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Gub. Horneriui reikia
visiško poilsio

GUBERNATORIUS TURI AUKŠTĄ KRAUJO 
SPAUDIMĄ JO ŠIRDIS TAIPGI SILPNA

Saugo ligoni nuo bet kokio susijaudinimo
Dabartiniu metu daktarai 

deda pastangas gubernatoriaus 
kraujo spaudimą sumažinti.

Horner kentė dėl aukšto | 
kraujo spaudimo ir silpnos šir
dies jau keletą metų. Spring- 
fielde protarpiais jo dietą pri
žiūrėjo specialistas, bet kaip! 
greitai gubernatorius pasijaus-1 
davo geriau, taip greitai jis ta 
specialia priežiūra nusikratyda-
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MIAMI, Florida, sausio 13. 
— Illinois valstijos gubernato
rius Homer serga. Viena, jis 
turi aukštą kraujo spaudimą, 
antra — jo širdis silpna.

Daktarai sako, kad gub. 
Horneriui reikia du-tris mėne
sius pilnai pasilsėti, jei jis no
ri sveikatą pataisyti, štai ko
dėl Horneriui daktarai neleid
žia net su artimiausiais drau
gais pasimatyti. Esą, ir men
kiausias susijaudinimas gali 
gubernatoriaus ligą pailginti ir 
pasunkinti.

Norėjo pasiųsti Sch- 
mellingą Į kalėjimą

PARYŽIUS, Francuzija, sau? 
šio 13. — Vokietijos propagan
dos ministeris Goebbels norė
jo areštuoti Maxą Schmellingą,' 
buvusį pasaulinį bokso čempio
ną. Tačiau Hitleris asmeniškai 
išgelbėjęs Schmellingą nuo ka
lėjimo.

Dalykas buvo'Toks. Viename 
bankiete išėjo kalba apie su
mušimą Goebbslso dėl to, kad 
jis meilavosi aktorei Baro vai, 
kurios vyras padėtas koncen
tracijos stovykloj. Schmellihg 
pasikalbėjime pareiškė: “Jei 
Goebbels lįstų prie mano žmo
nos, tai aš jam sprandą nusuk
čiau.”

Schmellingo žodžiai buvo ra
portuoti Goebbelsui ir jis pa
ėmė boksininką į nagą. Bet 
Hitleris asmeniškai išvadavo 
Schmellingą iš Goebbelso na
gų-

Meras Kelly reika
lauja WPA darbų
WASHINGTON, D. C., sau

sio 13. — Chicagos meras Kel
ly įspėjo Jungt. Valstijų kon
gresą, kad reikia palaikyti 
WPA darbus, nes be tų darbų, 
bent Chicagoj, reikalavimas 
fondų pašalpai žymiai pašoks 
aukštyn.

Hopkins nuginčija 
paskalus

WASHINGTON, D. C., sau
sio 13. — Harry Hopkins, bu
vęs WPA administratorius, o 
dabar prekybos departamento 
sekretorius, penktadienį nugin
čijo paskalus, kad WPA. dar
bininkų sąrašuose buvę įtrauk
ti ir algas gavę mokyklų vai
kai.

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

Apsiniaukę; veikiausia snigs; 
temperatūra žymiai nepasikeis; 
vidutinio stiprumo ir apystip- 
riai vėjai, pasikeičią vėjai; sau- 
lė teka 7:16 v. r., leidžiasi 4:42 lijos užsienio reikalų ministe- tų Rusija paskutiniuoju laiku 
v. v. Sekmadienį oras nepasto- riui Ciano Vokietijos ambasa- siunčianti vis daugiau karo pa • 
vus, gal lys ar snigs. dorius von Mackensen. buklų Kinijos armijoms.

vo. Dabar betgi atėjo laikas, 
kada gub. Horner yra reika
lingas kietaus daktaro režimo.

Užsistoja už Jungt. 
Valstijų žydus

WASHINGTON, D. C., sau
sio 13. — Jungt. Valstijų už
sienio reikalų departamentas 
paskelbė notą, kurią Amerikos 
charge d’affaires, Prentiss B. 
Gilbert, įteikė Vokietijos vy
riausybei gruodžio 14 d. 1938 
m. Nota esmėjezsako, kad Jungt. 
Valstijos nepripažįsta sveti
moms šalims >- teisės skirstyti 
Jungt. Valstijų piliečius į ka
tegorijas arba klases ir pagal 
paskirstymus elgtis su vienais 
vienaip, o su kitais kitaip. Ki
taip sakant, Jungt. Valstijų no
ta reikalauja, kad nacių vy
riausybė neskirstytų amerikie
čių į “žydus” ir “ne-žydus”.

