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Britanija Žada Vokietijai Koncesijų Duoti
VOKIETIJA BETGI TURI IŠSIŽADĖTI 

AGRESIJOS
MĖGINA SUTAIKYTI ANGLIAKASIUS 
IR KOMPANIJAS HARLAN KAUNTĖJE

Opozicija reikalauja, kad valdžia juo grei
čiau susitartų su rusais

LONDONAS, Anglija, geg. 
19. — Kalbėdamas parlamen
te premjeras Chamberlain 
penktadienį pareiškė, jogei 
Britanija sutinka duoti Vokie
tijai koncesijų.

Koncesijų Britanija sutinka 
duoti taikos interesuose. Ta
čiau Vokietija turi išsižadėti 
agresijos atkreiptos prieš kitas 
šalis.

Derybose su Vokietija dCl 
taikos Chamberlain numato 
grąžinimo Vokietijai kolonijų 
klausimą. Britanija neatsisaky
sianti svarstyti Vokietijos tei
singus reikalavimus.

Bet štai kur kliūtis: kitos

Ir senatoriai valgo 
svetimos šalies 

mėsą
WASHINGTON, D. C., geg. 

19. — šiomis dienomis sąjūdį 
sukėlė Washingtdne ir- kai ku • 
riuose šalies ^Sluoksniuose ži
nia, kad Jungt. Valtsijų laivy
nas nupirko 48,000 svarų Ar
gentinos konservuotos jautie
nos (corned beef). Pereitą ket
virtadienį Jungt. Valstijų sena
tas dauguma balsų priėmė pa
tvarkymą, kuris draudžia pirk
ti laivynui mėsą ir kitokius 
produktus užsieny, jei toki 
produktai yra gaminami Jungt. 
Valstijose. Tačiau penktadienį 
senatoriai sužinojo, kad paties 
senato valgykloje duodama 
valgyti Brazilijoj konservuota 
jautiena.

Žydai boikotuos Bri
tanijos prekes

JERUZALĖ, Palestina, geg. 
19. — Ketvirtadienio naktį Pa
lestinoj pasibaigė triukšmingos 
24 valandų žydų demonstraci
jos. Jų pasėka yra tokia: nu
šautas konštebelis; kitas kon- 
štebelis sunkiai sužeistas; de
šimt konštebelių sužeista leng
viau. 150 žydų sužeista — 
dauguma jų jaunuoliai amžiu
je nuo 10 iki 16 metų.

Penktadienio rytą žydai pla
navo boikotą Britanijai. Į boi
koto planą įėjo šitokie sume
timai: — nepirkti britų pre
kių; 2 — nedalyvauti miestų 
valdžiose, kuriose tarybos susi
daro iš žydų ir arabų; 3 — 
nemokėti municipalinių taksų. 

šalys netiki Vokietijos pareiš
kimais, kad ji trokštanti tai
kos. Ir dėl to pati Vokietija 
kalta. Dabar Vokietijai tenka 
įrodyti, kad ji atsisako nuo 
agresijos, o kai įrodys, tai ga
lima bus kalbėtis ir apie tai
kos sąlygas.

Debatuose taipgi buvo iškel
tas derybų su Busi ja klausi
mas. Darbiečių vadas majoras 
Attlee, Lloyd George, Church- 
ill ir Eden reikalavo, kad val
džia juo greičiau susitartų su 
rusais.

Chamberlain atsakė, kad val
džios tikslas yra susitarti su 
rusais juo greičiau.

Kritikuoja Lind- 
berghą

LONDONAS, Anglija, geg. 
19. — Lloyd George, buvęs 
Britanijos premjeras Pasauli
nio karo laikais, penktadienį 
kritikavo Amerikos garsųjį 
lakūną, pulk. Charles Lindber- 
ghą. Esą, Lindbergh nuvyko į 
Rusiją, ten pabuvęs porą sa
vaičių atvyko į Angliją ir pra
dėjo pasakoti, kad Rusijos ar
mija esanti niekam tikusi, kad 
rusų fabrikai — vien betvar
kė. Daug žmonių patikėjo ši
tomis pasakomis — išėmus 
Hitlerį, pareiškė Lloyd George.

Prez. Rooseveltas — 
karaliaus Jurgio 

giminietis
LONDONAS, Anglija, geg. 

19. — Dienraštis “The Daily 
Ėxpress” penktadienį išspaus
dino straipsnį, kurs įrodinėja, 
kad Jungt. Valstijų preziden
tas esąs Anglijos karaliaus 
Jurgio VI tolimas giminietis. 
Straipsnio autorius Montagu- 
Smith giministę surado 26 kar
tų praeity.

Lenkijoj įtempimas 
atslūgęs

VARŠUVA, Lenkija, geg. 19. 
— Patys lenkai ir svetimšaliai 
stebėtojai mano, kad gali pra
eiti dar nemažai laiko, pirm 
negu Hitleris iškels vėl Danci
go klausimą. Nervų įtempimas 
Lenkijoj atslūgęs, bet lenkai esą 
pasiruošę staigiems vokiečių 
žygiams atremti.

J ACME-NAUJIENŲ Teleplioiu
ANGLIJOS KARALIUS JURGIS VI ADMIROLO UNIFORMOJE MONTREAL 

miesto rotušėje (Kanadoje) pasirašo “aukso knygoje”.

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISURL_____________ /

e WASHINGTON, D. G, 
geg. 19. .-X- Apti-artierikoniškai 
veiklai tyrinėti komitetas penk
tadienį pareikalavo, kad atei
nančią savaitę liudytų genero
las Moseley ir republikonų par
tijos pirmininkas Hamilton ry
šium su propaganda skleidžia
ma prieš žydus.

, • • • • • • ■ • 1 1 • • '• ' ■ . *
• ST. JOHN’S, Newfound- 

land, geg. 19. — Nesurandama 
Charles Backmano, kuris išlė
kė per Ątlantiką į Švediją. Ma
noma, kad jis žuvo. Newfound- 
lando valdžia įsake patikrinti, 
ar matyta kai Backman skrido 
Newfoundlando šiaurės rytų 
pakraščiu.

• NEW YORK, N. Y., geg. 
19. — New York-o Pasaulinė 
paroda padarė kontraktą, pa
gal kurį į parodą atvyks iš Pe
ru, Lina Medina, 5 metų mer
gaitė pagimdžiusi kūdikį.

• • • •

e WASHINGTON, D. C., 
geg. 19. — Teisingumo depar
tamentas pasiuntė į Harlan 
kauntę, Kentucky valstijoj, ge
neralinį prokurorą padėjėją 
McMahoną. McMahon tyrinės, 
ar Harlan kauntėje nėra pa
neigiamos civi’inės teisės ang
liakasiams.

• • • •

• WASHINGTON, D. C.,
geg. 19. — Prez. Rooseveltas 
penktadienį dar kartą pareiškė, 
jogei laivynui užpirkta Argen- 5:26 
tinos corned beef 48,000 svarų, vai. vak.

I todėl, kad Argentinos mėsa yra 
j geresnė ir žymiai pigesnė, ne
gu Jungt. Valstijų. Šitą faktą 
pripažįsta įvairus mėsos žino
vai.

• • T IT # »

ę WXSHINGTON. D.. C., 
geg. 19. --^^askutintUOju lai
ku paleista iš WPA darbų ke
letas šimtų tūkstančių darbi
ninkų. Planuojama birželio mė
nesį paleisti dar 200,000. Ta
čiau šią vasarą numatyta vyk
dyti plati kitokių federalių dar
bų programa. Ji, tikimasi, pa
ims darbui paleistųjų WPA 

‘darbininkų ir dar su kaupu.
• • ,• • •

© VIENA, Austrija, geg. 
19. — Propagandos ministeri
ja paske’be, kad Kurt Schusch- 
nigg, paskutinis Austrijos kan
cleris, dar tebėra areštuotas.

MANILA, geg. 19. — Vicen- 
te Caedo, Balagnas provincijos 
gubernatorius, praneša, kad 
maža sala Verde skęsta. 4,000 
salos gyventojų evakuojami. 
Sakyta sala randasi 100 atstu 
moję į pietus nuo Manilos. Jos 
plotas yra 115 kvadratinių my- 
lių.

Chicagaį ir apielinkei fede 
'•alio oro biuras šiai dienai pra^ 
jašauja•

Niaukiasi; žymiai vėsiau; 
vidutinio stiprumo šiaurės iki 
šiaurės rytų vėjai; saulė teka 

v. r., saulė leidžiasi 8:07

TELEGRAMOS 
B LIETUVOS

DERYBOS SU VOKIETIJA 
VYKSTA SUSIPRATIMO 

DVASIA.
KAUNAS, gegužės 16 d. — 

Derybos su Vokietija vyksta 
susipratimo dvasia. Numatoma 
30 procentų prekybos apyvar
tos Vokietijai, dėl kurios at
siskaitymas eis klyringu, nes 
abejuose kraštuose va'iutos ju
dėjimas suvaržytas. Dėl Klai
pėdos uosto laisvosios prekybos 
zonos Lietuvai derybos užtruks 
ilgiau.

NAUJI ĮSTATYMŲ PRO
JEKTAI.

KAUNAS, gegužės 16 d. — 
Vyriausybė svarsto linų preky
bos ir žemės ūkio darbininkų 
darbo prievolė įstatymų projek
tus.

VYRIAUSYBĖS NARIAI 
PROVINCIJOJE.

KAUNAS, gegužės 14 d. ge
nerolas Raštikis kalbėjo Kaiše- 
dorių šaulių šventėje, dr. Bis
tras ir dr. Tamošaitis Šiauliuo
se. Visuomenė į pranešimus 
gausiai lankosi ir visur rodo 
pritarimą vyriausybei.
1939 m. gegužės mėn. 17 d.

SHANGHAI, Kinija, geg. 19. 
— Kinų pranešimai sako, kad 
jų kariuomenė atsiėmė miestą 
Tungpeh, 140 mylių atstumoj 
į šiaurės vakarus nuo Hankow. 
4,000 japonų kritę mūšiuose.

HARLAN, Ky., geg. 19. — 
The United States Coal & Coke 
Company, samdanti 3,000 dar
bininkų Harlan kauntėje, ket
virtadienio vakare pasirašė su
tartį su United Mine Workers 
unija. Šita sutartis duoda 
Jungt. Valstijų Darbo Depar
tamento taikytojui John L. 
Conner ir Kentucky valstijos 
taikytojui Emmitt Durrett vil
ties sutaikyti ir kitas kompa

nijas su unija Harlan kaun
tėje.

Ketvirtadienį buvo pranešta, 
jogei iš pasalų šaudyta į ske- 
bus dirbančius atidarytose ka
syklose. Unija griežtai nugin
čijo pranešimą. Unijos atsto
vai paaiškino, kad alarmuojan- 
tys pranešimai skleidžiami tik
slu atgabenti Harlan kauntčn 
daugiau milicininkų.

PRADEDA REGULIARŲ LĖKTUVŲ 
KURSAVIMĄ PER ATLANTIKĄ

NEW YORK, N. Y., geg. 19. 
— Pan American Airways šeš
tadienį pradeda reguliarų susi
siekimą lėktuvais per Atlanti- 
ką. Pradžioje bus gabenami tik 
pašto ir ekspreso siuntiniai. Po 
penkių pirmųjų kelionių pra
sidėsiąs ir pasažierių gabeni
mas.

Prisažierių gabenimą mano
ma pradėti nuo liepos 1 die
nos.

TIRIA ANTI-SEMITINĖS KAMPANI
JOS VAJŲ

VVASHINGTON, D. C., geg. 
19. — Jungt. Valstijų rūmų 
inti-ar.leriUoniškai 'veiklai ty
rinėti komitetas pereitą ketvir
tadienį klausinėjo liudytojus 
ryšium su skleidžiama prieš 
žydus propaganda. Propagan
dą, sakoma, finansavęs turtin
gas newyorkietis Gilbert. Jos 
skleidėjų tarpe esąs generolas

Mahometonų dvasinin
kų padaryti vedybų per

skyrimai nepripa
žįstami

KAUNAS. — Praėjusiame vi
suotiniame susirinkime Vy
riausias tribunolas aiškino tei
sės klausimą, ar mahometonų 
tikybos dvasininkų Užnemunė
je padaryti vedybų perskyri
mai turi teisinę galią, ypač kai 
perskyrimo byla pas tokį dva
sininką buvo iškelta mahome
tonų tikybos sutuoktinio prieš 
savo krikščionių tikybos su
tuoktinį.

Vyriausias tribunolas į šį 
klausimą atsakė neigiamai, t. 
y., kad mahometono tikybos 
dvasininkų padaryti vedybų 
perskyrimai neturi teisinės ga
lios.

Šis Vyriausiojo tribunolo iš
aiškinimas turi galios visoje 
Lietuvoje.

Šį šeštadienį sukanka dvyli
ka metų kai pulk. Charles 
Lindbergh išlėkė iš New Yor- 
ko į Paryžių.

Pirmas lėktuvas, lekiąs per 
Ątlantiką reguliariu susisieki
mu, yra Yankee Clipper. Jis 
sveria 82,000 svarų ir pajėgia 
vežti 32 pasažierius bei lėkti 
4,000 mylių be sustojimo. Ke
lionėn išlėks pietų metu.

Van Horn Moseley, jau išėjęs 
pensijon. Neapykanta žydams 
buvo keliama neva “atidengi
mais”, buk jie, žydai, ruošią 
revoliuciją Jungt. Valstijose.

Gal būt, kad atstovų rūmų 
anti-amerikoniškai veiklai tir
ti komitetas pakvies liudyti ir 
pat; gcneiolą Moseley.

Suruošė nacionalis
tų paradą Madride

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
19. — Penktadienį gen. Fran
co suruošė Ispanijos naciona
listų laimėjimo paradą. Daly
vavo jame 200,000 karių. Žy
miausią vietą, parado prieša
ky, užėmė italai. 1,000 patran
kų pravežta, 3,000 vežimų pra
važiavo, 500 tankų, 135 infan- 
teri.'os batai jonai praėjo. Ap
skaičiuojama, kad 2,000,000 
žmonių žiurėjo parado. Žiūro
vų tarpe buvo ir Jungt. Val
stijų charge d’affaires, II. 
Freeman Matthews.

Svetimšaliai kariai paskuti
nį kartą dalyvavę eisenoj Is
panijoje. Manoma, iki gegužio 
galo jie apleis šalį.

RYTOJ NAUJIENŲ PIKNIKAS
BIRUTĖS DARŽE, 79 IR ARCHER GATVĖ

\ z _____ ____________________________

. PRAŠOM ATVYKTI, PASISVEČIUOTI, PAŽAISTI, PASIŠOKTI IR PASILINKSMINTI!



NAUJIENOS, Chicago, III
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—Mausoleums—Statuary

Margumynai
-----------t.

Abisinai nerimsta

IŠVENGIMAS PROTO LIGOS
MICHIGAN AVĖ. 

KLINIKAS
Ši įstaiga yra apylinkės svei

katos centras, kur1 gali gauti pil
ną sveikatos pat&mavimą. įren
gta diagnozui nustatyti vėliau
siomis

KLINIKOS X-RAY IR 
LABORATORIJOS 

PRIEMONĖMIS
Nežiūrint nuo kokios ligos te

ktų kentėti ateikite diagnozui 
nustatyti ir gydykitės.

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

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

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

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

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

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3251 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

J®
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Rašo Dr. A. Yuška

Niekas negali tikrai pasakyti 
kas yra protas. . Mes žinome, 
kad mintys sukaupia įspūdžius, 
gaunamus per specialius jaus
mo organus. Tie Įspūdžiai gali 
būti geri ir blogi, jie gimdo 
protų ir nustato jo padėtį bei 
veikmę ir įtakų žmogaus mąs
tymui ir elgimosi. Žinoma, daug 
priklauso nuo mokslo ir išsila
vinimo, nuo aplinkybių, kurio
se jis gyvena, nuo atsinešimo 
jo artimų draugų ir nuo sveiku
mo jo kūno.

