcock, 
Crane High school mokyklos 
mokytojas, vakar gavo divorsų. 
Jo argumentas buvo, kad žmo
na jį labai muša. Hitchcock 
gyvena adresu 3307 W. 65th
Place.

Suėmė Už 
2 Žmonių 
Suvažinėjimą

Vakar rytą policija suėmė 
23 metų amžiaus Raymondų 
Madaus, nuo1‘'4942’ W. Monroe 
street. Važiuodamas Lake gat
ve jisai suvažinėjo moteriškę, 
vėliau apysenį -vyrą, ir susto
jo tiktai tada,'kai įvažiavo į 
kitų automobilį.

19 metų Mrs. Norma Ro- 
berts, kurių jisai suvažinėjo 
guli ligoninėj su nulaužta ko
ja ir sudraskytu veidu, o Char
les Curry, nuo^8014 W. Wab 
nut, sužeistasis Vyras, panešė 
labai sunkias vidujines žaiz
da,

Wisconsine arba Michigane ra
si sesutes Florence, Elvira ir 
Harriet. Pirmoji tebėra prie tė
vų. Elvira yra korektorė Don- 
nelley’s spaustuvėj, o Harriet 
seniau buvo banko tarnautoja, 
bet dabar užsiima vien šeimi
ninkavimu.

Pp. Brazauskai Senior irgi 
neatsiliko nuo vaikų ir jau bu
vo ir Lietuvoj, ir Canadoj, ir 
šiaurėj, ir pietuose, vakaruose 
ir rytuose.

Klausk Brazauskų —
Paklausus kas iš kelionių 

daugiausia metasi į akis, Bra
zauskai vienu balsu atsakys, 
kad gražiausia “ vieta Amerikoj 
yra Yellowstohe Parkas, kurį 
daug kartų jie lankė, gražiausi 
gamtos vaizdai yra vakaruose, 
o sveikiausias klimatas — pie
tuose (Texas valstijoj).

Jeigu norite sužinoti kur ke
liauti ir kų pamatyti — klaus
kit chicagiečių Brazauskų...

Irgi Keliautojas

Kitas Gražus Jau
nimo Užsimojimas
šį kartų — Bowling Kongresas

Detroite

Šiandien ir rytoj Detroite 
vyksta pirmasis nacionalis A- 
merikos lietuvių Bowling kon
gresas, kurį surengė Amerikos 
Lietuvių Atletinė Asociacija. 
Turnyre dalyvauja didelis skai
čius komandų iš įvairių valsti
jų, kaip New York, New Jer- 
sey, Pennsylvania, Ohio, Mary- 
land, Michigan, Indiana, Illi
nois ir Wisconsin. Iš Chicagos 
išvyks bene penkios atskiros 
komandos geriausių lietuvių ri- 
tikų.

Rytoj rytų kalbamo turnyro 
proga Detroite įvyks ir metinis 
A. L. A. Asociacijos susirinki
mas su centro valdybos rinki
mais ir programoje. Iš Chica
gos į tų jaunimo veiklai svar
bų mitingą išvyko šį rytą “Jau
nimo“ redaktorius Juozas Poš
ka savo padėjėjo Jono Karob- 
Haus (Carobus) lydimas. Laik
raštis “Jaunimas“ yra A. L. A. 
Asociacijos oficialus organas.

Kor.

Rytoj Naujo 
“Liberty” Daržo
Atidarymas

Seniau buvo Dambrausko
farma

Šį sekmadienį, gegužės 7 die
nų, bus iškilmingai atidarytas 
Liberty daržas, seniau buvęs 
Dambrausko daržas, Willow 
Springs, III.

Ši vieta visiems gerai žino
ma. Jų neseniai nupirko John 
Pilkis ir Antanas Chmilevskas 
ir viską iŠ naujo atremontavo, 
taip kad dabar ir didesniems 
piknikams vietos užteks.

Užklausęs Jonų Pilkį apie 
atidarymo iškilmes, gavau štai 
kokį atsakymų: “Pasamdžiau 
gerus muzikantus, užsakiau ge
ro alaus, duosiu veltui skanius 
‘senvičius*, o kurie užeis į Cafe, 
tai gaus veltui ir pusę vištuko”. 
Taip, tikiu, kad J. Pilkis savo 
prižadų išpildys. Užtai visi ci- 
ceriečiai ir rengiasi rytoj ap
lankyti Pilkį naujam Liberty 
darže. Aš irgi busiu su visa sa
vo “genge”. —Al.