Jungt. Valstijų nota iš sau
sio 11 d. 1939 m. reiškia pa
sitenkinimą dėl nacių vyriau
sybės pareiškimo, kad ji teiks 
Amerikos piliečiams tokias tei
ses, kokios yra garantuotos 
Jungt. Valstijų-Vokietijos su
tartyse.

Chamberlain atlan
kė popiežių

VATIKANO MIESTAS, sau
sio 13. — Britanijos premje
ras Chamberlain, užsienio rei
kalų sekretorius Halifax ir jų 
palydovai penktadienį atlankė 
popiežių Pijų XI. Pirmiausia 
turėjo pasikalbėjimą su popie
žium Chamberlain ir Halifax.

Popiežius, sakoma, padrąsi
nęs Chamberlainą darbuotis 
taikos palaikymui. Suteikęs jam 
komplimentų dėl užsistojimo 
už persekiojamus žydus ir dėl 
pastangų sulaikyti civilį karą 
Ispanijoj.

Pasikalbėjimui pasibaigus, 
Chamberlain perstatė popiežiui 
savo palydovus.

Hitleris patarė Mus- 
soliniui palaikyti 

taiką
ROMA, Italija, sausio 13. — 

Iš patikėtinų šaltinių gauta pra
nešimas, kad Adolfas Hitleris 
įsimaišė į Mussolinio su Cham
berlainu pasitarimus. Hitleris 
prašęs Mussolini palaikyti tai
ką vienerius metus, o po to rei 
kalauti, kad italų aspiracijos 
butų išpildytos.

Hitlerio patarimą įteikęs Ita
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DIDELI LIETUVIŲ LAIMĖJI- 
j MAI VILNIAUS KRAŠTO SA
VIVALDYBIŲ RINKIMUOSE.

KAPMILŽIS, Šiaulėnų valsčiuje, Piliakalnis milžinkapis lietuviškos žiemos prieglobstyj.

Ir Maskvoje pasiro
dė bananų

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 13. — Pirmą kartą po 
Pasaulio Karo Maskvos gatvė
se penktadienį pradėta parda
vinėti bananai. Tukstančiai 
jaunuolių stebėjosi vaisiais, ku
rių jie nebuvo matę savo gy
venime. Bet nusipirkti bananų 
jau buvo problema — nes ba
nanų svaras pardavinėta po 
.pusaštun.to rublio (Amerikos 
pinigais po $1.50).

Cedillo ir sūnūs 
užmušti

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, sausio 13. — Ketvirta
dienį Meksikos karo departa
mentas paskelbė, kad susirė
mime su kariuomene buvo nu
šautas Meksikos maištininkų 
vadas, gen. Cedillo. Penktadie
nio pranešimai sako, kad tame 
pačiame susirėmime nušauti 
dar du asmenys, vienas kurių 
buvo Elodio Cedillo, maištinin
ku vado sūnūs. L

Penki kaliniai mėgi
no pabėgti iš Alca- 

traz kalėjimo
SAN FBANCISCO, Gal., sau

sio 13. — Penki kaliniai mė
gino pabėgti penktadienį iš Al- 
catraz federalio kalėjimo. Du 
kalinius kalėjimo sargyba pa
šovė, kiti trys pasidavė. Alca- 
traz kalėjimas skaitomas esant 
tokia tvirtove, iš kurios kali
niams veik neįmanoma pabėg
ti.

Anglų-francuzų 
frontas stiprus

ROMA, Italija, sausio 13. — 
Autoritetingas asmuo penkta
dienį pasakė, kad Chamberlain 
įspėjo Mussolinį, jogei Britani- 
Jos-Francuzijos frontas esąs 
taipjau stiprus, kaip ir Berly- 
no-Romos ašis, ir kad Brita
nija tvirtai parems Prancūzi
ją, jei tarp jos ir Italijos kil
tų karas. 

/ —— ....... —— 

Rusai siunčia' dau
giau ginklų kinams

SHANGHAI, Kinija, Kaus jo 
18. — Japonų žiniomis, Sovie-

Martin vėl pralaimė
jo automobilių unijos 
savitarpėje kovoje
DETROIT, Mich., sausio 13. 