Didesnė dalis protligomis ser
gančių neparodo jokio kūno ne
sveikumo. Bet nors mažesnė da-

Dantei Furniture
Company

2602 W. 69th Street

Anglų laikraščiai praneša, 
kad Abisinijoje veikia abisinų 
partizanų būriai. Partizanams 
vadovauja buvusieji Etiopijos 
kariuomenės karininkai. Par- 

I tizanų burių yra įvairaus dy-
lis visų pamišėlių, kurie yra be- džio» Kai kurie būriai yra 500 
protnamiuose turi pakrikusius vyrU didumo, bet yra ir to- 
nervus, arba gendančias smege- kilb kurie siekia 10,000 vyrų, 
nis, lai yra silpnaprotystė arba ‘Partizanai turi ginklų. Ginklų 
beprotystė paeina iš priežasties skaičius siekia apie 600,000 
nesveiko kūno arba fiziškai ser- šautuvų ir gana daug kulko- 
gančio žmogaus. ' svaidžių. Partizanai dažniau-

šiai puola italų transportus, o Į 
Nors valdžios sveikatos sky- tajp paį tiltus ir kelius. Kad 

riai veda nuolatinę kovą su so- apsaugoti savo reikalus Etiopi- 
cialėmis ligomis, bet ta kova ly-| joje, Italijo turi laikyti 200.000 

karių ir 600 lėktuvų. Bet ir tai 
nieko nepadeda. Krašto gilu
moje nė vienas italas negalįs 
būti tikras, kad jam kas nors 
nebus padarytą.,
- ......... jA ............... .............................. ' ‘
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STANDARD CLUB

Tai yra nauja lietuvių rakan
dų krautuvė. Danielius T. Ke
žės yra savininkas ir vedėjas 
šios krautuvės. Jam padeda 
dirbti ir jo moteris Felicia Ke- 
zes. Tai yra buvusi “Naujienų” 
raštinės gera darbininkė.

Dabar Danfel Furniture 
krautuvėj yra tikra paroda 
VVestinghouse refrigeratorių. 
Kam reikia refrigeratorių ir 
kas turi užtektinai pinigų ir 
nori savo moterei suteikti dide- 

■ lį palengvinimų ir maisto su- 
> taupymų, lai kreipiasi į Danfel 
Furniture krautuvę.

Šios krautuvės žymus skelbi
mas telpa šiandien “Naujieno
se4*. —Patarėjas.

giai kaip ir su prohibicija bunal 
nepasekminga. Sifilis kaipo 
priežastis organiškos beprotys
tės užima pirmų vietų. Iš visų 
silpnapročių, esančių beprotna
miuose, yra žinoma, kad pen
kioliktas nuošimtis paeina nuo 
užsisenėjusio sifilio nuodais su
gadintų nervų arba galvos dirk- 
snių. Kadangi užsikrėtimas sifi
liu gali būti išvengiamas, taigi 
visuomenė turėtų stengtis apsi
saugoti ir nelankyti abejotinų 
užeigų.

Antra svarbi priežastis, kuri 
sužaloja nervus, tai yra nuola
tinis kas dienų be saiko varto
jimas alkoholinių gėrimų. Tie
sioginiai alkoholizmui priskai te
ma apie šeštas nuošimtis silp-1 
napročių, o ne tiesioginiai nuo 
alkoholio yra sergančių kelis 
kartus didesnis skaičius. Žmo
gaus kūnas būna labai skirtin
gai subudavotas. Vieni turi iš
tvermingus nervus, o kiti labai 
silpnus ir lengvai pasiduoda al
koholio įtakai. Alkoholizmas ir 
sifilis dažnai atsiliepia į busi
mas gentkartes. Aukšto kraujo 
spaudimas, arba sukietėjimas 
mažųjų kraujagyslių smegeny
se, dažnai paeina nuo užkrečia
mųjų ligų arba tįuolizntiodytų

Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnes Degti
nes už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4
4/5 Kvortos B -VU

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

| Sįg DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

SEF W H A T THE

HUMIDRAWER H 0 LD S!

pagaminti savotiškos rųšics silp
naprotystę. Taigi apie 25% li
gonių, esančių valstijos viešose 
įstaigose, butų galėję išvengti 
beprotystės, jei butų skrupulin
gai prisilaikę higienos taisyklių.

BUILT-1N

ll Billlllll .

Palaiko vaisius, daržoves geresniais.

EITRA LARGE

PROPER 
HUMIDITY

HUMIGLASS 
SLIOING TO?

Iš Lietuvos
Darbininkai susirūpino 

savišvieta

Dabar jus galit palaikyti vaisius 
ir daržoves daržo šviežumoj ... 
visos savaitės išteklius telpa vie
nu sykiu ... dideliam, stiklo vir
šų HUMIDRAWER naujuose 
Westinghouse šaldytuvuose. Tai 
nėra tik taip sau patelnė ar ma
žas skyrius, bet pilno pločio pa- 
stalčius—su permatomu, ištrau
kiamu HUMIGLASS viršų, dar 
didesniam patogumui. Būtinai 
pamatykite jį. Pamatykite nau
jąjį Westinghouse šaldytuvą dar 
šiandien!

VVestinghouse
i REFRIGERATOH

IT’S THE

DANFEL
FURNITURE COMPANY

2602 W. 69th St
DANIELIUS T. KEZES, Savininkas.

Tel. Hemlock 4747

UTENA. — Seirijų m., ku
riame yra 2,000 gyventojų, dar
bininkai susirūpino įsteigti 
skaityklų. Tarpininkaujant Aly
taus kulturklubo vedėjui J. 
Kupriunui išrūpino lėšas užsa
kyti visus didesniuosius dien
raščius, žurnalus ir 100 kny
gų. Skaityklai patalpų nuoma 
mokėti pasižadėjo 100 darbi
ninkų, mokėdami į mėn. po Lt 
1. Iš tų lėšų nutarė įsigyti ir 
radijo aparatų. Skaityklos ve
dėju yra ligonių kasos įgalio
tinis Aimanavičius. 
šiomis 
veikti.

Skaitykla
dienomis jau pradėjo

gal, pirmas toks gra- 
kilnus atsitikimas, ka

da darbininkai ryžtasi kolekty
vinėm priemonėm šviestis ir 
kulturėti, o ne smuklėse ar 
prie kortų leisti laisvas valan
das.

Tai, 
žus ir

Ką kalba ūkininkai

ŠIAULIAI. — Dzūkijos kai
mas labai jautrus, pergyvena 
visus sunkumus ir linksmumus 
lygiai, kaip ir inteligentai. Vie
nybės vyriausybei susidarius 
ūkininkai nusiteikę optimistiš
kai, žada jų remti ir, žinodami 
vyriausybės sunkius uždavi
nius, nelinkę didelių reikalavi
mų pageidauti, 
kad kol kas 
laisvesnį žodj 
žiūrų piliečiai 
leruojami.

Pasitenkina, 
galėtų išsitarti 

ir kad visų po
lygiai butų to-

J PIKNIKĄ!

—Kur taip skubi, Jonai?

AVĖ.

PRESCRIPTIONS

Skubus 
Patarna
vimas 
Dykai

Tel.
Henj- 
lock 
1607-08

Aplankykit Musų Diabetikos b* 
Kūdikiams Valgių Dept.

—Nugi, į “Naujienų” jiikni- 
ką, kuris įvyks rytoj Birutės 
darže.

Ganą gaišinti dienas lovoje! 
Ligų daugumas, jei gydomos 
greitai, galima pagydyti leng
vai ir greitai — jei esi pa
sirengęs jas gydyti. Persižiū
rėkite savo vaistinyčią šian
dien ir pripildykite tuštumą 
pirm negu ištikrųjų jums 
bus reikalinga. Tai padary
kite šiandien.
A. D. Mac Gregor

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

šeštadien., gegužės 20, 1039
Office and Res. Phone Calumet 7672 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:36 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. S1EDLINSKŠ
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3656

Mažų Išlaidų
NAMAS Re

Pamatykit 
šį namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
musų vietos!

Pastatysime namus ir vidų įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
ĮZOLIOTĄ GARAŽĄ C J f) 
2 karams pastatysime o j J J 
ąnt jūsų loto I ■JįJ
Unijistų statytas

Garsinkitės ’‘N-nose”

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

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

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

3343 S. HALSTED ST-

AKIU SPECIALISTAI

tv. KAJf'KA, prez.

CITY WRKG. & LBR. C0. 
2301 S. Cravvford Lawndale 3010 
Optn Sundav 1 •?' . :

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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

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 

Pirkite tose krautuvėse, ku-|?V .*?iekt£a’ Parodančia mažiausias . r,,T„..%...1rlaicias' Speciale atyda atkreipiamarios garsinasi NAUJIENOSE 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.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

-AMBULANCE ,•
S DIENĄ IR NAKTĮ

Visi telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. \ 
4447 South Fairfield Avenue d 

Telefonas LAFAYETTE 0727

1—\1 • koplyčios visose
J—y7 JKZ d. 1 Chicagos dalyse

iš.'. *
f-

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro Iš W. H. L P. stoties (1480 K.)—-Pranešėjas 

P. fiALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

■ *?•■/>-***

Yards 1139
Yards 1138

6834 So. Western Avė. 
141,0 South 49th Court

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

ANTHONY B.z PETKUS
Phone Groyehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

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

------------------------- ---------- ----------------------------------------------------------------------------------

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

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 7299

Tel. Office Wentworth 633e 
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

LIETUVIAI
GYDYTOJA1 IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tol Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
i S RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienių ir ne- 
dėldienių vakarus.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 19

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto 
Kamb, 
Namų

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų TeL—Hyde Park 3395.
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Renikite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

KAIP NUVAŽIUOTI į 
NAUJIENŲ JUBILIE

JINI PIKNIKĄ
“Naujienų” Jubiliejinis pikni

kas įvyks sekantį sekmadienį, 
Birutės darže, prie Archer Avė. 
ir 79 gatvės. Automobilistai nu- 
važ uoja Archer Avė.

Kurie neturi automobiliu, ga
li važiuoti troku arba Blue 
Bird System busais.

V. Bagdono trokas išvažiuos 
nuo Lietuvių Auditorijos, 3133 
S. Ilalsted St., 1 vai. po pietų. 
Jis nuveš ir parveš už 35c.

Blue Bird busai eina kas va
landą iš sekamų vietų:

Ogden ir Ashland Avė.
Ogden ir Western Avė.
Ogden ir Kedzie Avė.
22nd ir Crowford
Cicero Avė. ir 22nd St.
Cicero ir Archer Avė.
Airport ant G3rd St.
Bušu galima suvažinėti į abi 

puses už 50c. Nesivėluokite, kad 
galėtumėte pamatyti J. Žuko 
žaidimus su dovanomis.

Jatmamarčioms 
Pranešimas

Martha’s Bridal Shoppe, 5011 
So. Ashland Avė. turi gražiau
si vestuvinių suknelių pasirin 
kimą. Tą šiuo norima ypatin 
gai pabrėžti, čia ras kiekvieni 
jaunamarti tinkamą jungtu 
vūms suknelę tokia kaina, ko
kią ji, ar jos sužiedotinis pa
norės ir išgalės nupirkti. Kai
nos gana įvairios, ivaiii ir me
džiaga.

Beto, čia galima nusipirkti 
ir labai labai puikių velionų. 
Galima gauti ir išeiginių suk
nelių visai įmanoma kaina. Tad, 
reikalui priėjus, pirm negu 
pirksi kitur, atsiminkite atsi
lankyti į šią malonaus patar
navimo krautuvę. Dėl kainų, 
patartumėme perskaityti tos 
krautuvės skelbimą Naujienose 
šiandien. (Skelb.)

Dideli Neramumai 
Bartkų Šeimynoj

Gresia pavojus tarp Broniaus 
ir Stefanijos

IRGI I PIKNIKĄ

JJROVERS BANKO durų' klemkė visuomet atkabinta. Per pas
taruosius penkiasdešimts šešis metus, šie bankai atsižymėjo 

savo draugišku patarnavimu ir asmeniu atsinešimu į savo kos- 
tumerių reikalus.

Kviečiame atsidaryti čia savo sąskaitą. Mes mielai pageidau
jame progos pat».mauti jums ant tvirtų patikimo bankininka- 
vimo pamatų.

EGG $6.00
NUT_______________ $6.00
BIG LUMP _________ $6.00
MINE RUN ............ $5.75 1
SCREENINGS ______ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas • 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975DARBO VALANDOS.

Kasdien: 9 vai. ryto iki 3 vai. popiet, 
šeštadienį: 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS. FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

€OAi..r

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)L ...........................-......--- ----- ------ '

Blue Bird System I
Tel. LINCOLN 5657

MUSŲ BUSAI VAIKŠČIOJA Į ABI 
PUSES

Iš CIIICAGOS IKI .TOLIET 
Turime stotis prie 63-čios ir Cicero 

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

22nd ir Cicero, 22 ir Crawford ir Kedzie ir Archer.
Visi nauji Busai įtaisyti su radios dėl jūsų smagumo.

Važiuokite į Naujienų Pikniką su Blue Bird Busais
Sekmadienį, Gegužės 21 d., Birutės Darže

Trečiadienio vakare, geg. 17 
d., per Šaltimiero radio pro
gramą, iš stoties WHIP ir vėl 
buvo girdėta interesinga iš
trauka iš Bartkų šeimynos gy
venimo.

Elenutės “Motinos Dienos” 
surengtoje puotoje dalyvavo 
visi šeimynos nariai, išskyrus 
Broniaus žmoną, Stefaniją. 
Trečiadienio vakarą, Elcnutei 
ir Vladui atvykus pas tėvus 
Bartkus, prasidėjo pasikalbėji
mas, kodėl Stefanija taip at
šalus savo vyro šeimynos 
(Bartkų) atžvilgiu.

Elenutė negali suprasti, ko 
jinai yra jai bloga padariusi; 
motina Bartkiene irgi žino, kad 
savo marčiai nieko prasto nė
ra padariusi ir pikto žodžio 
nėra pasakiusi. Tėvas- Bartkus 
ir Simukas irgi zurza, kad kas 
čia su Stefanija yra , negerai. 
Ir visi žino,’ kad Bronius vi
sada nusiminęs dėlei jo žmo
nos nedraugiškumo.

—Hey, Joe! Kur važiuoji?
—Ar tu nežinai, kad rytoj 

bus “Naujienų” piknikas Bi
rutės darže?

—Well, gerai kad pasakei. 
Aš ir važiuosiu.

—Sakė bus gera muzika šo
kiams- Bus gražių merginų.

—Let’s go!

L
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GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Turtas—virš 
$3,100.000.00

Rezervas 
—virs 
225,000.00

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306j

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

HEJNA BROS.
j Lawndale Rentai Laboratories
į 3945 VvEST 26th STREET Tel. LAWNDALE 2908-09

Atdara iki 9 v. p. p. -o"--- - imiimmiibsS

Buvo girdėta kalbų, kad Ste
fanija draugauja su kokiu ten 
italu. Ar Bronius žino? Simu
kas pasako, kad jis Broniui 
viską papasakojęs.

Tą patį vakarą atvyksta kaž
koks vyras ir klausia Stefani
jos Bartkus. Sužinojęs, kad jos 
nėra namie, pasako, jog jai 
pasakytų, kad jis buvo ir juos 
neradęs namie. Motina ir-kiti 
žinojo, kad tai/ buvo tas ita
las, kuris draugauja su Ste
fai: i j a. Tuomet tėvas Bartkus 
sūžinojo ir užpykęs norėjo vy
tis ir j j piimušti. Netrukus 
užėjo Bronius ir Stefanija.

Tėvas Bartkus piktai ir ner
vingai pasako Broniui, kad tas 
italas advokatas Fasko čia bu 
vęs ir klausęs jo moters Ste
fanijos. Stefanijai šis visai ne 
patiko ir ji nervingai klausia, 
ar jai nevalia turėti draugų 
— ir gal jie išvijo jį iš na 
mų? ,

Tėvas Bartkus piktai atsa 
ko, kad jis tam italui butų 
sprandą nusukęs, jeigu būt*, 
pažinęs. Stefanija nervingai ir 
piktai šaukia, kad jie išviję 
juos geriausį draugą, ir kad: 
Bronius užklausia kodėl jis vi
sados jos ieško, ko jis iš jo 
nori — Stefanija žodis po žod
žio rūsčiai pasako, kad ji jo 
(Broniaus) nebeapkenčia.

Čia didelis sumišimas Bart-

KLAUSYKIME
VAKARĄ ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO W.H.I.P

kų šeimynoje. Kaip čia viskas 
baigsis?

Ateinantį trečiadienį, 7:00 
vai. vak., atsisukite savo ‘ ra
dijo aparatus ir iš stoties 
WHIP patys išgirsite šiuos su
irutės ir kitų šeimyniškų bėdų 
sprendimą.

Klausykitės, kas vakarą šal
timiero lietuviškų radijo pro
gramų iš stoties WHIP, 1480 
kil., 7:00 vai. vakaro.