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
ruošiasi Kapinių Puošimo die
nai, kuri šįmet išpuola gegužės 
30. šįmet, kaip ir koletų kartų 
praeityj, tos iškilmės yra kaip 
ir futbolas, kurį komunistai 
svaido ir spardo kaip jiems pa
tinka, neatsižvelgdami visai į 
Kapinių reikalus ir didžiumos 
Kapinių lotų savininkų norus.

Į Kapinių valdybų ir Puoši
mo Dienos komisijų jie papras
tai gvoltu veržiasi, o kai pra
deda šeimininkauti, tai pašalie
tis lik žiūrėk ir stebėkis.

Kad ir šįmet. Puošimo die
nos komisija susideda iš trijų 
žmonių: L. Bliumo, M. Geleži- 
nienės ir R. Toleikienės. Atro
do, tačiau, kad visa komisija y- 
ra Toleikienė, o kilų dviejų na
rių lyg nėra. Toleikienė neatsi
klaususi kitų narių viskų tvar
ko, orkestrus samdo, bilietus 
spausdina, pati nusprendžia 
kiek bilietų reikės spausdinti, 
kokios bus kainos, kaip iškil
mės įvyks, kas kalbės, kiek da
lyviai gaus atlyginimo, ir t. p.

Taip dalykai atrodo, spren
džiant iš raportų, kuriuos komi
sijos nariai išdavė paskutinia
me lotų savininkų susirinkime. 
Atsistojo Bliumas raportuoti ir 
sako, “Aš nieko nežinau. Klausk 
Toleikienės, ji viskų tvarkė”. 
Raportuoja Geležinienė, ir ji sa
ko, “Klausk Toleikienės, ji vis
kų daro.”

“Toleikienės Komisija”
Bet ne tame dalykas, kad 

“Toleikienė viską daro.” Jeigu 
ji gerai padarytų, tai Kapinės 
ją tegalėtų pagirti. Paprastai 
komisijose didesnę dalį darbo 
atlieka vienas žmogus. Bet To
leikienės šeimininkavimo, tai 
jau negalima pagirti. Ji nusam
dė, nieko neatsiklaususi, orkes
trų iškilmių dienai už tam tik
rų kainų, nors kelis kitus or
kestrus galima gauti už daug 
pigiau. Orkestras gavo darbų

Legionas Ruošia 
Ekskursiją Laivu 
ĮMihvaukee
Plauks Laivu “City of Grand 

Rapids”
Visi rengia piknikus — drau

gijos, kliubai, biznieriai, radio 
vedėjai, galvojo Amerikos Le
giono Dariaus-Girėno Kuopos 
nariai. Kuo daugiau bus pikni
kų, tuo greičiau jie nusibos vi
siems, galvojo legionieriai to
liau ir nutarė savo organizaci
jos naudai surengti kų nors 
skirtingo. Ir sugalvojo.

Dabar galima pranešti pasau
liui, kad Legiono parengimas 
tikrai bus skirtingas. Jie ne pik- 
nikaus, bet praleis dienų ant 
Michigan ežero vandenų.

Birželio 25 d., Dariaus-Girė
no Legiono Postas rengia eks
kursijų laivu į Milwaukee, Wis- 
consin ir atgal.' Kelionei Legio
nas nusamdė beveik visų di
džiulį ežero laivų “The City of 
Grand Rapids”, lengvai prilygs
tantį juros milžinams, kurie 
plaukioja tarp New Yorko ir 
Europos.

Ekuskursijos rengimu dau
giausia rūpinasi p. William J. 
Kareiva, vienas Legiono veik
liausių narių ir rengimo komi
sijos pirmininkas.

Ekskursijos smulkmenos dar 
neišdirbtos, bet p. Kareiva sa
ko, kad busiųs paruoštas pui
kus “floor show” ant laivo, ten 
bus ir orkestras šokiams, o Mil- 
waukee bus parūpinti specialiai 
autobusai, kurie ekskursantus 
nuveš į įdomesnes Milwaukce 
vietas. Ekskursija taipgi aplan- Juk iš patyrimo jau žinome, 
kys ir milžiniškų Blatz bravorų, kad kur tik komunistai pridė-

Bilietai ekskursijai bus $2.00|davo nagus, ten jie viskų ir nu
asmenini. Jie ja uyra platina- gaspądoriaudavo.
mi. Kor. Loto Savininkas

dėl to, kad jis “komunistaiš- 
kas“. Buvo spausdinami bilietai 
ir laiškai. Toleikienė, vėl nieko 
neatsiklaususi, pavedė viskų sa
vo draugučių komunistų spaus
tuvei. O Lietuvių Tautiškos ka
pinės toli gražu nėra komunis
tiška įstaiga, ne komunistai jų 
užlaiko ir nevien komunistai y- 
ra lotų savininkai.