— Automobilių darbininkų uni
jos pildomoji taryba pašalino 
Martinų Homerį, unijos prezi
dentų, iš organizacijos savait
raščio redaktoriaus vietos.

Ketvirtadienio vakare, pildo
moji taryba sugrąžino lokalo 
51-mo viršininkams jų vietas. 
Martin buVo lokalo viršininkus 
suspendavęs.

Pagalios pildomoji taryba 
pakvietė CIO taikytojų komi
tetą dalyvauti, jos posėdžiuose. 
Martin taikytojų komitetui ro
dė priešingumo, nes, sakė jis, 
tas komitetas paneigia autono
mines unijos teises.

Prez. Martin reikalauja, kad 
automobilių unijos pildomoji 
taryba sušauktų specialę kon
venciją susidariusioms opioms 
unijos problemoms išrišt. Ta
čiau pildomoji taryba kol kas 
konvencijos reikalu dar nepa
sisakė.

Naciai Įsteigė “sme
genų trustą”

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 13. — Vokietijos ekono-. 
mijos ministeris, Dr. Walther 
Funk, paskelbė, kad tapo pa
skirta speciali taryba, suside
danti xiš nacių partijos ir biz
nio vadų, kuri padės vyriau
sybei produkcijos našumą vy
styti. Ši taryba yra kaip ir koks 
Vokietijos “smegenų trustas”.

Mirė bėsbolininkų 
savininkas ir alu

daris
NEW YORK, N. Y., sausio 

13. — Penktadieni mirė pulk. 
Jacob Ruppert, didelio alaus 
bravoro ir pagarsėjusio bėsbo- 
lo čempionų Yankees jaukto 
savininkas.

Mussolini neatsisako 
nuo reikalavimo fran 

cuzų teritorijos
PARYŽIUS, Franctizija, sau

sio 13. —- čia pranešama^ kad 
Mussolini pasikalbėjime su 
Chamberlainu nesutiko nė co
lio pasitraukti nuo savo rei
kalavimo Erahcuzijos kolonijų.

Siunčia automobilius 
i laužo kiemus

CLEVELAND, Ohio, sausio 
13. —- Teisėjas Joseph N. Ack- 
erman įvedė naują metodą ne
atsargiems ir girtiems automo
bilių operuotojains kovoti. Jei
gu pasirodo, automobilio nelai
mei įvykus, kad automobilius 
buvo sugedęs, suklibęs ir pa
senėjęs, tai teisėjas įsako par
duoti jį laužo kiemui. Dėka to 
Glevelandė ištraukta iš opera- 
vimo jau 500 pasėdėjusių, nu
dėvėtų mašinų.

Sukilėliai paėmė 
Tortosą

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 13. — Ispanijos suki
lėliai penktadienį paėmė miestą 
Tortosa, centralinį lojalistų ap
sigynimo punktą pietų Katald- 
nijoj. Lojalistų kariuomenė pa
sitraukė. Pasak sukilėlių, loja
listų pasipriešinimas pakrikęs. 
Be to, sukilėlių pranešimai sa
ko, kad jie padarę progreso 
ofensyve prieš Taragoną.

Antrą vertus, lojalislai pra
dėjo ofensyvą Brunete apylin
kėje, 15 mylių į vakarus nuo 
Madrido. Šičia lojalistai išvy
stė atakas, kad sukilėliai iš
trauktų dalį savo jėgų iš Ka- 
talonijos ir atsiųstų ją čia, tuo 
budu palengvindami sukilėlių 
spaudimą Katalonijos fronte. 
Kol kas smulkesnių žinių apie 
šio ofensyvo pasėkas negauta.

Priėmė $725,000,000 
bilių

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 13. — Jungi. Valstijų at
stovų rūmai penktadienį nuta
rė paskirti WPA darbams $725,- 
000,000. Prezidentas Roosevel- 
tas prašė paskirti $875,000,000.

Dabar bilius eis į senatą, čia 
administracijos priešai steng
sis, tur būt, dar labiau suma
žinti atstovų rūmų užgirtą su
mą.

Kalbos apie karų pa
plito Europoj

LONDONAS, Anglija, sausio 
13. — Kalbos, jogei ruošiama
si karą pradėti, plačiai papli
to penktadienį Europoje. Nors 
kalbos nepagristos, tačiau žmo
nių sąjūdis buvo gan didelis, 
ir akcijų kainos biržose ėmė 
kristi žemyn.