— Mikas.

Išmokė jom a zjy 
už padėtus Zį

pinigus v

i

m

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER * PLYMOUTH

• CHEVROLET

4192 S. ARCHEB AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.003 Kambariu Rakandai

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

W. G. E. S

"U WILL LIKĘ US” 
4030 So. Archer Avenue 

Phone Virginia 1515

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

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

BALZEKAS MOTOR SALES

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

Phone Lafayette 9832

SERGA ŽMONES 
kurie turi reumatizmą, blogą 
krąują, odos Jigas, kenčia ..inkstų, 
pūslės ar .šlapinimosi negajes, tu
rėtų kreiptis'į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

PARLOR SETAS,
3 ŠMOTŲ 

BEDROOM SETAS
5 ŠMOTŲ VIRTUVES

SETAS
GASINIS! PEČIUS

$169
JAUNA 

VEDŽIAU
Pirkdami 3 kambarių 
rakandus, gausite ši
tą. $29.75 vertės alu- 
minuin setą DOVA
NAI. •

KfOįfc- Am " >

RooseveltFurnitureCo.,lnc
S 2310 Roosevelt Road Seeley 8760 §

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti %

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nustipusiems vyrams gy
dymas specialus. Virš Trisdešimts 
Metų Toj Pačioj Vietoj. Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam prieina
mas.

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Mpnroe St.. Chicago III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukšto. Priėmimo kamb. 506 
<151 vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Pam-d.. Sered. Ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

Sophie
Barčus
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Naujoji Dalyba senovėje
Visa, kas šiandien dedasi, jau buvo kada nors pra

eityje, — tarė vienas arabų galvočius. Kiti tų pačią min
tį išreiškia, sakydami, kad istorija kartojasi.

Amerikos rašytojas H. J. Haskell įrodinėja, kad ir 
dabartinė Roosevelto Naujoji Dalyba yra labai senas da
lykas, išbandytas dar Romos imperijos laikais. Savo kny
goje “The New Deal in 01d Rome” (Naujoji Dalyba Se
nojoje Romoje) jisai rašo, kad senovės Roma turėjo ir 
WPA, ir AAA, ir HOLO, ir bedarbių šelpimą — žodžiu, 
visas tas reformas ir įstaigas, kurias šiandien taip pik
tai smerkia konservatyviškoji spauda ir politikieriai. Tik, 
žinoma, romėnai savo įstaigas kitaip vadino. Haskell, be
je, surado, kad senovės Romai buvo žinomi ir “sėdėjimo 
streikai”!

Tačiau Roma žuvo. Tai ar negręsia pražūtis ir šių 
dienų visuomenei?

Galimas daiktas, kad gręsia. Bet svarbu ne tai. Svar
bu surasti, kokiomis priemonėmis tas pavojus gali būti 
pašalintas.

J Kai kurie istorikai mano, jogei Romos imperija žu- 
v6 dėlto, kad ji atpratino nuo darbo bedarbių mases, teik
dama jiems užlaikymą ir net pasilinksminimus (“panem 
et circenses” — duoną ir žaidimus). Iš to išvada butų to
kia, kad dabartinė visuomenė privalo bedarbių nešelpti, 
jeigu ji nenori susilaukti Romos likimo.

Bet tai nėra atsakymas į šių dienų problemas. Visuo
menė juk negali leisti, kad badautų ir mirtų badu 10 ar 
11 milionų bedarbių su savo šeimomis. Bedarbių šelpi
mas, viešųjų pašalpos darbų organizavimas ir kitos pa
našios priemonės yra neapsieinami dalykai. Tačiau tai 
yra tiktai bėdos 'priemonės, o ne konstruktyvus planas
panaikinti tiems blogumams, dėl kurių visuomenė ken
čia.

Konstruktyvus būdas kovoti su masiniu nedarbu ga
li būti tiktai tas, kuris suteikia masėms pastovų darbą. 
Tokio plano Amerika iki šiol dar neturi.

Jo neturėjo ir senovės Roma. Ve delko ir josios Nau
joji Dalyba negalėjo išgelbėti jęs nuo pražūties.

- - .......... ........... ■’ L- -

Pavojinga kryptis
Iš Kauno per New Yorką oficialiai pranešama apie 

du nauju įstatymų projektu:
“Vyriausybė svarsto linų prekybos ir žemės 

ūkio darbininkų darbo prievolės įstatymų projektus.”
Darbo prievolė — tai reiškia, kad valdžia nori įves

ti žemės ūkio darbininkams prievolę dirbti. Yra prievolė 
tam tikro amžiaus vyrams tarnauti kariuomenėje. Euro
pos kontinento valstybėse tai priprastas dalykas. Bet dar
bo prievolė tai naujas reiškinys. Ji yra įvesta naciškoje 
Vokietijoje.

Mums nesuprantama, kodėl šitą fašistišką naujeny
bę sumanė Lietuvoje įvesti naujoji vyriausybė.

Privalomas darbas yra nelaisvas darbas, tai darbas 
vergo arba baudžiauninko. Tenai, kur vergijos ir bau
džiavos nėra, privalomu darbu baudžia tiktai sunkiai nu
sidėjusius kalinius. Senojoje Rusijoje tokios privalomo 
darbo įstaigos vadinosi “katorga”.

Po bolševikiško perversmo Rusijoje bandė įvesti pri
valomą darbą sovietų valdžia, kai Trockis sugalvojo “dar
bo batalijonus” ekonominei krašto rekonstrukcijai. Bet 
tas trockio “socializmo” eksperimentas nepasisekė.

Tai .kuriam galui dabar projektuojama ta nesąmonė 
įvesti žemės ūkio darbininkams Lietuvoje? Lietuvos so
džiaus darbininkai jau ir taip yra per daug spaudžiami 
ir išnaudojami. Ieškodami geresnių darbo sąlygų, jie bė
ga į Latviją ir į Prusus. Ar valdžia nori žemės ūkio dar
bininkus visai išvaikyti iš Lietuvos, kad paskui Lietuvos 
ūkininkai turėtų importuoti darbininkus iš Baltgudijos 
ir Lenkijos?

SINTAUTAI.—Sintautų vals
čiaus taryba paaukojo ginklų 
fondui 500 Lt ir nutarė pa
sveikinti Resp. prezidentą, kad 
jisai pasuko valstybes vairą 
tikros vienybes linkme, naują 
vyriausybę ir kariuomenes va- 
dą:

• Paskelbus pavardžių atlietu- 
vinimo įstatymą ir pašalinus 
pavardėms atlietuvinti didesnius 
formalumus ir mokesčius, dau
gelis lietuvių duoda vidaus rei
kalų ministerijai pareiškimus, 
prašydami atlietuvinti sulenkin
tas ar surusintas pavardes.

KLAIPĖDA BUVUSI ATI
DUOTA HITLERIUI 

GERUOJU
Vienas stambus Lietuvos tau

tininkų šulas kaltina preziden
tą Antaną Smetoną, kad jisai 
pats pasiūlęs Klaipėdos kraštą 
Hitleriui ir jį atidavęs geruoju, 
be jokių grasinimų iš Vokieti
jos pusės. Tas tautininkų šulas 
sako, kad Klaipėdos krašto ati
davimu Smetona stengėsi išgel
bėti savo diktatorišką sostą, 
nes Klaipėdoje buvo susitelkęs 
būrys opbzicininkų, kurie leido 
“Bendrą Žygį” ir juo taip sukė
lė visuomenę prieš Smetonos 
valdžią, kad jisai persigando ir 
nutarė Klaipėdos krašto nusi
kratyti.

Kita prięžaslis buvusi ta, kad 
po seimelio rinkimų (gruodžio 
mėnesį) susidarė nauja Klaipė
dos krašto direktorija su Ber- 
tulaičiu priešakyje, ir ji viešai 
pareiškė, kad su Lietuvos cen
tro valdžia (t. y. su Smetona) 
ji nebendradarbiaus. Smetona 
galėjo tą direktoriją atstatyti ir 
paleisti patį seimelį. Tarptauti
nis Ilaagos teismas buvo jau 
pirmiau pripažinęs, kad Lietu
vos valdžia tokią teisę turi. Bet 
Smetona nedrįso pavartoti jėgą 
prieš Klaipėdos nacius ir ryžo
si atiduoti kraštą Vokietijai, kad 
tiktai nereikėtų jam pasitrauk
ti iš valdžios.

Šituos kaltinimus Smetonai 
aukščiau paminėtas Lietuvos 
tautininkų šulas (jo vardo, de
ja, negalime skelbti) išdėstė 
laiške, rašytam vienam ameri
kiečiui, kuris jį mums atsiuntė 
parodyti. Iš jo, matyt, ėmė iš
traukas ir “Keleivis”.

Kad Klaipėdos kraštas buvęs 
“atiduotas” geruoju, net pasiū
lytas Hitleriui, laiško autorius 
įrodinėja eile faktų, kurių čia 
pažymėsime tiktai keletą.

Urbšio misija
“Su lokiu, regimai, planu 

Urbšys' (Lietuvos užsienių 
reikalų min is toris. — “N.” 
Red.) ir buvo nuvažiavęs 
Berlynan. Tai matyt iš to, 
kad Seimas buvo sukviestas 
skubotai, dar prieš pasimaty- 
siant Urbšiui su Ribbentropu 
(Vokietijos užsienių reikalų 
ministeriu. — “N.” Red.) .. 
Kaip įvyko Urbšio Su Ribben 
tropu pasimatymas ir pasi
kalbėjimas, niekas negali pa
sakyti, išskyrus pačius jų da
lyvius; bet viena yra aišku: 
Klaipėdos išsižadėjimas buvo 
pasirašytas. Kas vėl aišku — 
ir tai labai svarbi apystova — 
Urbšys turėjo jau su savim 
jgaliavimą tokiam Klaipėdos 
išsižadėjimui pasirašyti!

“Jeigu Urbšys nebūtų atsi
vežęs Berlynan tokio suma
nymo su reikalingais įgalia- 
vimais, o iš Ribben troppo 
(butų) išgirdęs pirmą kart 
reikalavimą grąžinti Vokieti
jai Klaipėdą, jis turėjęs butų 
vykti Kaunan su pranešimu. 
Laiko tam butų buvę gana. 
Anot Anglų oficialaus prane
šimo, Vokiečiai davę keturias 
dienas atsakymui suteigti, o 
kiti šaltiniai kalba net apie 
penkias dienas.

“Iš pat pradžios Anglų mi- 
nisteris Sir Samuel H nare pa
sakė parlamente, kad Lietu
vos valdžia nesiklausė Ang’ų 
dėl Klaipėdos perleidimo, 
nors Paryžiaus konvencija iš 
1924 m. draudžia Lietuvai iš
sižadėti Klaipėdos be keturių 
didžiųjų valstybių sutikimo. 
Gi tokiam atsiklausimui ga
na butų buvę laiko. Tik aiš
ku, kad tokiu atveju Anglai 
turėję butų įsikišti if Klaipė
dos išsižadėjimas butų buvęs 
suvilkintas. Tokiu atveju 
Smetonos valdžia galėjusi bu
tų nuvirsti viršum kojomis 
Lietuvoj.

“Vokiečių radijus pirmasis

pranešė apie pasirašytąją su
tartį apie Klaipėdos grąžini
mą Vokietijai. Jis aiškiai sa
kė, kad Lietuvos valdžia pa
ti pasiūliusi tokį grąžiniihą. 
Jei butų tik vienas šis pra
nešimas, aš juo netikėčiau 
nei per pusę plauko. Tik ne
laimei, jis labai atatinka vi
soms Klaipėdos išsižadėjimo 
apystovoms.

“Tą pat dieną 6 v. Anglų 
radijus. BBC (British Broad- 
cast Corporation) sakė, kad 
padėtis Lietuvoj neaiški. Val
džia išleidusi pirmą spaudai 
komunikatą, kur buvę pasa
kyta, kad ji turėjusi nusileis
ti ‘vokiečių smurtui’ (yiolen- 
ce), bet pasiskubinusi atsi
imti šį komunikatą ir jos 
vieton išleidusi kitą, kur jau 
nebebuvę kalbos apie smur- 
tą...” «
Negalima nepripažinti, kad 

laiško autoriaus kaltinimai yra 
paremti stipriais faktais. Juk ir 
žmonės Amerikoje stebėjosi, 
kai buvo pranešta, kad ministe- 
ris Urbšys pareiškęs Ribbentro
pui, kad Lietuva sutinka “nip 
sikratyti Klaipėdos krašto, kaip 
bereikalingo balasto”. Mums, be 
to, atrodė keista, kad Lietuvos 
valdžia visai nesikreipė į Ang
liją dėl Klaipėdos pėrleidimo 
Vokietijai,) kuomet buvo žino
ma, kad Klaipėdos konvencija, 
kurią pasirašė anglai (kartu su 
trims kitoms didžioms valsty
bėms) įsakmiai draudžia keisti
Klaipėdos krašto padėtį be jų|savo 
sutikimo!

Svambios sutarties 
užtylėjimas

Buvusi Čekoslova
kija Lietuvos 

Prekyboje
(Musų spec. kor-to Lietuvoj)
Lietuva visą laiką su Čeko

slovakija glaudžiai prekybiškai 
bendradarbiavo. Štai dar tik 
pereitais metais Lietuva į Če
koslovakiją buvo eksportavusi 
už 9,634,600 litų vertės įvairių 
prekių, kas sudarė 4.1 procen
tus viso Lietuvos eksporto.

O iš Čekoslovakijos Lietuva 
importavo visokių prekių už 
8,474,800 litų. Į Čekiją Lietuva 
daugiausiai eksportavo maisto 
produktų, linus, sėmenis, še
rius, pakulas ir kita. Iš Čekijos 
Lietuva parsigabendavo dau
giau pramonės reikmenų ir iš
dirbinių, kaip štai audinių, 
skrybėlių, popierio, porcelėno, 
geležies išdirbinių, įvairių ma
šinų, galanterijos ir instrumen
tų.

Šią spragą dabar reikės 
kuom nors užkišti, nes Vokie
tijai Čekoslovakiją okupavus, 
Čekoslovakija jau nepajėgs tiek 
Lietuvoje įpirkti ir, galiaus, 
Lietuva nepanorės jai reikalin
gas prekes per Vokietijos ran
kas importuoti, nes su Vokie
tija atsiskaitymas labai sunkus.

Tai Lietuvai tenka dairytis, 
kur ta eksporto suma padėti. 
Visa lai daug priklausys nuo 
dabar prasidėjusių su Vokieti
ja prekybos sutarties derybų. 
Tiesa, Čekoslovakijos ekspor- 
tieriai ir imporlieriai ir ateity
je norėtų prekybą su Lietuva 
palaikyti, bet, deja, jie jau net 

įmonėse nėra savarankus.
Veik visuose Čekijos stambes
niuose fabrikuose sėdi vokie
čiai komisarai, o čekai tų fab
rikų savininkai veik lygus ei- 
liniems tarnautojams, lai sava
ranki prekyba tuo budu veik 
neįmanoma.

Ta proga tenka pasakyti, 
kad jei iš tokių fabrikų paša- 
linan'ias tarnautojas, ar čekas 
darbininkas, tai jo vietoje pir
moje eilėje samdomas vokietis, 
o čekai siunčiami į Vokietiją 
fortifikacijos darbų dirbti, ar
ba pas ūkininkus žemės ūkiuo
se sau pramitimą surasti.

Tai štai kas liko iš nepriklau
somos Čekijos, kad net fabrikų 
savininkai savo įmonėse nėra 
savarankus šeimininkai ir dar
bininkai čekai lenais darbo ne
gali gauti!

Labai keista taip pat, kad 
Lietuvos valdžia niekur nepri
minė to įnikto, kad Vokietija 
buvo patį .išsižadėjusi Klaipėdos 
krašto ir ^pasirašiusi su Lietuva 
aiiliiikanlą sutartį 1928 m.

Visą laiką Kauno pranešimo 
buvo kalbama tiktai apie “Klai
pėdos konvenciją” iš 1921 m., 
padarytą Paryžiuje ir garantuo
tą keturių didžiųjų valstybių 
parašais1 — Anglijos, Prancūzi
jos, Italijos ir Japonijos. Šitą 
aklą vokiečiai galėjo aiškinti 
tuo, kad , Santarvės valstybės 
jiems užkorė jį prievarta, kai 
Vokietija buvo silpna, po Ruh- 
ro okupacijos, ir neturėjo drą
sos protestuoti.