Faklinai, komunistų lotų sa
vininkų tarpe yra mažylė dale
lė. Bet per savo nachališkumų, 
per užsispyrimų jie Šįmet, ir 
nekartų praeityj, taip užvaldė 
Puošimo dienos Komisijų, ir 
bando šeimininkauti direkcijoj, 
kad kitiems lotų savininkams 
jau laikas susirūpinti.

Kapinės nėra partinė įstaiga 
— lai aišku. Kapinės bando gy
vuoti kaip visų lietuvių visuo
meninė įstaiga, netarnaudama 
nei vienai, nei kitai srovei., Bu
tų nonsensas sakyti, kad Kapi
nės turi tarnauti tai ar kitai 
partijai. Bet komunistams tai 
ne nonsensas. Kapinės ir Puo
šimo Diena jiems komunistiškų 
oracijų ir demonstracijų vieta. 
Juk jie nesisarmatija Kapinių 
puošimo dienų (pavyzdžiui, per
nai) užtraukti internacionalą, 
nors kiekvienas pasakys, kad 
Kapinės tikrai ne vieta tokiam 
dalykui. Atsistos jų kalbėtojai 
ir nesidrovės tuos žmones, ku
rie Stalinui neklupčioja, pur
vais apdrabstyti. Niekas jiems 
nieko nesakytų, jeigu jie žino
tų savo vietą ir prisilaikytų pa
dorumo, bet jie, tur būt, nebu
vo namie, kai Dievas sarmatą 
dalino...

“Nori Reikalus Tvarkyti”
Per visus plyšius, per visas 

spragas jie veržiasi “Kapinių 
reikalus tvarkyti”. Gvoltu ver
žiasi užimti “strategiškas” vie
tas Kapinių dierkcijoj. Kai hu
ną lotų savininkų susirinkimai, 
tai jie visi subėga ir pagal ko
mandą kilnoja rankas. Kai jų 
susirenka didžiuma, tai nei ne
bandyk pasakyti kų nors prieš.

Bet kodėl komunistai gali 
taip šeimininkauti? Kodėl, bū
dami mažumoj, jie užvaldo ko
misijas ir bando šeimininkauti 
direkcijoj? čia kaltė, tur būt, 
priklauso didžiumai lotų savi
ninkų, kurie nesilanko į Kapi
nių valdybos šaukiamus susirin
kimus. Nueik į susirinkimų, tai 
žiūrėk komunistai visi sugar
mėję, o kitų lotų savininkų 
kaip ir nėra. Tuo tarpu pažan
gus, komunistams priešingi, 
žmonės sudaro didžiulę didžiu
mą lotų savininkų.

Kapinių labui reikalinga, kad 
visos srovės, ir komunistai, ir 
socialistai, ir visi kiti pažangus 
žmonės jas remtų. Bet jeigu 
komunistų srove ar kuri kita 
srovė bando Kapines užvaldyti, 
tai lotų savininkai turi tuo su
sirūpinti.

Laikas Susirūpinti
Dabar kaip tik laikas susirū

pinti. Turėdami daugiau nacha- 
liškumo ir drąsesnes akis negu 
supratimo, komunistai jau įsi
galėjo Puošimo dienos komisi
joj, ir jau stato ragus direkci
joj, susidėję su taip vadinamais 
“tautininkais”. Jeigu lotų savi
ninkai jų nesuvaldys, tai tie 
Maskvos agentai užvaldys ir vi
sų direkcijų. Kartų jau jiems 
pasisekė tai padaryti, ir gal di
džiuma lotų savininkų atsime
na, kad kiek į kapinių iždų įei
davo pinigų, tiek ir išeidavo. 
Jeigu mums rupi Kapinės, tai 
mes negalime sutikti, kad taip 
ir vėl atsitiktų. Bet jeig’» mes 
leisime komunistų davatkoms 
kaip Toleikienei ir kitiems taip 
šeimininkauti, kaip jie sumano, 
tai galėsime patys save kaltinti.