Lietuvos Naujienos

VILNIUS, sausio 10 d. — 
šiomis dienomis paaiškėjo, kad 
Vilniaus Krašto savivaldybių 

• rinkimuose išrinkti 235 lietu
viai, 67 lenkai ir 4 gudai. Šie 
duomenys dar nėra galutini.

I -----------
LIETUVIŲ KALBA GUJAMA

Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO 
MOKYKLŲ.

; KLAIPĖDA, sausio 10 d. — 
Direktorija šiomis dienomis iš
leido įsakymą, kad Klaipėdos 
Krašto mokyklose dėstomąją 
kalbą nustatys tėvų noru. Anks
čiau mokyklose buvo privalo
mas abiejų kalbų, lietuvių ir 
vokiečių, mokymas, žinant vo
kietininkų vartojamas priemo
nes ir abejoti netenka, kad tė
vų “noras” bus tik vokiečių 
dėstomoji kalba. Kol mokyklo
se buvo mokomos abi kalbos, 
taip pat ir mokytojai turėjo 
jas mokėti. Dabar Direktorija 
panaikino mokytojams lietuvių 
kalbos patikrinamuosius egza
minus. Vadinas, iš Klaipėdos 
Krašto mokytojų lietuvių kal
bos mokėjimo nebebus reika
laujama.

NEUMANAS ORGANIZUOJA 
KLAIPĖDOS VOKIEČIŲ SMO

GIKŲ DALIS.

KLAIPĖDA, sausio 10 d. — 
Gyvulių gydytojas Neumanas 
steigia Klaipėdos Krašto vokie
čių smogikų dalis, panašias į 
nacių SA (Sturm Abteilung.)

Naciai grasina, kad 
nemokės britams 

skolos
LONDONAS, Anglija, sausio 

13. — Dienraštis “The Daily 
Herald” praneša, kad Vokieti
jos naciai grasina Britanijai 
nemokėsią $186,000,000 skolos, 
jeigu Londonas darys kliūčių 
Vokietijai eksportų kiekį padi
dinti ir jei nesuteiksiąs kapi
talo žydų emigracijai iš Vo
kietijos finansuoti.

Vengrija Įstojo į na
cių bloką

BERLYNAS^ Vokietija, sau- 
šio 13. — Vengrijos užsienio 
reikalų ministeris Charles Csa- 
ky ketvirtadienį pareiškė, kad 
Vengrija įstos į nacių bloką, 
jei gaus pakvietimą. Gi penk
tadienį Vokietijos naciai paskel
bė, kad jau Vengrija įstojo į 
Vokietijos-Italijos Japonijos blo
ką.

Statys namus dar
bininkams

SANTIAGO, Chile, sausio 13. 
— Liaudies fronto valdžia pa
skelbė viešųjų darbų progra
mą, kuriai ji planuoja išleisti 
$20,000,000 per metus. Vald • 
žia statys namus darbininkams, 
stengsis parūpinti elektrą pigia 
kaina, numato išleisti $400,000 
per metus gydymui sergančių
jų tuberkulioze, pirkti mėsą ir 
dalinti ją biednuomenei ir iš
dalinti neturtingiems mokyklas 
lankantiems vaikams drabužių 
vertės $820,000 per metus.

No. 11

TAUTININKŲ SĄJUNGOS 
PIRMININKU PASKIRTAS 

MIRONAS.

KAUNAS, sausio 5 d. įvyko 
metinis Tautininkų Sąjungos 
atstovų suvažiavimas. Sąjun
gos Pirmininku paskyrus kun. 
Mironą, buvęs pirmininkas Tū
belis išrinktas Garbės Nariu. 
(Reiškia, Tautininkų Sąjungos 
pirmininkas yra ne renkamas, 
bet skiriamas. Tai jau visai, 
kaip pas fašistus arba komu? 
nistus. — Red.)

ATSISTATYDINO SENOJI DI
REKTORIJA.

KLAIPĖDA, sausio 7 d. se
noji Baldžiaus Direktorija at
sistatydino.

VILNIAUS LIETUVIŲ VAR
PO CHORAS GRĮŽO Į VILNIŲ.