Bet yra faktas, kurį primena 
tasai laiško autorius, kad už ke
leto metų po Klaipėdos konven
cijos pasirašymo Vokietija, nie
kieno neverčiama, padarė dar 
atskirą sutartį su Lietuva, pri
pažindama Klaipėdos kraštą 
Lietuvos teritorijos dalim. Ją 
pasirUšė Vokietijos užsienių rei
kalų minis toris Strescmanas, 
1928 m., ir ją ratifikavo reich
stagas! ’

Vadinasi, jeigu Ribbentropas 
grasino Urbšiui smurtu, reika
laudamas 1 grąžinti Klaipėdos 
kraštą, tai jau čia buvo ne ati
taisymas “Versalio skriaudos”, 
bet buvo laužymas pačių vokie
čių geruoju pasirašytos su Lie
tuva sutarties.

Kodėl gi Lietuvos Valdžia nė 
vieną kartą apie tai neužsiminė, 
kai ji rengėsi perduoti Klaipė
dos kraštą Hitleriui. Sakysime, 
kad tai nebūtų vokiečių sulaikę 
niro Klaipėdos paėmimo, bet 
koks tai butų buvęs stiprus ar
gumentas pasaulio akyse už 
Lietuvą šitame susikirtime su 
Vokietija!

Amerikos lietuviai buvo be 
galo prislėgti morališkai, kuo
met per tas “Klaipėdos dienas” 
visa Amerikos spauda rašė, kad 
Vokietija, atsiimdama Klaipė
dą, tiktai pasielgė tokiu pat bu- 
du, kaip buvo pasielgusi Lietu
va, kuomet ji 1923 m. padare 
“pučą” Klaipėdoje. Mums butų 
buvę daug lengviau ginti Lie
tuvos poziciją, jeigu Kaunas ar-

Samdytų niekdarių 
laukiniai “žyg

darbiai”
JURBARKAS. — Sausio 22 

d. vietos skyrius surengė K. 
Valašino paskaitą “Laisvama- 
nybė, religija, mokslas”. Pa
skaitai prasidėjus, aplink salę 
susirinko būrys davatkėlių, ži
nomų vietos chuliganų, mušei
kų ir “denaturščikų”, kurie, 
negalėdami be pakvietimų įei
ti į salę, triukšmavo lauke ir 
pro langus rodė liežuvius, švil
pė, staugė ir čypė, lyg ‘žvėrys. 
Tuo ypač pasižymėjo pavasa- 
rininkės ir angelaičiai. Tačiau 
viduje apie 250 žmonių ramiai 
ir rimtai klausė paskaitos. Kai 
policija keletą triukšmadarių 
nusivarė į nuovadą, likusieji 
fanatikai, žinomų miestelio 
chuliganų vadovaujami, ėmė

laužti salės duris, grasindami 
užmušti “laisvamanių vysku- 
pą”, atseit, paskaitininką. Su
sirinkimas buvo uždarytas pa
čių paskaitos rengėjų. Tada 
akmenimis ir peiliais ginkluo
ti chuliganai brovėsi į kiemą, 
išvertė vartus ir ieškojo pre
legento, kuris ramiai nuėjo į 
nakvynės vietą. Įdomiausia tai, 
kad po to “didvyriško žygio” 
vietos chuliganai ir latrai stai
ga praturtėjo, .ėmė girtuokliau
ti restoranuose zir gyrėsi gerai 
uždirbę. Matylį kažkoks slap
tas “šventas fondas” paskyrė 
jiems riebią premiją. Tame 
“šventame kare” pasižymėjo 
žinomi Alioška, Almonaitis ir 
Titlius, kuriems bus iškeltos 
bylos už langų daužymą ir 
laisvamaniams drabužių suplę- 
šimą. Klero samdinių barbariš
kumas Jurbarko laisvamanių 
nepalauš, bet paskatins dar en
ergingiau veikti. “L. M.”

—■gr*—* 
. Didis Metinis Pavasario 

IŠPARDAVIMAS

Progress Krautuvės
Sučėdijimai Siekia Iki 50*

Brangios Dovanos Dykai Del June Brides 
Ir Kitų

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Iš Lietuvos
Lampėdžius užviešpata

vo varnos
KAUNAS. — Nuo kurt)rto 

įsisteigimo iki šių melų pava
sario Lampėdžių miškas buvo 
vienas iš puošniausių kurortų 
miškų, nes yra nedidelis, auk
štų lieknų pušų, saulėtas, sau
sas ir labai švarus.

čia kasmet tūkstančiai va
sarotojų rasdavo tinkamą, po
ilsiui vietą.

šiais metais čia įsiveisė juo
dos, baltais snapais, varnos. 
Jos debesimis laiko apgulusios 
mišką, sukrovė tūkstančius 
lizdų, kelia didžiausį triukšmą, 
teršia mišką ir naikina aplin
kinius pasėlius.

Varnų naikinti niekas nesi
ima priemonių. Tad kyla klau
simas: kas bus?

butų mus painformavę apie 
1928 m. sutartį, kuri visą klau
simą parodo kitokioje šviesoje.

Tai kodėl gi Lietuvos valdžia 
lokį svarbų faktą slėpė nuo pa
saulio ir net nuo savo viengen
čių Amerikoje?

Tokiu budu to Lietuvos tau
tininkų veikėjo kaltinimas prieš 
Smetoną, kad Klaipėdos kraš
tas buvo geruoju atiduotas vo
kiečiams, darosi labai rimtas.

Tačiau Smetona dar tebėra 
Lietuvos valdžios priešakyje.

ba Lietuvos atstovai Amerikoje Kas bus su Lietuva
I

$125.00 3-jų dalių miegamų 
kambarių setai

_______ $69,50_______
$65.00 gfažųs seklyčioms 

setai
_______ $32-50_______
$85.00 3-jų dalių miegamų 

kambarių setai
$44,50_______

$35-00 gražus, naujos ma
dos 9x12 kaurai

_______ $19,75_______
$55.00 stalo viršų mados 

gesiniai pečiai
$29,95_______

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

dėl namų, už
______ $198,00
$18.00 Garantuoti Springsi- 

niai Matrasai
$6.95

$45.00 Chromium Bręakfast 
Setai

_______ $24-95
1939 metų Frigidaires 

Tik po 
$119.50

$32.00 Sludio Couches
$19.50

9x12 gražios klijonkės 
$2.95

$20.00 5-kių Dalių Break- 
fast Setai
$9.95

Naujos mados garantuoti
1939 m. Midgct Radios 

$6.95
$25.00 Gražus Nauji Loung- 

ing Krėslai 
$12.95

Imame senus dalykus į 
mainus ant naujų

PRITAIKOMA VISIEMS LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

3222-24-26 South Halsted Street
Tel .VICtory 4226 Chicago, Illinois

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo ne- 
dėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles

S
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Muzikos Žinios
Veda—NOftA

Jaunuolių lietuvių 
pasižymėjimai svetur 
ir namie

Iš New Philadelphia, Pa., at
eina žinia, kad Juozas Sabaitis 
paraše žodžius ir muziką popu- 
liariškai dainai, kurią jis pava
dino “Aš šnabždu labanakt” 
(“I whisper goodnight”). Šį 
kurinį išleido Mills Music Com- 
pany New Yorke. Pranešimas 
sako, kad ši daina bus pildyta 
radio programoj, kurią vedą 
Abe Lyman ir valanda yra pa
garsėjus kaipo “Waltz Time 
,with Abe Lyman”, sekamo 
penktadienio vakare, gegužes 
26 d. Transliavimas bus ant 
nacijonalio linkio ir girdimas 
visoj Amerikoj ir Kanadoj.

Nežiūrint kokio pasisekimo 
ši dainą butų sulaukus, mes 
niekuomet nebūtume žinoję, 
kad autorius jos Joe Lawson-~ 
kurio vardas yra a’nt leidinio, 
yra lietuvis Juozas Sabaitis. 
Tam, kuris prisiuntė šią infor
maciją, dėkui. Juozui Sabaičiui 
geriausio pasisekimo savo toli
mesniame darbe.
Sylvia Sabonis-McElroy 
turi svarbu kvotimą 
šiandien

Taip kaip kiekvienas daini
ninkas trokšta dainuoti operoj, 
taip kiekvieno pianisto svajo
nė yra skambinti prie didelio 
simfonijos orkestro akompani
mento. Ir šiandien musų gabi 
ir talentinga pianistė, Sylvia 
Sabonis-McElroy išgirs rimtų 
muzikos žinovų nuosprendį, ar 
jai teks at laimė, ar ne. Daly
kas yra toks:

Sylvia jau keli metai lanko I

American Conservatory of Mu
sic, kur ji studijuoja, kad ga
lėtų įgyti laipsnį muzikos sri
tyje. šiemet ji baigė savo kur
są ir įteikimas laipsnių įvyks 
konservatorijos programoj di
džioj Orkestrą Hali 13 d. bir
želio.

Kad dalyvauti kaipo solistei 
šiose apeigose, reikia turėti ne
mažų atsižymėjimų savo studi
jose ir vėliau išlaikyti kvoti
mus kontestuose. Aukščiausiai 
atsižymėjusių pianistų, kurie 
lenktyniuoja dėl pirmenybės ir 
progos pildyti koncertą su or
kestru konservatorijos užbaigi
mo dienoj, buvo dvidešimts ir 
tarp jų musų Sylvia. Iš tų dvi
dešimts buvo išrinkti septyni, 
iš tų septynių trys ir Sylvia 
vis dar atlaikė savo poziciją ir 
yra viena tų trijų.

šiandien Kimball Hali didžio
joje svetainėje (kertė Jackson 
boulevard ir Wabash avenue) 
kaip antrą valandą popiet įvyks 
paskutinis kvotimas. Šių žo
džių rašytoja, lygiai kaip ir 
gausingi kiti muzikos mylėto
jai, kurie gėrisi musų jaunos 
lietuvaitės gražiais atsiekimais, 
linki, kad Sylvijos troškimas 
išsipildytų. Ji yra rimta meni
ninkė ir jos darbas pilnai užsi
tarnauja visų galimų kreditų. 
Geriausio pasisekimo tau, Syl
via, šiandien ir visados.

Anna Zelvis, lietuvaitė 
smuikininkė atsižymėjo 
Oberlin konservatorijoj

Rodos, lygiai metas atgal, 
kada šioj kolumnoj aprašyda
ma ponios Aldonos Vilkelienės, 
Clevelandietės pianistės kon
certą, minėjau apie vieną jau-

ną lietuvaitę smuikininkę var
du Anna Zelvis, kurios smui
kavimas atkreipė specialūs do
mės.

Su 1939 klase p-Iė Zėlvis bai
gė savo muzikos Studijas Ober
lin Conservatory of Music. Šia 
proga clėvelandietis Judžas 
Bendleris prisiuntė mari 'gražių 
informacijų apie p-lę Zelvis, 
jos atsižymėjimus ir atsieki- 
mus muzikos studijose. Šato 
laiške, rašytam p. Bendleriui, 
p-lė Zelviutė sako: ‘.‘Birželio 13 
aš bąigsiu Oberlin Muzikos 
Konservatoriją sri dviem laips
niais — ‘Bachelor of Music’ ir 
‘Bachelor of School Music.’

“Nors kiekvienas šių kursų 
yra keturių metų, bet lankyda
ma mokyklą ii* per vasaras, 
man pasisekė įgyti abudu laip
snius per 'penkis metus. Studi
javau ir dėl mokyklų muzikos 
mokytojos laipsnio dėl to, kad 
turėdama tą kartu su savo 
smriika, turėsiu geresnės pro
gos greičiau gauti vietą.”

“Kiekvieną mano mokyklas 
metą Oberline aš dirbau”, to
liau rašo p-lė Zelvis. “Vieną 
metą dirbau net tris skirtirigris 
darbus, kartu su savo regulia
riu darbu konservatorijoj. Per 
visą mano buvimą čionais aš 
turėjau stipendiją. Galiu pri
durti dar, kad būdama aukšto
joje mokykloje Clevelande irgi

lenkų teatras, dainininkai, etc. 
Kipras Petrauskas savo gastro
les atidėjo iki sekamo rudens. 
Šie žingsniai yra pradžia Lietu
vių ir Lenkų meninio 
darbiavimo.

O V »
Šią vasarą Lietuvoje 

turios didelės dainų 
Jubiliejinė Šiaulių
dainų šventė įvyks Kaune bir
želio mėnesį. Lietuvių Muzikų 
Draugijos trys rajoninės dairių 
šventės įvyks Alytuje, Rokišky 
ir Šiauliuose.

o » o
New Yorko laikraščiai rašo, 

kad kuomet WPA statoma ko-

bendra-

bus ke- 
š Ventės. 

Sąjungos

mišką operetė “Mikado” pereis 
į privatines rankas, tad kai ku
rie dramos kritikai rengiasi iš 
n&ujo kritikuoti, kadangi 
“WPA spektakliai yra kriti
kuojami su daugiau toleranci
jos už kitus perstatymus.” Taip 
— taip!!

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS 
DARBAI 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

» » »
Su šia diena užbaigiu savo 

Muzikos Žinių teguliarišką sa
vaitinį pasirodymą, tad iki ma
lonaus pasisvečiavimo vėl se
kamą rudenį; mario geriausi 
linkėjimai visiems dailės mylė
tojams, rėmėjams ir darbuoto
jams. —Nora Gugienč,

Muzikos Žinių Vedėja.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

gar-
/|P" ° GIVES YOU GREATER

SAVINGS IN TIME AND MONEY!
____ i nu iJULiiJlJUUiJLQiJJ?'J-~-~--. -- ------ __ , Y -*'- . r* V h

PIRM NEGU PIR
KSI SUŽINOK, KO
DĖL ELEKTRO- 
LUX, GASINIS 
ŠALDYTUVAS SU
TAUPO DAUGIAU 
PER METUS

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI* 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite gfirftfituotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne* 
praleiskite Šios progos- Muš 
aplankykite pirma ir šutau* 
pykite pinigų!

PER

muziką. Esu kibai dėkinga vie
nai Clevelando organizacijai, 
kuri suteikė man pagalbos lai
ke mano buvimo Oberline. Ir 
šios organizacijos narės buto 
atvykę į mano reeitalę. Viena 
iš jų, ponia Jenks, yra suteikus 
man nemažai pagalbos, it ma
no mokytojas prisakė man va- 
<ar, kad ji plantloja nupirkti 
man smuiką, kaipo “gfadua* 
tion” dovaną. Smuikas, kuriuo 
grojau savo recitalėje, priklau
so konservatorijai ir yra labai 
irangus. Tas smuikas, kuriuo 
naudojausi visą laiką būdama 
ionservatorijoj, priklatlso Cle- 
veland Music School Sctlie
menį, kurioje aš mokinausi per 
du metus prieš a (vykdama į 
Oberlin. Tos mokyklos direkto
rius paskolino man tą smuiką 
neapribotam laikui, bet aš ti
kiu, kad dabar užbaigus kon
servatoriją, reikės jį grąžinti. 
Mano smuikas labai prastas, to
dėl ponia Jenks rūpinasi gau
ti man naują.”

Ir taip, sd kokiu pasišventi
mu ir prie kokių aplinkybių ši 
jauna talentinga ir gabi, pilna 
energijos ir patvarumo lietu
vaitė siekiasi prie tikslo.

P-as Bendleris rašo man, 
kad “savo recitalėje p-lė Zelvis 
grojo žavingai, bet man”, jis 
toliau sako, “buvo labai liūdna, 
nes niekas iš jos žmonių ne
buvo koncerte, kad pasigerėti 
jos puikiai atliktais kuriniais.

MB
t s i

8 26%
Hf GREIČIAU

VARTOJAMA
VIETA!

Philco, tasai kokybės 
vardas, kurs virš 11 mi- 
lionų Amerikos namam 
neša didžiausius1 šaldy
tuvų pagerinimus.

šaldytuve, arba durys su

MODĖL K6 įlMB 
tiktai $5 imokėt IIĮ^ 

$5 i menesį
Penkių Metų Apsaugos Planas.

Tuoj , priešaky—Conservador
lentynomis—yra maistas sudėtas, kurį vartoji dažniau
siai ... lengva padėti, lengva pasiekti. Už jo yra didelis, 
erdvus skyrius stambiems valgiams padėti. Be susikimši
mo, be vielos aikvojimo . ..viskas prie pirštų galų. O Con
servador veikia kaip “Antrosios durys”—palaiko daugiau 
šalčio geresnei maisto apsaugai.. . padeda sumažinti lai
kymo išlaidas. Ateikit—pamatykit gražųjį naujųjį šaldy
tuvą, kurs teikia visas brangiąsias savybes, pins išimtiną 
Conservador .. ,be ekstra primokėjimo.

Alex Alesauskas & Sons
6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051

Asmefihiio Patarnavimo Rakandų Najnai

EMYTEJUte

GAS RANGĖS
Norge Super Concentrator pečiaus visiškai naujo 
dezaino šilumos transmisija... duoda karštesnių 
liepsną ir pakinkytą karštį geresniam, pigesniam 
virimui. Pamatykit daug kitų naujų savybių 
Modi-fire ... Broiler Wells ... puikų naują stiliavi- 
mą. Įkainuotą daug mažiau, negu drįstum pamanyti.

SEE NORGE BEFORĘ YOU BUY!

Alex Alesauskas & Sons
6343 So. '•SVSb.ie 6061

kredito dirbti prie visokių sun
kenybių. Kaip gražti butų, jei
gu daugiau lietuvaičių turėtų 
tų brangių ypatybių.”

P-lės Zelvis recitalės progra
ma btivo sekama:

La Uolia .................. Corelli
Concerto, No. 2, in D

minor   .................... Bruch
Adagio, ma non troppo
Recilativo — Allegro mode

rato
Allegro molto
Chanson Louis Kili et

Pavane----- Cčnperin-Kreisler
Ghant dc Roxane

Szymonowski
Romanza Andaluza

Sarasate.
Yra smagu žinoti, kad mtisų 

jauni Amerikoj gimę lietuviai 
daro tokius žymius žingsnius 
keliu, kuris yra pagrįstas sun
kiu darbu ir pasišventimu, bet 
veda į skaistesnę, naudingesnę 
ateitį.

AR ŽINOTE, KAD
Vincė Jonuškaitė-Zaunicnė, 

viena žymiausių Lietuvos ar
tisčių, šį mėnesį koncertuoja 
Varšuvoje. Vėliau Lenkijon 
vyks dar keli Lietuvos arfistau 
Tuo tarpu Kaunan lankysis

SUTAUPO nuo maisto dėlto, kad 
jis duoda geresnių apsaugą, su
augo liekanas ir prileidžia koky
bės pirkimą ... sutaupo daugiau 
dėlto, kad jo žemos palaikymo iš
laidos stovi per metų metus. Pa
matyk jį šiandien.

• Be judomų dalių šaldymo 
sistemoj.

• Nuolatinė tyla.
• Visuonjet žemos operacijos 

išlaidos.
• Daugiau patikimos tarnybos 

metų.
• Santaupos, kurios jį apmoka.

ALEX ALESAUSKAS
& SONS

Asmeninio Patarnavimo Rakandų 
Namai.

3343 So. Western Avė.
Tel. REPUBLIC 6051

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 21, 1939

BIRUTĖS DARŽE
79-ta ir Archer Avė.

Iškilmingas Atidarymas .
PRIVAČIOS PAEŽERIO NUOSAVYBES

DUOK LAKE WOODS ‘
Tiktai 39 mylios nuo Chicagosoo

PILNA 
KAINA

Pasiūlome Chicagos metropolijai gražiau
sių paežerių lotų—prie pat ežero Chain 
O’Lakes apylinkėje- Tai vienintelis ir di
džiausias pasiūlymas istorijoje.

PAEŽERIO DIDELI LOTAI TIK
Pirmiems 50 Pirkėją duosime 50 
pėdą lotus per šeštadienį ir Sek
madienį, Gegužės 20 ir 21—

DUCK LAKE YRA VIENAS 
iš gražiausių ežerų, kurio vandenis papil
do natūralus Šaltiniai. Priklauso prie Fox, 
Nipersing. Grass, iUistakee ir kitų ežerų 
grandinės. Visi lotai su miškeliais iki pat 
krantų. Vanduo ir elektriką, kur jus rasit 
Gerą Vietą žvejojimui—Plaukimui ir Smilčių Papludymuš—Tenis— 
Golf, Boating ir1 kitokios rųšies sporto ir pasilinksminimų.
DŪCK LAKE W00DS iki šiol buvo rezervuoti kaip privačia nuosavybe ir štai dabar 
jums proga pirkti. Ateikite į DUCK LAKE Woods šeštadienį ir sekmadienį ir pažiūrė
kite Vasaros rojų prie ežero. Proga pirkti kokia pasitaiko kartą metuose.

ASESMENTŲ 
NĖRA

Išmokėjimai 
pagal išgalę.

GALIMA PAMATYTI MODERNUS NAMUS. 
Norintiems Pastatysime Namus Lengvais 

Išmokėjimais.
—i i

KAIP NUVYKTI: Važiuoti Rand Road (U. S. Vieškeliu 12) 
į šiaurę ir už 3 mylių į šiaurę fltio Volė pasukti į Scenic 
HIgIriVay ir* važiuoti 1 mylią į rytus iki musų ofiso.

----1 .................
Vietoje rasite musų agentus. 

Valandos nuo 9 v. f. iki vėlumos. 
Jei norite smulkesnių žinių, šaukite 
LAKE HOME ESTATES

Tel. Franklin 5188

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «Jrd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCfc 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantvotas. Taipgi pristatom afi- 
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 STOKfcRIŪS 

JOHN YERKES , 
2422 69th St 

Tel. Hetnfock 28«7 
Rez. Republic 5688

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, 1LL.
I ■■■ N Į Į

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

MR. BUTCHAS, Sav.
Gerinau Ghurcb Rd. arba 
S3rd ir Willow Springs Rd., 
WILLOW SPRIEGS, ILL.

UltiBObliui j H

• LIGONINES 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $ 13.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $£jQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ I5.O0
REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lavndale 5727.
i ' - - ■

tt

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ

28-tas ĮSPŪDINGAS

Apvaikščiojimas 
IR 

Piknikas
ANTRADIENĮ

Gegužes--May 30, ’39
PRADŽIA 10 VAL. RYTO

Yra surengtas įspūdingas programas. Dalyvaus žymus 
kalbėtojai, chorai, benas ir Dariaus-Girėno Post su 
uniformomis ir savo benu. IPo iškilmių bus gražus 
piknikas

BIRUTĖS DARŽE
Visus geros valios lietuvius ir lietuvaitės kviečiame 
dalyvauti Komisija

R. TOLEIKIENĖ
L. BLUMAS ir

M. GELEŽINIENE

Liberty Grove Cafe 
(Buvęs Dambrausko Daržas) 

83 & Willow Springs Road
Kas norite smagiai laiką praleisti ir turėti daug 
smagumo, prašom atsilankyti į musų naujai ištaisy
tą CAFE. Visuomet turim visokių skaniausių gėri
mų ir užkandžių. Taipgi turim sviesto, sūrių, saldaus 
ir rūgštaus pieno, šeštadienio vakarais grieš muzika.

Kviečia JOHN PILKIS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH ■ 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau .............. ** i

Į “Naujienų” pikniką 
atvyksta didelis bū
rys lietuvių iš Gary

Paprastai “Naujienų” pikni
kuose ir koncertuose pirmauja 
rockfordiečiai, kurių visada 
yra didelė reprezentacija. Ta
čiau šį kartų rockfordiečius yra 
pasiryžę “subytinti” Gary lie
tuviai. Atrodo, kad “Naujienų” 
piknike Gary lietuviams atsto 
vaus K. Kamučaitis, J. Vait
kus, C. Andreikis, M. Vačiu- 
lis, St. Kuch, M. Varnas, C. 
Prokurotas, St. Petraitis, A. 
Steponaitis, G. Petraitis, K. 
Purvinis, J. A. Grakey ir kai 
kurie kiti.

“Naujienų” skaitytojas An
tanas Barauskas (3417 Md. 
St.) pašaukė mane Jr prašė, 
kad aš nuvežčiau jo “mother” 
į “Naujienų” pikniką. Jis sa
ko, du automobiliai garaže ste- 
vi, o aš nelaimingas guliu su 
sulaužyta koja.

Skaudu ir graudu, kad toks 
nelemtas likimas ištiko draugą 
Barauską. Besitriusdamas apie 
savo namą jis nukrito nuo 
“porčiaus” ir nusilaužė fkoją. 
Dabar guli Mercy ligoninėje, 
229 kambaryje.

“Naujienų” skaitytojai linki 
jam kaip galima greičiau pa
sveikti. — J. A. Grakey.

“Naujienų” pikniko 
darbininkai

žemiau dedame “Naujienų” 
pikniko darbininkų sąrašą. Vi
si išvardyti asmenys atvykite 
į “Birutės” daržą gegužės 21 
d. 10 vai. ryto.

Al. Mickevičius
Lillian Stuparas 
Skurskis
J. Bačiunas
A. Narbutas
J. Ascilla
J. Pučkorius
P. Galskis •
X. Shaikus 
P. Balčiūnas 
J. Zickus 
Stanley Stašaitis 
J. Gura 
A. Vilis 
J. Gumauskas 
J. Tumėnas 
Ed. Šmotelis 
šmotelienė 
šmoteliutė 
Rypkevičienė 
Rudinskicnė 
Balčiūnienė

Lietuviškas 
Vakarėlis

Rytoj įvyks Tautinės para-

jauku, šeimos 
Bet ne visiems 
visi mes leng- 
galiine skirtis.

nu-

kai-

Pigesnis Kambarių 
Apstatymas

Namų apstatai, — grožis, ra
muma ir šeimos sveikata. Į 
gražiai apstatytus kambarius 
įeiti . smagu ir 
nuotaika gera, 
tatai lemta, ne 
vai su pinigais
Todėl neretasis priverstas £e 
rai apsidairyti, pirm negu 
sisprendžia ką pirkti. Mes ieš
kome gero daikto, žemesne 
na.

Gohen Eros, baldų krautu
vė, 1401-3-5-7-9 So. Halsted St. 
turi nuosavus namus. Jai ne
reikia nuomoti namų ir todč 
gali vietoj to pigiau parduoti. 
Turi visokiausių baldų, lempų 
ir kitokių . namams apstatų. 
Tad, ar neverta pirma ją ap
lankyti, negu pirksi kitur, šian
dien Naujienose telpa jos skel 
bimas. (Skelb.)

visokios 
garažių, 

(floor- 
plasterboards, 

šie
langų 
pirkti, 
ir ge- 

ir per- 
ir pre-

Namų Savininkai
Jau ateina pavasaris atgims

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

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

Apskaitliavimas dykai. Ati
darą vakarais iki 8-tos v. v. 
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.)

MODERNIŠKAS LIGONINĖS 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams .................$15
UŽAUGUSIEMS ..L.... .......... $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarne Madison ir Monroė) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

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 Avenue
PLOVIMAS — ALIE^AVIMAS — BREKIU TARNYBA 

IGNITION — LIGHTING AND OVERHAULING

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

□ijos s'vet., prie 35-tos gatvės 
ir So. Union Avė. Vakarėlio 
pradžia 7 vai. vak.

Kviečia — Komitetas.

Atsišaukimas Į Ku
lio Namo Bondhol- 
derius—Units Sav.
Visi, kurie pirmiaus ture i o 

vadinamus Mortgič-Bonus da
bar yra pakeisti j, taip vadi
namus “Units”. Kas reiškia tą 
patį. Tie mortgič bonai buvo 
išduoti ant Kulio namo antra
šu 3259 So. Halsted St.

Prašome visus, kurie turite 
vadinamus “Units” tuojaus at
sišaukti ir paduot? savo ant
rašą arba atsilankyti asmeniš
kai. Mes norime sužinoti visas 
atskaitas iš to namo ir viską 
kaip dabar dalykai stovi su 
tuo namu.

Priduokit man savo antrašą 
arba asmeniškai atsišaukit pa$ 
mane.

WM. BRAZAUSKAS,
3347 So. Union Avė.

Arba pas Vincent Stankus, 
6606 So. Mozart St.

Mes norim išrinkti naują 
Komitetą, kuris pridabos kas 
yra nuveikta ir toliaus bus 
veikiama. (Skelb.)

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

UŽTIKRINTŲ AUTOMOBILIŲ UŽ TIEK MAŽAI PINIGŲ.
Pirm Negu Pirksi Ateik Atsilankyk į musų didį parodos kambarį 
in 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 pusę, 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
PONTIAC 1938 Sedan naujutėlis. Sutaupys 50%. Taipgi

sedan ir 5 1936 sedans. Pigiai kaip
PLYMOUTH 1938 Sedan už 50 centų ant dolerio. Taipgi

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

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

Turime taipgi 1935-34 karų virš 200 ir 33 modelių už pigiai kaip $45 
Kiekvienas karas turi 3 mėnesių garantija ir dešimt dienų va- 

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

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

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

2 Asmeniškai Lydimos

$395 
1937 
$325 
1936 
$295

$295 
$285 
$485 
gra- 
$495 
$295 
$265 
$495

Dar Kartą Gerčkis Valgių Skoniu
_ Enjoy T H E T ASTE of
I FOOD ONCE AG AIN! j

Išplauks iš New Yorko 
per Gothenburgą, Švediją 

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

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

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

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį lei

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

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

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

SUSTOK—ŽIŪRĖK 
SKAITYK! 

Sensacinis Akinių 

išpardavimas
Musų Reguliari Kaina $10.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$5.95
Musų Reguliari Kaina $15.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$8.95
i\/xUjOei LABORATORINIAI IŠTIRTOS 

Higieniškos Dantų Pleitos 
Tikros Vien Ružavo Vulkanito

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba, grąžinsime pinigus.

Dr, R. J. Berkovitz
3505 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3565.

BE STOGELIŲ
PLEITŲ SPECIALISTAI

Tobula kalba—>nešvabžda
Pleitos daromos laisniuoto da
ktaro tiktai iš impresijų.

5 valandų taisymo tarnyba.

Iš pasaulio žymiausių laboratori
jų WEST neša jums naujausią ir 
gerai žinomą dintinią medžiagą. 
DENSENE — TRANSPARENT, 
LUCITONE, LUXETONE, EXEL- 
ON, nuostabiai žema kaina.

LIBERALUS TERMINAI
40 N. DEARBORN ST.

■■ BANK TOW ■■ ■ 6233 S. PEORIA ST.
— _ — _ - — - 0PEN TUES‘-‘ THUBŠ.A & SAT.’ TO 9 P. M.

D E N T A L F ACTO R Y . open sunday ; 10 to 5

LIUIJID
“MODERNAS FINIŠAS”

Sg.oo

už 
galioną

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

įčia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus kvortą

GLOSS

SeKlvčios Setai po $49.00 ir Aukšįiau

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

Mes nepakėlėme savo kainų, 
nors urmo kainos ir pakilo. 
Mes rendos nemokame ir jums 
ją atiduodame.

Musų lengviausios sąlygos padės 
jums padaryti savo namus kaip 
palocių.

Visi žino, kad pas mus yra 
lengviausia pirkti, kad parduo
dame pigiausia ir patarnaujame 
sąžiningai.

Mes neimame palūkanų. Tą 
mes darėm per 40 metų, Tūk
stančiai namų turi musų rakan
dus ir džiaugiasi, kad pigiai 
pirko.

Pinigas šiose dienose yra bran
gus draugas. O pirkdami pas mus 
iųs neišleisit daug pinigų. Vi
suomet užtikriname patenkini
mą ir pinigų sutaupymą.

40 motų toj pačioj vietoj ir 
tie patys šeimininkai

RAKANDŲ PIRKTI EIKITE 
VISUOMET PAS:

Idealu* flnlSas baldama medžio darbams 
Ir Hienom*. Pakanka vieno kauto, nežymi 

brukfinh). Gali būti plaunama* ke
li* sykiu*, nepames žvilgsnio.^ 

-------------------KUPONAS------------- s
BANDYMO PASIŪLA

Llųuid Tiling ____ viena* kena* 35e
1 bruši* .......................... ................... 25c

Verta 60c
VISKAS UŽ 250

Specialių aukų pafitu nesiimtame

Robertson&Co.
*TJU Hou— Ligvid TUing”

1342-44 W. Madison St, Chicago
5340-42 N. Clark St., Chicago

2515 Devon Avė., Chicago 
434 East 79th St, Chicago 
929 Davis S t, Evanston

904 South Fifth Avė., Maywood
Atdara Ketvirtad. ir šeštad. 

vakarais iki 9 P. M.
s

COHEN BROS.
FURNITURE, COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko, ketvergo vakarais. o taipgi nedėliomis

PINIGAI MALONIAI GRĄŽINAMI, JEI NE PATENKINTI

ŠAKNYS NUO VISŲ
NEGALIŲ

Nesvarbu kokia jūsų negalė butų— 
HELENA SCHEIMAN—garsi her- 
balistė gydo ir nuoširdi 70 metų 

amž., gimus gabi gy- 
■Fjik dytoja—pasekmi tuk-
W fSf tančiams—siūlo ŠAK-

iJF NŲ liuosuotoją DY-
KAI su specialiais 
ŠAKNŲ VAIST A IS 

$i,oo nuo visų li
gų. Padarytas iš Amerikos ir Euro
pos šaknų. Neša greitas-saugias pa
sėkas atkakliose ir užsibuvusiose 
ligose, šaukti pasitarimui Dykai ar 
Daktaro Tyrimui, ar rašyti $1.35 
liuosintojui HERB TONIC COM- 
POUND už $1.00 GAUTL

Helena Scheimann
Herbalistė virš 40 metų. 
1869 N. DAMEN AVĖ. 