KAUNAS, sausio 11 d. — 
Vilniaus lietuvių Varpo Choras 
išvyko į Vilnių. Jis buvo Lie
tuvoje priimtas su didžiausiu 
nuoširdumu. Koncertavo Kau
ne, Klaipėdoje ir dar keliuose 
provincijos miestuose. Visuose 
choro koncertuose buvo tiek 
lankytojų, kad jie netilpdavo Į 
sales.

PRASIDĖJO NEPAPRASTOJI 
-***“ SEIMO SESIJA.

KAUNAS, sausio 10 d. pra
sidėjo nepaprastoji Seimo sesi
ja.

NAUJASIS LIETUVOS PA
SIUNTINYS LENKIJAI IŠVY

KO Į PASKYRIMO VIETĄ.

KAUNAS, sausio 6 d. išvy
ko Varšuvon naujasis Lietuvos 
pasiuntinys Lenkijai Dr. šau
lys.
1939/1/11 d.

Klaipėdos Uoste 1500-is 
Laivas •

KLAIPĖDA. — Gruodžio 21 
d. į Klaipėdos uostą Įplaukė 
1500-tasis laivas, šiuo laivu bu
vo švedų laivas “Kastelholm”. 
Pereitais metais tuo pačiu me
tu y Klaipėdos uostą įplaukė 
1392 laivai. Padidėjęs įplauku
sių laivų skaičius liudija, kaip 
sparčiai auga ir vystosi Klaipė
dos uosto laivininkyste.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paltu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
•u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo 14- 
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO. ILL,
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PARDAVIMUI MORGIČIAI
$2959.91 balansas ant 5 kambarių 

plytinio bungalow Cicero], Iš
mokėti po $32.50 mėnesy, įs
kaitant 5% palūkanų.

$1000.00 ant 2 aukštų freirpįųio 
prie Lincoln avenue, arti prie 
Wrightwood. 6% palūkanų, bai
giasi rugpjūčio 14 d. 1940 me
tais.

$1600.00 ant 7 kambarių plyti
nės rezidencijos su 5I/6% pa
lūkanų. Baigiasi gruodžio 6, 
1943 metais.

$3850.00 ant 5 kambarių plytinės 
r e ? i d e pcįjoą. p^iokąmąą pp 
$250.00 kasmet ir $3400 vasa
rio 25, 1942 metais su 5*4%•

$2000.00 ant 3 aukštų plytinio su 
5% palūkanų. Baigiasi kovo 
13, 1942 metais,

$2500.00 ant krautuvės ir 3 flatų 
namo. Išmokamas po $100 kas
met ir $2100.00 spalių 18, 1942 
metais su 5% palūkanų.

$6500.00 apt 3 krautuvių ir vie
no plytinio apartmento. Išmo
kamas po $100.00 per mėnesį 
iš 5% palūkanų.

$7500.00 3 aukštų plytinis apart- 
mentinis namas, susidarąs iš 
6— penkių kambarių, apart- 
mentų ir -6 karų freiminio ga- 
rą^p. Išpipkąrpa pq $375.0Q 
kasmet, o likusi $5625.00 gtUQ- 
džio 7, 1945 metais.

Tie yra geri ir konservatyvus morgičiai, išduoti ant gerų ir 
gerose vietose esančių namų. Tąi saugus įnves|męntąs.

PINIGAI PASKOLOMS ANT NEKILNOJAMO TVRTQ,

ANTHONY B. MAZURK
4641 S. Ashland Avė. Tel. Yards 1413

---------- ---------------------- ■ ■— .. ■ ■ —■!. 11 - ....................

‘ NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONCERTAS 
Ashland Blvd. Auditorijoj 

SEKMADIENY, KOVO-MARCH 12, 1939

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

9

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į 
Lietuvą ir Kilup musų gražų Kalendorių už—

15 CENTŲ
Prisiųskitc savo užsakymus tuojaus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, IJ|.

/'"ii .'.'ii i ——wi..ii u u

. TRIJŲ CICERO PARAPIJONy 
PASIKALBĖJIMAS

(PETRAS — Labų vakarų, 
Jokūbai.

JOKŪBAS — Labą, mano 
mielas Petrai. Ah, ir Jonas sy<= 
kiu atsilankė. Labai gerai, kad 
judu ftbudu atvykote. Na, kas 
gero girdėti pašlovintoje Cieę-: 
roję?