Tel. Brunswick 4900
1-as aukštas. N.5.20-39

v



šeštadien., gegužės 20, 1039 NAUJIENOS, Chicago, Ui.
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Busais Galima 
Nuvažiuoti Ir 
Į Pikniką

Blue Bird System busai ei
na veik visais svarbiaisiais ke
liais. Kainos nebrangios, o pa
tarnavimas tinkamas. Stotys: 
Argo, Justice, Willow Springs. 
Chięagoje prie Archer ir Ci
cero, 63rd ir Cicero, 22-ra ir 
Cicero, Crawford ir Kedzie. 
Kam teko tais busais važiuo
ti, kiekvienas pasakys, kad tai 
verti tų pinigų, ką keleivis su
moka.

Bet, palaukite! Rytoj NAU
JIENŲ piknikas Birutės Darže. 
Puiki proga! Kaip tik Blue 
Bird Systemos busas eina į tą 
pusę. Taigi, už kelis centus 
kiekvienas tą vietą lengvai ga
li pasiekti. Ir nei rūpesčio au

tomobiliui valdyti, nei gero kai
myno maldauti, — įsėdai ir va
žiuok pasidairydamas po gra
žiąsias pievas. (Skelb.)

Vestuvių varpai Su
skambės Bridgeporte

BRIDGEPORT. — Šį šešta- 
dienį, 4:30 vai. popiet, suskam
bės vestuvių varpai pareikšda- 
mi, kad p-lė Eleanora Kačis- 
kaitė ir Karolis Serber bus su
jungti j stoną moterystės. Po 
vestuvių visos iškilmės ir puo
ta įvyks Sandaros svetainėje. 
Jaunosios tėvas yra senas 
bridgeportietis, kuris dirba per 
eilę metų- pas WolfPs Meat 
Markei Bridgeporte.

Linkėtina^ jaunavedžiams lai
mingo šeimyninio gyvenimo.

—VBA.

BRIDGEPORT
Draugystės Palaimintos
Lietuvos susirinkimo

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė savo mėnesinį su
sirinkimą gegužės 10 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje. 
Susirinkimą atidarė draugijos 
pirmininkas J. Jackas. Į susi
rinkimą neatvyko vice-pirmi- 
ninkas ir maršalka. Tam va
karui maršalka liko paskirtas 
J. Jankauskas.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
• 't

--------------    t ..... .................... < ——  ? — -   . _ ■ .

PERSONAL 
Asmenų Ieško

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PAIEŠKAU GYVENIMUI DRAU
GĖS, farmerkos arba kuri turi ko
kį biznį. Aš esu pusamžis našlys, 
šeimynos neturiu, blaivus. Plačiau 
paaiškinsiu. Rašykite 1739 So. Hal
sted St., Box 996.
....... ..........    I 11 ■■

RENDAI ofisas daktarui arba ad
vokatui. Butų labai gera vieta dak
tarui ,nes jau yra dentistas. Rak
tai štore. 3147 So. Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

Trejų Metų Mirties Sukaktuvės

A. A
KAZIMIERAS ir MARGARETA 

MANELAI
JI PO TĖVAIS BUVO GURZDAITĖ.

Persiskyrė su šiuo pasau
liu gegužės 16 d., 1936 me
tais ir palaidoti gegužės 21 
d. Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse, paliko tėvelius, bro
lius, seseris ir gimines.

Nors praslinko 3 metai, 
o musų širdys liūdi ir 
skausmai tie patys, tebėra 
ir ta tuštuma, kokią paliko 
... ji liks amžinai.

Kad ir su dideliu širdies 
skausmu jūsų laukiame su
grįžtant, bet veltui—jus ne- 
besugrįšite, o mes anksčiau 
ar vėliau ateisime pas jus. 
Laukite musų ateinant!

Raštininkas perskaitė proto
kolą iš pereito susirinkimo. 
Protokolas liko priimtas vien
balsiai. Pirmininkas pranešė, 
kad balandžio 30 d. mirė na
rys P. Stankus. Prisilaikant 
konstitucijos turi būti išmokė
ta pomirtinė, būtent, $250.

Išduodama ir priimama Au
ditorijos raportas. Pirminin
kas paprašo, kad nariai daly
vautų piknike, kuris įvyks rug
pjūčio 13 d., J. Leppos darže 
(buvęs Kučinsko daržas) prie 
Kean avė. ir 82 gatvės. Bus 
dovanų ir gera muzika bei vi
sokių pramogų.

Paskui s 
išmokėjimai 
padengimas,
še, kad į Keistučio 
padėta $500.

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina ne jaunesnė 35 metų, kuri 
galėtų prisidėti su keliais šimtais 
dolerių. Turiu namą išmokėtą ir 
biznį. Esu vienas. Taigi, persunku 
(moteris, vedusieji ar su šeimyna 
nepageidaujami). Rašykite 1739 
So. Halsted St., Box 995.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui mažoj suaugusių Šei
moj, būti, geri namai, gera alga.

Sheldrake 0839.

RENDON—Pilnai prirengta Ta- 
vern-Roadhouse, 17 kambarių su 
visais fikčeriais, barais, register, 
etc., pikniko daržas prie vandens 
su dideliu šokių pavilionu (svetai
ne), ant didžiojo ’Highway kelio, 
priemiesty Chicagos ir automobilių 
telia seina prp- šalį. Pirmas tėnan- 
tas buvo 11 metų, dabartinis te- 
nantas yra 5 metai. Daro gerą biz
nį. Dėl platesnių informacijų krei
pkitės—

CHARLES URNICH, 
2500 West 63rd Street, 
Phone: Prospect 6025. 

Renda $100.00 atsakančiam žmogui.

IMAMA MAINAIS
Turi parduoti 2850 N. Francisco 

Avė. 2 ¥2 aukštų moderną namą 
2x6; 1x4 kambarių, rendos $1320 
metams, tiktai $8000. 4408 Parker 
Avė., gražus 6 kambarių bungalow, 
platus lotas, telefonuok pamatymui, 
geriausias pasiūlymas ims.

10 N. Clark St., Room 608, 
Dearborn 1540

kiL ligos pašalpų 
bei kitokių bilų 
Iždininkas prane- 

spulką liko

Kadangi dabar 
naujiems nariams 
pirmininkas kvietė 
ką.

eina vajus 
gauti, tai 

visus i tai-

Koresp. P.

RENDAI apšildoma KRAUTUVĖ 
su 3 gyvenimui kambariais.

666 West 18th St.

2 FLATAI CICEROJ — po 6 
kambarius—karštu vandeniu Šildo
mi—priešais parkų, Teisinga pa
siūla nebus atmesta. Savininkas.

1811 51st Avė., Tel. Cicero 4593.
PARDAVIMUI KAMPAS 79th 

St. ir Archer Avenue, akro ar 
daugiau žemės, prie Birutės daržo. 
Taipgi 60 akrų farma, prie kelio 
7, į rytus nuo Lockport, po $75 
už akrą. Taipgi privatiŠkas ežeriu
kas Wisconsin valstijoj. Walter C. 
Wunderlich, Joliet, III. Arba šaukit 
Tamkevičių, Lafayette 4266.

REAL ESTATE ĖOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

TIKRAM PIRKINIUI
ŽIŪRĖK. Tiktai $400 įmokėjus 

pirksi moderną 2 flatų plytinį, ga
ru šildomą, Šalimi lotą, 2 karų ga
ražą, pilna kaina ................. $4,000

Moderną 12 apartmentų budinką, 
šiaurvakarės vieta 6x4 ir 6x3 kam
barių apartmentai, garu šildymas, 
rendos $4200. Kaina dabar $13,000, 
tik -3 kartus renda, tiktai $4,000 į- 
mokėti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue 
Spaulding 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 

N. Clark St.10 Dearborn 1540.

2 FLATŲ PLYTŲ — 6 kamba
rių namas, karštu vandeniu šildo
mas; uždaryti porčiai, bungalow 
stogas, 32 pėdų lotas. 14 metų se
numo. 6736 So. Campbell.

Nuliūdę liekame:
TĖVAI, BROLIAI, SESERYS IR GIMINĖS.

_______________________ Svarbus susirin

PAIEŠKAU GĄSPADINĖS; esu 
pusamžis. Atsišaukit vakare nuo 4 
iki 6 valandos -Victory 2405—F. Va
siliauskas. ,

PASIRENDUOJA STORAS su 
garu apšildomais kambariais. Tin
kamas bučernei ar kitokiam biz
niui. $35.00 3603 So. Union Avė.

REIKALINGA MOTERIS ' AR 
MERGINA prie namų darbo, turi 
būti virėja. Atsišaukite 3907 South 
Halsted St.

MISCELLANEOUS 
įvairus

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ na
mas uždarais porčiais, vana, viš- 
kum, 2 karų garažas, lotas 37x125. 
Visi asesmentai apmokėti, gera 
Brookfield apylinkė. Kaina $3900. 
Savininkas. 3235 So. Madison Avė., 
Brookfield, III.

DIDELIS BARGENAS
Pell Lake Wis., R. 12, 60 mylių 
nuo Chicagos, lotai arti maudynių 
po $50.00 ir augšČiaus, ant išmo
kėjimo. Ch. VVendell, R. 1, Berring- 
ton, III.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO BARAN- 
KŲ kepėjo tuojau nuolatiniam dar
bui. šaukti: Van Buren 0554.

PATYRUSIO ČEVERYKŲ parda
vėjo dirbti dalį laiko. Turi kalbėti 
lietuviškai. Box 998, 1739 South
Halsted St.

REIKIA PATYRUSIO VYRO 
ūkio darbams. W. Savicke, R. 2, 
Gobies, Michigan.

MILLS DINAMINĖ skustuvėlių 
vertybė; būtent: 25c už 100 skus
tuvėlių kišeninių šukų 12 tuz., aki
niai nuo spindulių 60c. tuz. batams 
apvarsčiai 35c grosas, įvairios spor
to prekių primiumai, kamaros ir t. 
t. Ateikite į musų parodos kambarį. 
Dykai kataliogas. MILLS SALES 
CO., 841 W. Roosevelt Road.

GERAS IR PIGUS 2 fl. po 5 
kamb. 1-4 kamb. muro namas, 11 
metų senumo; South Wešt prie 63 
karų linijos. Renda $100 per mėne
sį. Kaina tiktai $6950.00. Kas nori
te uždirbti arba įsigyti pigiai; gera 
namą rašykit greitai. Box 994, 1739 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI NAMAS medinis, 
8 kambarių, 5 žemai ir 3 viršuje, 
garažas, ant 2 lotų, gražioje apy
linkėje. 17 W. 110 Place. Dėl infor
macijų kreipkitės Wm. Pranckus, 
24 E. 102 Place. Tel. Commodore 
2444.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai einąs biznis geroj apylinkėj, 
nebrangiai. 2853 W. 63rd St.

GELTONŲ PLYTŲ 6 apartmentų 
—Metinių pajamų $1740. Kaina 
$8,800. Pinigais $1500. 12 apartmen
tų. Metinių pajamų $5070. Kaina 
$19,500. Pinigais $4,500.
MIDDLE STATE MORTGAGE 

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

CO.

DABAR 5 KAMBARIŲ hungalovv 
mpdernistiško dezenio balto kon- 
krito. Automatinis aliejinis šildy
mas. Ugnavietė, vienas akras že
mės. 6 blokai nuo miesto prie vieš
kelio. Mrs. N. W. West, 643 E. 
Grant Highvvay, Marengo, III.

Peržiiskyrė ?ų'_4iuęLJ?asąii- 
liu 29 id., geg. intjt?
m., sulaukęs 47 amžiaus, 
gimęs Ukmergės apsk., Vi- 
žanų parap., Jananių km. ir 
palaidotas1 Tautiškose Kapi
nėse.

Paliko dideliame nuliu
dime moteęį Oną, po tėvais 
Rulinskiutę, 2 posun. Kazi
mierą ir Joną, brolį Antaną 
ir jo šeimyną Sioux City, 
Iowa, švogerį oną Rulinską, 
Lietuvoj, seserį Oną ir švo
gerį Joną Grižą ir kitus gi
mines, draugus ir pažįsta
mus.

Mes Tave Musų brangu
sis niekuomet neužm’ršime. 
Tu vas mus jau nebesugrį
ši, bet r>es anksčiaus ar vė
liaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka
Moteris Posūniai, brolis 

ir kiti giminės ir draugai

Dešimties Metų Mirties Sukaktuvės

KAZIMIERAS SUNKVODAS

kimas

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA SALIUNO įrengi

mas: 19 pėdų baras, šaldytuvas, 
National Cash Register, Fancy stik
lai; stalai, krėslai ir visi įrengimai, 
šaukite JAČK, Tel. Albany 9220.

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

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ge
ras biznis, pigi renda, parduosiu 
pigia kaina. Teisingą pasiūlymą 

6440 COTTAGE GROVE.

PARDAVIMUI arba mainymui 5 
kambarių mūrinis bungalovv. Ap
šildomas — 2, karų garažas. Įmo
kėti $500. Savininkas priims dides
nį namą, lotą, biznį arba farmą. 
Yra visokių kitų bargenų namų ir 
farmų.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 S. Western Avė. Grovehill 

Vakarais: Prospect 0176

6 KAMBARIŲ BUNGALOW 2 
karų garažas, 6449 S. Francisco, 
kaina $6500. Terminai pagal išgalę. 
Gali renduoti. Tel. savininkui.

Hyde Park 3750.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PADĖKAVONĖ

PETRAS STANKUS
Padėkavojame visiems Petro Stankaus giminėms, drau

gams ir pažįstamiems už dalyvavimą laidotuvėse ir už suteiki
mą paskutinės pagarbos ir atsisveikinimą.

Petras Stankus mirė Balandžio (April) 20 d., 1939 m., su
laukęs pusamžio, tapo palaidotas Balandžio 24 d. Tautiškose 
kapinėse.

Taip pat dėkavojame graboriui Juliui Liulevičiui už tvar
kinga patamavirij ir tariame ačiū draugui Abekui už atsisvei
kinimo prakalbą.

Ilsėkis paskutinėj ramybėje brangus tėveli, musų mintyje 
ir širdyje, tavo gyvenimo vaizdelis niekad pas mumis neišnyks, 
kur ir mumis nepriglaus ta pati šalta žemelė.

Nuliūdę lieka:
DUKTERYS: JEANNETTE VVILLINS, EMMA VVILMERE ir 

KITI ARTIMI GIMINĖS
P. S. Ir pranešu visiems giminėms, draugams ir pažįsta

miems, kur tapo Petras Stankus palaidotas. Jo kūnas iš vietos 
yra perkeltas į naują vietą: įėjus į kapines pietų pusėje, block 
20, section D. MRS. J. E. VVILMERE.

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

0306

Dariaus-Girėno Posto 271 
susirinkimas įvyks gegužes • 
May 22 d., 7:30 Vai. vakaro, 
2417 W. 43rd St. Svarbu kiek
vienam nariui dalyvauti, nes 
yra labai ,.svarbių - klausimų 
svarstymui: (1) Kapų diena 
(Memorial Day) ; (2) Du pik
nikai; (3) Ekskursija į Mil- 
vvaukee; (4) Namo pradėjimas 
statyti ir kiti svarbus klausi
mai. Bus ir alučio. Kviečia, vi
sus valdyba.