PETRAS -r- Žinai, Jokūbai, 
mutlu su Jonu užėjova pas 
ve gauti daugiau žinių apie 
Susivienijimą Lietuvių Ąmeri-. 
koje—pašalpos ligoje skyrių, 
arba geriau sakant, kaip ap
sidrausti nuo ligų. Aną. vaka
rą mano moteris prisiminė a- 
pię prisirašymą prie §LĄ, O 
aš ant greitųjų nęžinpjaų, ką 
jai pasakyti, Sakyk, Jokūbai? 
kiek yra ligoje pašalpos laipsv 
nių?

JOKURĄS —r Mano mielas 
Petrai. Labai gražu? kad tu 
nori vis daugiau susipažinti 
su SLA., ne tik su pomirtines 
apdrauda, bet ip su pašalpa 
laike ligos. Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje turi įsteigęs 
tris laipsnius pašalpos ligoje. 
1-mąs laipsnis yrą $6.00 pašap 
pos savaitėje, 2-tras laipsnis 
$9.00 pašalpos > savaitėje, ir 
trečias laipsnis $12.00 pašal
pos savaitėje.

JONĄS — Na, o kaip yra 
didelis mokestis įsirašant į 
tuos ligos pašalpos laipsnius? 
Tai yra kiek reikia mokėti kas 
mėnuo, ir kiek per metus? v

JOKŪBAS — Labai praktiš- 
kas klausimas. Tuojau aš 
jums tai plačiai paaiškinsiu. 
Pirmiausia turiu pabrėžti, kad 
mokestis prisirašant į SLĄ 
pašalpos ligoje skyrių yra vi
sai neaukštas. Ir taip, už $6.00 
pašalpos savaitėje reikia mokė
ti tik 30 centų per mėnesį arba 
$3.60 per metus. ĮJ<ž $9.00 pa- 
šaipės savaitėje tereikia mor 
keti 60c per mėnesį, arba $7.21 
per melus. O į trečią laipsni 
arba už $12.00 pašalpos sa? 
vaitėje reikia mokėti 90c per 
mėnesį arba $10.80 centų pe? 
metus.

Taigi matote, mano mieli, 
kad mokestis už priklausymą 
į pašalpos skyrių yra daug sy? 
kių pigesnis, negu kitataučių 
organizacijose.

PETRAS — Tai, jei lik tiek 
tekainuoja priklausymas į S 
LA, tai jau aš patarsiu savo 
moteriai, kad ji tuojau įsira? 
šytų. Beje, Jokūbai. Ar gali? 
ma priklausyti į pašalpos skyr 
rių, neįsirašius į pomirtines 
arba “endowmenl” skyrius ?k

JOKŪBAS —t Ne, taip nėra 
galima daryti. Kad butų galimą 
įstoti į pašalpos ligoje skyrių, 
tai reikia pirma įsirašyti į bet 
kurį apdraudos skyrių. Arbą 
lai yra galima padaryti sų 
syk, tai yra, įsirašyti į apdraus 
dos kokį nors skyrių i r į pa^ 
šalpos ligoje skyrių tuo pat 
laiku.

JONAS — Na, jei aš dabar 
norėčiau tuojau įsirašyti į SLĄ 
čia Ciccros miestely, tai kur 
aš turėčiau kreiptis, pas kokį 
agentą arba organizatorių.

JOKŪBAS -w- Kiek man yrą 
žinoma, Cicero miesto gęnerą- 
lis organizatorius yra p.' K. P, 
Deveikis, 1518 S. 48 th Ct., taį 
į jį kreipdamasis gausi dąu-: 
giau patarimų ir galėsi prisL 
rašyti prie Susivienijimo Lįe-t 
tuvių Amerikoje. O taipgi tu, 
Petrai, galėsi savo moterį ir-r 
gi prirašyti į Cicero SLĄ kup-r 
pą. Tik jus biskį paskubėkite 
ir pFįsirąšykitę ląike šio Pa-; 
žangos Vajaus. Mat, prisirašys 
(Jami patys, ąr savo kokią gL 
rtliną prirašydami laike to vas 
jaus, gausite ląbai gražias do
vanas nuo vyriausio organiza
toriaus pono R. Jnrgeiionio.

PĘTRAS — Tai iš tiesų tu, 
Jokūbai? mums šį klausimą la
bai gerai ir aiškiai išdės lei.

--------- T—
Uąbar muilu gslęsįva ir pąty3 
prįsirąšyti ir sąvp «iotęds pri
rašyti, patarsiva ir kitiems sa
vo pažįstamiems prisirašyti 
prie SLA. Užtai labai ačiū tau, 
Jokūbai, už visas įnfpripąęi- 
jąs. Jr Įik svęikąs.