P. S. Rezervuokite! birželio- 
Junc 2'5 dieną legionieriai, jų 
šeimos, draugai, prieteliai ir 
biznieriai plauks laivu “GBAND 
RAPIDS” i Mihvaukee. Ant 
laivo bus “floor show”, gražus 
programas, muzika ir Dariaus- 
Girėno “Drum & Bugle Corps’’ 
būrys iš 50 asmenų. Jis visus 
palinksmins. Gi Mihvaukee 
Blatz Bravaro alutis ir užkam 
džiai kiek kas panorės — ne
mokamai. Taipgi bus busais 
apvežiota, aprodyta gražiausios, 
įspūdingiausios Milwaukce mie
sto vietos. Tėmykite Naujienas, 
kur bus pranešta, kur galima 
likietai įsigyti. Už komisiją— 

Pirm. Wm. Kareiva.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ALEKSANDRAS KAIENAS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
21 dieną, gegužės mėn., 1938 
m. gimęs Šiaulių apskr., Ža
garės paraį). Daukšių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Pet- 
raitikę, brolį ir brolienę Ka
zimierą ir Oną Kaienus • ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj 
—brolį, seserį ir daug kitų 
giminių.

Liūdnai atminčiai brangaus 
vyro ir brolio bus laikomos 
šv. Mišios šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje gegužės 22 d., 1939 
m., 8:00 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal
das.

Mes Tave, musų' brangusis, 
vyre ir broli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas 
nebesugrįši, bet mes 
ar vėliau pas Tave 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Moteris,

mus jau 
anksčiau 
ateisime.

Brolis, /Brolienė ir 
kitos Giminės.

FURMSHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai ;

2 ŠVARUS KAMBARIAI, furni- 
šiudti su visais patogumais. Taipgi 
ir daugiau tu?iu dėl vieno arba 
dviejų, atiduosiu . pigiai. Pirmas 
aukštas, užpakalyje. 827 West 34th 
Place.

FORNIšjHJOTd, kąml ariat dėl ren
dos, garu apšjtydorni, Įkarštąs van
duo, maža šeip?>ni, trečios hibcs 
iš fronto, apąrtincnt 10. 731 W. 
18th St. Mrs. A. Se'er.

SUSIRINKIMAI
SEKMADIENĮ, Gegužės 21 d., 

2:00 vai. popiet, Marąuette Parap. 
Salėj, 68-ta ir- Washtenaw Avė., 
yra šaukiamas, svarbus susirinki
mas 13-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Klubo, kuriame bus rimtai 
išaiškinta apie įvairius protestus 
kas link šių metų “Real Estate 
taksų.”

PARENGIMAI
D. L. KUN. MINDAUGIO No. 1 

Pikniką sįvyks Gegužės (May) 21 
d.. J, Pilkio dairže, buvusioj Dam
brausko farmoj,

Pradedant pirmadieniu
RORIS ČIRKOV

‘N au juos: j Horizonuos’
Muzika Dmitri Shostakovich

S O NO TONE
66 E. Van Būren St. arti Wabash
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad. 

ir šventes

MOORE AND 
McELLIGOTT 

Įsteigta 1887 m. 
Monuments, Mausoleums, Markęrs 
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 VVest lllth Street 

Phone Beverly 7339.

■GEaHnHHMaMHaflBmMKsaaaBKRatmi
■ •■■■■■ t a A ,Siunčiam GėlesLOVEIKIS 'gsx

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams , 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 fl fl A Gėlės Mylintiems K K fl Vestuvėms, Ban- M 11U kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams.'
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 580Q Į

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
nuosavybė, šokių salė, valgomasis 
kambarys 80 asmenų ir extra lotas. 
Gerai išdirbtas biznis. Tas pats 
savininkas 18 metų. Kreiptis 

4633 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
biznis išdirbtas per daug metų,, 
Priežastį patirsite ant vietos.

Tel. REPUBLIC 1207.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Pa
šaukite per telefoną YARDS 1098.

PARDAVIMUI TAVERNAS,- ge
rai einąs biznis, geroj apylinkėj— 
nebrangiai. 3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Vieta gera, biznis išdirbtas 
per daug 
rių tautų, 
gyvenimą 
T. Stonis, 
Cicero 95.

metų. Kostumeriai įvai- 
Kas įdomaujate ir norite 
daryti, atsišaukite tuoj. 
4828 W. 15th St., Tel.

PARDUOSIU SAVO DALĮ AN
GLIŲ biznyje; išdirbtas 27 metai; 
parduosiu 
nesveikata: 
Šaukite tel. 
šykite 1739 
993.

pigiai, nes šeimynoje 
išvažiuoju ant farmos. 
Grovehill 0653 arba ra-

So. Halsted St. Box

PARDUOSIU seniai išdirbtą biz
nį, susidedantį iš Taverno, Tur
kiškos elektrikinės maudynės, ir 
2 kambarių ruiminghauzė, labai 
pigiai. Atsišaukite 4501 S. Paulina 
Street.

PARDUOSIU TAVERNA ŠALIA 
TEATRO arba priimsiu pusininką, 
mainysiu ant automobilio arba kas 
ką turite. 6844 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI GASO STOTIS 
su namu, ant vietos gyvenimas. 
7001 So. Western Avė. S. E. kampas 

Hemlock 1017.
Texaco Gas.

PRIVERSTAS APLEISTI nuosa
vybę, paaukos saldainių krautuvės 
fikčerius ir staką už $100.00.

LAFAYETTE 7038.

ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA: 
geros mašinos, pigiai, nes dėl se
natvės. Biznis gerai išdirbtas. Pir
kėjas nesigailės. 3220 So. Morgan 
Street.

DELIKATESŲ KRAUTUVĖ ir 
grosernė, išdirbta, gerai apsimo
kanti krautuvė. Rendos $35.00, pui
kus gyvenimui . kambariai, vana, 
moderni fikčeriai—pilna prekių. 
Kaina $950.00. Terminai—jei rei
kalinga. Verta daugiau.

3036 N. Pulaski Road.

PARSIDUODA bučernS ir gro- 
scrnė su namu ar he namo, biznis 
išdirbtas. 3158 S. Union Avė.

PARDAVIMUI kriaučių biznis, 
pigiai. 3 kambariai gyventi, garu 
apšildomas. Kreipkitės 6103 South 
Racįne Avė.

PENKIŲ AKRŲ GEROS žemės 
su namais, Chicagos priemiesty, 
prieinama kaina. Nereikia visų 
cash. Taipgi turime ir daugiau far
mų visokio didumo su gyvuliais 
ir mašinomis us nupigintas kainas.

JOSEPH VILIMAS
6800 So. Maplewood Avė. 

Hemlock 2323.

PARSIDUODA NAMAS SU ar 
be taverno, arba mainysiu ant pri- 
vatiško namo. Ž727 W. 38th Place.'

PARSIDUODA FORKLOZERIAI 
MARQUETTE PARKE:

12 flatų kampas, muro, naujas, 
fenda $460 į mėnesį, kaina $25.000.

4 fletiį naujas muro kampas. Kai
na $12,500. Biznio namas: štoras, 
mūrinis ir fletas ir 2 karų muro 
garažas; yra Vietos pridirbti dar 
vieną extra flatą. Kaina $8500.00.

6 kambarių mūrinė bungalovv, 
apšildoma ........................... $4800

Medinis dviflatis po 4 kambarius 
$2650.00. 6 kambarių medinė ka- 
tedžė, karštu vandeniu šildymas, 2 
karų garažas. $3600.00.

3-flatis muro, garu šildomas. Kai
na $7,000.

Brighton Parke dviflatis, naujas 
muro. $5500. Turime ir daugiau ge
rų mainų. Teisingas patarnavimas.

CHARLES URNICH 
(Kazys Urnikas) 

2500 West 63rd Street, 
Phone: Prospect 6025.

TIKRI BARGENAI. Žiūrėkite į 
3262 So. Morgan St.: Viena krau
tuvė ir 4x4 kambarių flatas— iš
mokėta—reikia kaikurių pataisymų. 
Pilna kaina $1,000.
NEAL P. KELLY’ REALTY CO., 

3550 Fullerton Avė.
Spaulding 3828.

NAŠLĖ turi parduoti moderną 
kampinį 5 flatų budinką, šildomą, 
gerose sąlygose. 3CiO7 N. Lamon 
Avė.

5 KAMBARIŲ BUNGALOW, 9 
metų senumo, krautuvė, vanduo, 
apšildymas, pusė bloko nuo Archer 
Avenue, gatvekarių. Mainys į ką 
turite 5—4. Krautuvę mainys į far- 
mą. 2610 W. 26th St. Rockwell 0670

EXTRA. Rendon arba pardavi
mui gąsdino stotis Lone Star Inn 
ant Archer 4-A, 25 mylios nuo Chi- 
cagos. Tinkama dėl tavernos, 5 
kambariai, vienas akeris parko su 
medžiais dėl parking. Rendos $18. 
Klauskite savininko 834 W. 33rd 
St. Grocery Store, šitos vietos 
klauskite per visą gegužės mėnesį.

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS su tavęrnu ir, 3 f tatai gyveni
mui. Randasi ant Bridgeporto: pa
čioje širdyje Bridgeporto. Labai pi
giai už $3000.00. Atsišaukite 3553 
So. Halsted St. Tel. YARDS 5118.

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 
Randasi 8300 ir Kean 
Cementinio kelio. Turi būt parduo
tas šią savaitę. Tik už vieną penk
tą dalį kiek -kainavo pirmiau. Ma
žas įmokėjimas.

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

cementinis skiepas.
Avė. ant

PARSIDUODA 160 akrų farma, 
gera žemė prie gero kelio. Elek
tros šviesa, savo leika ant farmos, 
3 arKliai, 8 karvės, 5 priaugami 
veislinės kiaulės, geri namai, van
duo stuboj ir gurbos visos maši
nos. Arti prie turgauno miesto, 
prie mokyklos ir bažnyčios, lie
tuvių kolonijoj. Parduosiu su vis
kuo arba vieną farmą. Verta 
$10,000, parduosiu už $6,800. Prie
žastį patirsite ant vietos. Rašykit 
Mr. Peter Wirkšus, R. 1, Custer, 
Mich.

“OLD FARM HOME” platus lau
kai nuo Roosevelt Road arti mo
kyklos, 2 blokai vakaruos nuo 
Glenbard Golf Club, Glen Ellyn, 
Pasiūlo už $1500, lengvais termi
nais. Galima vartoti tuojaus. Savi
ninkas Box M-4, 1739 So. Halsted 
Street.

NORTH SHORE BEACH turtas 
50x260, Lake County, III. Gatvė iš
grįsta—mažų išlaidų budinkas, res- 
trictions, smėlių byčius, ripariąn 
rights—labai pigiai, Savininkas 
Box No. S-12, 1739 So. Halsted.

“THE GREEN VIEW FARM” 
veik 6 akrų — nuo Golf Klubo į 
grįstą Scott kelią, tuoj į vakarus 
nuo miesto ribų, pietuos nuo Hig- 
gins Road — greit tekantis upis 
užpakaly. Kaina $1375, $275 pini
gais, $15 mėnesy (pirmus metus be 
nuošimčių), tuoj vartoti, žemi mo
kesčiai, elektriką, rašyti savininkui 
Box A-7, 1739 So. Halsted St.

$225 PINIGAIS ŠEIMOS ŪKIS, 
GERAS 6 kambarių katėdž (vidų 
reikia taisyti), turtinga derli žemė, 
patogu į vidmiestį ir Harlem ir 
Lake St. apylinkė, prie grįsto kelio 
(nėra išlaidų) geros mokyklos, ge
ras susisiekimas, maži mokesčiai, 
(už miestų ribų). Visa kaina namui 
ir farmai $1575; $225 pinigais, $20 
mėnesy (įskaitant nuošimčius.) Sa
vininkas. Nuosavybė dabar jei no
rima. Box L-2, 1739 So. Halsted St.

“IDEAL GARDEN” FARMA dir
bančiam West Sidėj arti Washing- 
ton Street, patogiai į Harlem avė. 
—grįstas kelias (už miesto ribų), 
elektriką, gera vieta ir privati mo
kykla ir high school, maži mokes
čiai, be specialių asesmentų. Kaina 
$375; $75 pinigais paims, galit var
toti tuojau. Box B-52, 1739 South 
Halsted St.

BARGENAS 2116 Cofccord Place 
3 apartmentai plytinis budinkas. 
1—6; 2—7 kambarių apart., Garas. 
Lotas 40x101. Rendos $120 mėn. 
Kaina $6,200. Terminai. Mihvaukee 
North Avenue karai ir 1321 N. 
Western Avenue. Pamatyti susita
rus tiktai. Tel. savininkui. Miss 
Schultz. Buckingham 9259. Tiktai — ---------    —
rytmečiais. 'tams). Box H-27, 1739 So. Halsted.

GRAŽIAUSIA 10 AKRŲ nuosa.-. 
vybė arti Chicagos su medžiais, 
žydinčiais krūmais, nepaprasta ra- 
va—kaip tik vieta pavergusiems 
biznio žmonėms, priešakis prie ty
kaus grįsto kelio. Pasiūlo visą 
nuosavybę už $1875; $375 pinigais, 
$20 mėnesy. {.Taksai apie $12 me-
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Visi į
“Naujienų” Pikniką

šį sekmadienį, gegužes 21 
dieną, Birutes darže, 79th ir 
Archer Avė., įvyksta Naujienų 
pavasarinis piknikas. Chicagie- 
čiams ir apylinkės lietuviams 
jau yra žinoma, kad kiekvienas 
Naujienų parengimas yra svar
bus. Koncertai svarbus tuo, 

• kad Naujienos sukviečia ge
riausius lietuvių ir kitų tautų 
menininkus programai pildyti. 
Jie savo gabumais ir maloniais 
balsais priduoda daug smagu
mo mums klausytojams. Pik
nikai svarbus tuo, kad ten su
važiuoja minios naujienicčių ir 
jų rėmėjų: kaip kokiuose at
laiduose Lietuvoje galima su
tikti savo senų pažįstamų, ku
rių kartais netenka matyti per 
daugelį metų. Na, o kada su
tinki senų pažįstamų, tai bū
tinai reikalas ir alaus stiklas 
išsigerti. Butų jau ne žemai
tiška, jei to nepadarytumėme 
suėję savo senų draugų. O 
“bavarsko” ir stipresnių gėri 
mų ten bus.

Naujienų pavasarinis pikni
kas — tai pirmas šio sezono I

KEISTUČIO SPULKAI PADARE 
“HOLD-APĄ”

BRIDGEPORT. — Vakar ry
ta, apie 10:45 valandą, Keistu
čio Spulkos sekretorius p. Mo
zeris pasiruošė vykti į Dis- 
trict National banką, kuris yra 
ant 35-tos gatves. Paprastai 
jisai veža padėti spulkos depo
zitus ir čekius ir atgal parsi
veža “cash” spulkos reikalams. 
Kartu su p. Mozeriu važiavo 
ir tūlas p. Makushka, kuris no
rėjo savo didelį čekį išsimai
nyti.

Pas Makushka savo čekį 
išsimainęs, pinigus pasiėmęs, 
nevažiavo atgal prie spulkcs 
ofiso, bet išlipo kiek pirmiau 
ir nuėjo savo reikalais. Be to, 
dar buvo įdavęs gana stambų 
čekį išmainyti ir p. Bastis, 
kuris gyvena adresu 3347 So. 
Halsted St. Bet p. Bastis kar
tu nevažiavo iki Banko. Jo iš
mainytas čekis pasiliko pas p. 
Mozerį.

NAUJIENŲ-ACME Telepboto

Anglijos karalius Jurgis VI ir karalienė Elizabeth, . 
kurie atvyko į Kanadą.

didesnis parengimas gražiame 
Birutės darže. Tarp ąžuolų vi
siems bus smagu linksmintis 
su naujieniečiais ir gėrėtis at
gijusia gamta.

Visi jaučiame, kad naujie- 
niečių šeima jau retėja: kiek
vienas Naujienų parengimas 
yra pažymėtas vieno ar kelių 
naujieniečių trukumu, šiame 
“Naujienų” piknike pajausime 
kad nėra musų tarpe mylimos 
Mariutės Jurgelionienės, kuri 
kiekviename Naujienų paren
gime bėgiodavo ir rūpindavos, 
kad viskas butų prirengta tvar
kiai ir svečiai gražiai priimti.

Šiemet Mariutė jau nebebė
gios ir nebepriiminės svečių. 
Po visų tų darbų ir rūpesčių 
ji ilsisi ramiai Lietuvių Tau
tiškų kapinių kalniuke. O mes 
visi, kol dar gyvi ir sveiki, 
lankykimėme piknikus ir links
minkimės, nes gyvenimas mu
sų labai trumpas.