JONAS — Ęifių sykiu Ir 
Ąčiu labai pž viską. Pabar aš 
jap galęsių (Irąsiąų galvęti, 
claugiau galėsiu papasakoti ir 
savo draugams apįe SLĄ. Lik 
sveikas, Jokūbai.

JOKUĘĄS — Likite sveiki, 
mano mieli? Užeikite 'kitą sykį.

—Cicero Jokūbas

JUOKAI
SVARBUS RĘIKAUĄS

Gerąs bwlte viename ręsto- 
rąne įsivarę geroką , sąskajtę •

— Dovanokit, mano ponai, 
— taria pakilęs Plikis, — aš 
turiu atlikti dar labai svarbų 
reikalų-

— Pasprukti nuo sąskaitos, 
ar ne tiesa, — pridūrė Slan
kius.

ma-
ne-

Kompozitorius: — Kaip 
tyli tas dirigentas nieko 
nusimano apię muziką. Jis tvir
tina, kad mano operetėje justi 
Leharas, o iš tikrųjų aš. sekiau 
Štrausą.

amai

Iš Lietuvos
UĘTUVIAI VILNIJOS

SAVIVALDYBIŲ
RINKIMUOSE

—Naujasis Lietuvos nepa
prastas pasiuntinys ir įgalio
tas ministras Vokietijai pik. 
K. Škirpa atvyko į Berlyną. 
Šiomis dienomis ministrą Škir
pą priims kancleris Hitleris, 
kuriam jis įteiks savo skiria
muosius raštus,

Kiti Lietuviai Daktarai

Vilniaus krašte dabar vyks
ta savivaldybių rinkimai. Rin
kimuose šį kartą aktingai da
lyvauja ir lietuviai. Tikimasi, 
kąd į savivaldybes bus' išrink
tą nemažą lietuvių. Ęadangi 
lietųviaips ripkiiuuose daly
vauti nerą visai palankios są
lygos, tai savivaldybių sąsta
tas pilnai nęyaizduos tautybių 
santykį. Tpačiąu dalinai bus 
matoma, kuriuose valsčiuose 
yra daugiau lietuvių ir kur 
aukštesnis jų susipratimas.

(Pavyzdžiui? jau paaiškėjo 
Adutiškio valsčiaus seniūnijų 
naujasis sąstatas, kuris rodo 
aiškią lietuvių persvarą. Taip 
Antanų, Lazdįpių, Svilionių ir 
Linkonių seniūnijose išrinkti 
tik lietuviai; po 12 tarybinip- 
kų ir pp 12 pavaduotojų kiek
vienoje seniūnijoje. Toliau iš
rinkta: Starčiunų seniūnijoje 
—5 ne lietuviai; Paveikių 10 
lietuvių ir 2 nęnlietuviai, Gaį- 
tiušų—11 lietuvių ir 1 ne lie
tuvis, Gudelių—11 lietuvių ir
1 ne lietuvis, Kackonių — 10 
lietuvių ir 2 nę lietuviai, Adu
tiškio seniūnijoje—18 lietuvių,
2 žydai ir 4 lenkai, Sinkų —8 
lietuviai ir 4 n elietuviai, ir t. 
t. Iš viso 18 seniūnijų išrinkta 
159 lietuviai ir 68 ne lietu
viai (gudai, rusai, žydai ir len
kai). Tiek pat išrinkta seniū
nijose ir pavaduotojų.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę.
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKA'S) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So, Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel Yards 5921

DR, BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 5107.

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.

Tel. Office Wentworth 6330
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
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CĄNAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

John F. Eudeikis
SENIAUSIA DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

'AMBVLANCB. ■;
* DIENA hč naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605r07 So. Hermitagę Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

TeMtmas LAFAYETTE 0727

4 Koplyčios visose
JLJy JLCO.1 Chicagos dalyse

JC'HH'J'J"11 AJJIIFD AmUJUl J. J.1 "'LT

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 P. M. Antrad. 3-4 ir 6-7 

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDVVAY 0001.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

AKIU SPECIALISTAI

-TV

ĘląujykiĮte Metavty *44*0 wrogwą fiestądįenU vakarais 
vaL vakar? U W. H. F. ę, stotie* Fį.)—Prane^Jaą