Tad iki pasimatymo gegužės 
21 dieną, Naujienų pavasari
niame piknike, Birutės darže.

— P. B.

P-ui Mozeriui grįštant atgal 
iš banko • su pinigais apie 
$1,800.00, jisai sustojo su sa
vo mašina arti prie spulkos 
ofiso ir arti prie Progress Fur- 
niture Co. Jam belipant lauk 
iš mašinos tuojau atsirado du 
maskuoti jauni vyrukai ir pa
reikalavo, kad jiems atiduotų 
pinigus be jokio triukšmo, ži
noma, su revolveriais, atkištais 
j p. Mozerio krutinę.

• Banditai, paėmę savo grobį, 
leidosi pro buvusio banko na
mą į vakarus ant 33-čios ir 
tuoj prapuolė. Pirmiau, sako, 
kad spulkos pinigus visuomet 
vešdavo su policijos priežiūra, 
bet dabar taip pasitaikė, kad 
policija nebuvo pakviesta.

—VBA.
P. S. Keistuto spulkos visi 

pinigai yra apdrausti nuo plė
šikų, taigi dėl holdapo spulfca 
nuostolių neturės.

=Mabio=l
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Sudriko Programas 
WCFL—9 vai. vakaro

Kiekvieną sekmadienį visi 
turi progos pasiklausyti gra
žių lietuviškų dainų, o ypa
čiai gero radio orkestro Bud- 
riko programe nuo 9 vai. va
karo iš galingos WCFL stoties, 
920 kil. .

Tad ir šį sekmadienį gerė- 
sitės gražiomis dainomis solis
tų ir dviejų “kunigaikščių”.

Šios dainos bus pildomos 
didžiulio orkestro iš 12 muzi
kantų—tai specialiai parašyta 
orkestracija.

šiuos programos leidžia ir 
finansuoja Juozas Budrikas, 
kuris užlaiko modernišką, di
delę ir puošnią radio ir rakan
dų krautuvę adresu 3409 So. 
Halsted St.', kurioje kožnam 
yra tinkamiausia pirkti namų 
rakandus, radios, refrigerato- 
rius, plaunamas mašinas, kar- 
petus ir kitokius reikalingus 
daiktus. O ypatingai kožnam 
vertėtų pasinauduoti dabar 
Budriko gegužės mėnesio spe
cialiais nupiginiinais. Puikios 
dovanos duodamos su kožnu 
pirkiniu.

Progress Programas 
iš WGES Linksmins 
su Smagiomis Pavasa
rio Dainelėmis ir 
Muzika.

Rytoj, sekmadienį, 11-tą va
landą prieš piet iš stoties WG 
ES, 1360 kilocycles turėsime 
progos pasiklausyti gražaus ir 
įdomaus lietuviško radio pro- 
ramo, kurio laidiniu rūpinas 
Progress Rakandų Krautuvė, 
3224 South Halsted Street. Kaip 
visuomet šie programai pasi
žymi gerais talentais. Rytoj 
taip pat girdėsite dainuojant 
žymias dainininkes ir daini
ninkus—Oną Skeveriutę, Joną 
Romaną ir kitus, kurie padai
nuos rinktines kompozicijas ir 
linksmas liaudies pavasario 
daineles. Taipgi dalyvaus pa
tarėjas adv. K. Gugis- Bus 
smagios muzikos, svarbių ir 
įdomių pranešimų. Ypačiai ge
rų žinių iš Progress Krautuvės 
prekybos apie didelį metinį 
pavasarinį išpardavimą, kuria
me dar yra progos visiems pirk
ti namų reikmenis už specia
liai sumažintas kainas. Nepa
mirškite pasiklausyti.

—Rep. J.

New City Furniture 
Mart

1654-56 W. 47th Street
New City Furniture Mart 

krautuvė leidžia kiekvieną an
tradienio vakarą populiarius 
radio programos. Bet dabar 
publika pradėjo reikalauti, kad 
New City Furni'.ure krautuvė 
leistų dar daugiau panašių pro
gramų.

Taigi, publikai reikalaujant 
dabar kiekvieną ketvirtadien; 
visą valandą, bus leidžiam 
taip pat žingeidus radio pro
gramai iš stoties WSBC. nuo 
8 iki 9 valanda vakare. Pasi 
klausykite.

Joniškiečių gegužinė
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Klubo pirma pavasa
rinė gegužinė-piknikas įvyks 
sekmadienį, gegužės 21 d. p. 
Spaičio darže, ties O Henry 
Park, Willow Springs, III. Pra
džia 11 vai. ryto. Įžanga nemo
kama. Bus šaunus jaunuolio 
Balako orkestras šokiams.

Rengimo komisija, būtent, 
pirmininkas Jonas Jankus, vi- 
ce-pirm. Viktoras Kazimieraitis 
ir senas klubietis Buknius už
prašo visus joniškiečius ir sa-
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BIRUTĖS DARŽE 
79-ta ir Archer Avė.

Vimijos poete Ona Miciute.
VDV

Vilnijos dramaturgas Juozas 
Kanopka. VDV
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vo kaimynus, atseit, žagarie- 
čius, gruzdiečius;, meškvitie- 
čius, pašvithrečius, krukiečius, 
skaisgiriečius ir visus chicagie- 
čius atvykti pas mus. Čia bus 
lietuviškų šokių, linksmybių, 
skambių dainų, malbnių drau
gų pasimatymas ir širdingos 
vaišės po ką tik pasipuošusiais 
žaliais lapeliais medžiais.

Dėdė B. Vaitekūnas. 

“nauIienu” 
PIKNIKAS

Neteisingas ir berei
kalingas užpuolimas

“Naujienų” Nr. 107 buvo iš
spausdintas “Loto Savininko” 
piktas ant manęs užsipuoli
mas, kuriame nebuvo ir nėra 
jokio pamato. Man daroma vi
sai neteisingi priekaištai.

Pirmiausia Loto Savininkas 
rašo, jog šių metų kapų Puo
šimo Dienos komisija, suside
danti iš L. Blumo, M. Geleži- 
nienės ir R. Tolcikienės—yra 
viena Toleikienė. O tai įžei
dimas kitų dviejų komisijos 
narių. Tuo juk norima pasa
kyti, kad kiti du komisijos na
riai nieko nereiškia, nieko ne
veikia. Tokis jų perstatymas 
yra neteisingas, užgaunantis.

Antra, man prikišamas pa
ėmimas ”komuništiško orkes
tro”. Čia irgi nepamatingas 
priekaištis. Visų pirma aš vi
sai nežinau Chicagoj' tokio or
kestro. Kita, kapinių apvaikš- 
čiojimai rengiami visų ben
drai ir visai nesvarbu, kokios 
muzikanto ar kalbėtojo pažiū
ros, bile tik jis/gerai patarnau
ja.

Trečia, man prikišama, kad 
tikietai ir laiškai spausdinta 
“Vilnies” spaustuvėj. Bet Lo
tų Savininkas užmiršo, kad 
spaudos darbai pakaitomis 
duodama tai “Naujienoms”, 
tai “Vilniai”. Anais melais bu
vo duota “Naujienoms” labai 
didelis darbas—knygos spau- 
dinimas, o “Vilniai” tada duota 
visai maži darbeliai, vis dėlto 
komunistai nekėlė triukšmo, 
nesmerkė komisijos.

Visų paikinusias priekaištas 
man, lai kad aš buk darau 
sprendimus kiek bilietų spaus
dinti, kokia kaina ir tt-

Atrodo, kad tasai Lotų Sa
vininkas visai nėra savinin
kas ir nebuvęs lotų savininkų 
susirinkime, nes jis nežino, kad 
bilietų kainą, kiek jų spaus
dinti, po kiek lotų savininkams 
siuntinėti, sprendžia susirinki
mai lotų savininkų. Jis priki
ša man tą, ką padarė savinin
kų -susirinkimas.

Negudrus spėliojimas ir a- 
pie tai, kad tik komunistų kal
bėtojai bus kviečiami ir jie 
“nesidrovės žmones purvinti”. 
Viena, patyrimas jau parodė, 
kad tie kalbėtojai nieko nepur
vina ir dargi geriau už kitus 
moka tokioj vietoj elgtis, net 
ir laiko sau daugiau kaip skir
ta^ nepasivelina. Kita, kalbėto
jai jau užkviesti—P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius, ir V. 
Andrulis, “Vilnies” redakto
rius. Vadinasi, ne vienos sro
vės kalbėtojai užkviesti.

Reikia pažymėti ir tai, jog 
komisijos raportą jau užgyrė 
trustistai — kapinių direkcija, 
o joje daugumas ne komunis
tai. Kiek man žinoma, komu
nistai nesisavina nė vieno iš 
trustistų. Vien to užtenka įro
dyti kaip melagingas tas “Lo
tų Savininko ant manęs užsi
puolimas.

Man taipgi sunku suprasti, 
kokiam tikslui tokie užsipuo
limai daromi. Jau keletas me
tų kaip visi pažangieji veikia 
sutarime, bent šiuose apvaikš- 
čiojiinuose nepasireiškia jokių 
nesutikimų, tad kam dabar 
reikia drumsti, kurstyti nea
pykantą? Ką gero tokiu kur
stymu norima pasiekti?

šia proga noriu paraginti 
“Naujienų” skaitytojus ruoš
tis šių metų Lietuvių Tautiškų 
Kapinių apvaikščic^imui gegu
žės 30 dieną. Jau minėjau, 
kas pakviesta kalbėti. Pridur
siu tiek, kad pagal lotų savi
ninkų nutarimą, šiemet kvies
ta tik du chorai. Dainuos LKM 
ir Naujosios Gadynės chorai. 
Dariaus-Girėno Postas irgi da
lyvaus programoje.

Piknikas šiemet bus Birutės 
dafrže, tai erdvi ir gera vieta 
piknikams. i

Kviečiame visus dalyvauti.
—R. Toleikienė

i

Vakar Chicagoje
• Profesorius Paul H. Douglas, 
kuris paskutiniais rinkimais li
ko išrinktas miesto tarybos na
riu, pasakė kalbą apie alderma- 
nų pagundas. Su tomis pagun
domis kiekvienam aldermanui 
tenką susidurti. Visokios orga
nizacijos (daugiausia religiškos 
ir šiaip draugijos, kurios rūpi
nasi žmonių dorove) lenda pas 
aldermanus prašydamos aukų. 
Dažnai aldermanui nėra paran
ku atsisakyti, kadangi iš tų or
ganizacijų jis tikisi paramos.

Tokiu budu aldermanui vis 
tenka duoti ir duoti. O kad jis 
galėtų duoti, tai turi ir “imti”, 
nes vien tik algos toli gražu ne
pakanka.

Prof. Douglas apeliuoja į tas 
organizacijas, kad jos paliktų 
aldermanus ramybėje, nes au
kų kaulijimais jos tik prie ko
rupcijos prisideda.
• Vakar temepratura Chicago- 
je buvo pasiekusi 80 laipsnių ši
lumos. Tačiau šiandien busią 
vėsiau. Iš žiemių ateinanti šalta 
oro srovė, kuri tik savo kraš
tu Chicago paliesianti. Aplamai 
oro spėjikas pranašauja, kad 
šį ir kitą mėnesį oras busiąs 
gana vėsus.
• Prieš kiek laiko, kaip žinia, 
buvo nagrinėjama buvusio al- 
dermano Frank E. Konkowski 
byla. Kaltinamas Konkowski 
buvo tuo, kad už tam tikrą at
lyginimą jis pasižadėdavęs su
teikti poliemono “džiabą”. Bylą 
nagrinėjo prisaikintieji teisėjai. 
Konkowski liko išteisintas.

Tačiau dabar jis ir vėl susi
lauks bėdos: visi dvylika pri- 
saikintojų teisėjų, kurie kalti
namąjį išteisino, liko patys pa
šaukti prieš “grand ujry”. Ma
tyti, liko surasti kažkokie nere
guliarumai.
• Francis J. Parker, kuris pro- 
hibicijso laikais pagarsėjo kai
po “aeroplaninis butlegeris” 
(lėktuvais munšainą važinėda
vo), nusitarė eiti į kalėjimą ir 
atlikti “pakulą”.
• Chicagos namų savininkai 
reikalauja, kad mokesčiai butų 
sumažinti bent šešiais milijonais 
dolerių. Jie reikalauja mažinti 
miesto išlaidas, kurios juo to
lyn, juo darosi labiau nebepa
keliamos.
• Chicagos universiteto stu
dentai greitomis surengė pro
testo demonstraciją prieš pakė
limą mokesčių už mokslą. Jie 
sako, kad dėl mokesčio pakeli-

Lietuvoje neims nuo 
amerikiečių automo

bilių rinkliavos
1939 m. gegužės mėn. 18 d.

Gerbiamas Pone Redaktoriau:
Malonėkite paskelbti Jūsų 

redaguojamam laikrašty tai, 
kad Lietuvos Susisiekimo Mi 
nistras atleido užsienio lietu
vius, atvažiuojančius atlankyti 
Lietuvą, nuo automobilių rink
davos — šią vasara Lietuvon 
važiuojantieji ir su savim aut1.) 
mobilius arba motociklus vežą 
už kelius mokėti nebeturės.

P. Daužvardis, 
Lietuvos Konsulas. 

pd/11

Padarė operaciją
U. S. Hines veteranų ligo 

ninėje liko padaryta operacija 
Stanley Rogers’ui. Kiek gali
ma numanyti, operacija pada
ryta sėkmingai ir ligonis po 
poros savaičių tikisi visiškai 
pasveikti.

Ligonis yra labai dėkingas 
“Naujienoms”, kad pranešė 
apie jo ligą, nes tokiu budu 
draugai turėjo progos patirti, 
kur jis yra bei jį aplankyti. 
Dėkingas jis yra ir visiems 
draugams, kurie jį aplankė.

Tas pats. 

mo daugelis studentų kitą ru
denį nebegalės į universitetą 
grįžti ir tęsti savo studijas.
• Gust K. Newberg, namų sta
tymo kontrak'torius, miegojo, 
kai jo žmona atidarė duris 
dviems vyrams, kurie sakėsi tu
rį svarbų reikalą ir buimai no
rį su kontraktorium pasimaty
ti asmeniškai. Vienas tų vyrų 
turėjo pasiuntinio uniformą. 
Tuoj po to jie paliepė jai atsi
gulti ant grindų. Revolveriais 
jie grūmojo Newbergio svainiui 
Johnson. O kai pats Newberg 
išbudo ir įėjo į kambarį, tai ne
pažįstami vyrai šovė į jį ir pa
taikė į koją. Po to jie pabėgo.

Kontraktorius aiškinosi poli
cijai, kad negalį suprasti, ko
kiais sumetimais ant jo buvo 
padarytas pasikėsinimas. Esą, 
nesusipratimų su darbininkais 
jis neturėjęs, kadangi samdąs 
tik unijistus.
O Dr. Kari Meyer, Cook coun- 
tės ligoninės viršininkas ir vy
riausias chirurgas, pasiliks sa
vo pareigose ir toliau iki 1940 
melų.
• Timmy Driscoll, 14 metų 
berniukas, per visą savaitę tu
rėjo sėdėti jaunuolių nusikaltė
lių teisme. Tai jam buvo geriau
sia pamoka. Pirma jis manė, 
jog kriminalisto gyvenimas yra 
labai “romantiškas” ir įdomus, 
bet dabar tą savo nuomonę pa
keitė. Jis pats buvo keliais atve
jais teisiamas už įvairius nusi
kaltimus ir vis didžiavosi, kad 
“jokio kalėjimo sienos” jo ne
sulaikysiančios.

Dabar tas drąsumas ir pasi
didžiavimas pranyko: jis tik 
prašo, kad jam butų suteikta 
proga lankyti mokyklą.

Teisėjas McKinley pasiryžęs 
yra jam tą progą suteikti.

ELEKTRINĖS

LEDAUNES
Skalbiamos Mašinos, Gazi- 
niai Pečiai, Dulkių Valytu
vai Budriko Krautuvėje Di
deliame Pasirinkime ir Pi

gesnėmis Kainomis
COMPRESSION UNIT—

WAKRANTE  D UNTIL 194®

MORE ELECTRIC COLD—MORE 

ECONOMY—MORE PROTECTION

Del Jane Brides čia parsi
duoda geriausi rakandai.
PILNAS PASIRINKIMAS

JOS. F.
BUDRIK

Furniture House
3409-11 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

WCFL 970 k. nedėlios vakare 
kaip 9 vai. Chicagos laiku yra 

leidžiąmas gražus lietuviškas 
programas
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