F. SALTIMIEĘĄS.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį,

TUJUIUE 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V, PETRUS IR ĘUDEIKIS
4704 So. Western Ąve. Pbonę Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

J. LIULEVICIŲS
4348 S, California Avenuę Phone Lafayętte 3572

P, J, RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARPS 1419
---s—:.... ..... 'a =r:-------- rr-r.; ——-.v U1-1 ;—~—r-r-———— 

L J. 5JOLP Phone Yardą 0781
1646 West 46th Sir^ęt Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
33|p kityąmcą Ąvęnųę

Yąrds 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 AVest 23rd Pląpę Phope Cfinal 2515
SKYRIUS: 42-44 Lašt 108th Street Tel. Pullman

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Narnų telefonas Brunsvvick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK] 
dentistas 

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

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

Tel. Lafąyętte 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VĄLĄNDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
yąkąro, trečiądieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Yards 1001. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

KAL & ZARETSKY 
| LIETUVIAI ADVOKATAI 
6322 So. Western Avė.

VALANDOS: 
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subątoj nuo 12 iki 6 v. v. 

Tel. PROspect 1012.

Garsinkitės “N-nose”

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 Sų. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeŲ Yards 2246
Valandos nuo 0 iki 8 vakąro. 

Seredoj pagal sutartį.
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ATEIK Į DIDŽIAUSI KOKI CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIU IŠPARDAVIMĄ
Pasirink iš virš 600 šioj šalyj puikiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių tokiomis kainomiš, kokių negalima 

niekur rasti. Kokio markete neieškotum—naujo ar seno karo — 
mes galime patarnauti gerai* —ir sutaupyti jums šimtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—OldsmobHes— Crevrolets—Fords—Pon- 
tiacs—Chryslers— Plymouths— DeSotos — Studebakers — Cadil- 
lacs—LeSalles — Packards — Dodges — Grabams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00.—kai kurie naujutėilai.

Kiekvienas karas musų ekspertų patikrintas—musų garantija 
tam, kad duoti jums ilgametinį patarnavimą.—Taipgi virš 300— 
1936*1935 ir 1934 karai visų išdirbysčių už pikiai kaip $85.00. — 
Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu
pirkti gražų veik naują automobili už taip mažus pinigus.

Kiekvienas karas turi musų naujo karo ir dešimties dienų va
žiavimo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų — mes imsime jūsų seną karą 
kaip {mokėjimą—likusią dalį mažais mėnesiniais {mokėjimais iki 
dviejų metų. Nesvarbu kur gyventum, nepraleisk šio didžio iš
pardavimo.

MUSŲ DVI KRAUTUVĖS yra atdaros kasdien iki 10 P. M. 
ir visą dieną Sekmadieni.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd Street 2828 W. North Avė.

prie Loomis prie California
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ĮMums Reikia Elito!
(Feljetonas) ė
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I LIGONINES IŠLAIDOMS PADENGTI ! 
I APDRAUDA !
B Apdraudžia vyrus ir moteris nuo 16 iki 65 metų amžiaus. Apmoka ; 

ligoninės.išlaidas ligoje ir prie susižeidimų-accidents '
$5.00 už dieną per 21 dieną—bile ligoninėje.

| $10.00 už vartojimą operacijos ir gimdymo kambarių Į
$10 00 už apmarinimą
$5.00 už X-Ray. U

H Jums kainuos tiktai 75 centai per mėnesi, plūs $1.00 išrašant polisą fe
Chirurginės operacijos nuo $5.00 iki $75.00 galima gauti už 35 

centus per mėnesį, extra primokant. R
g THE NATIONAL CASUALTY COMPANY DETROITE stipriausi g 

tos rųšies, išrašys šį polisą per vienintelį lietuvį savo atstovą— B 
kuriuo yra R

EDW. CHERNAUSKAS, |
1900 SO. UNION AVĖ. Telefonas CANAL 2183. B

___  Jis aplankys jus.

Bubnickas šiandien jautėsi 
nepergeriausiai nusiteikęs po 
susirinkimo, kai opozicija pa
kritikavo už dešinumą. Nume
tęs kepurę ant fotelio, pasei
liojo abudu švelnius 'delnus, 
paglostė jau ir taip nudilusią 
kaip durų rankena, savo pli- 
kelę, po to papustęs juodus 
ūselius, kurie Dievui dėkui bu
vo gerai užderėję, trumpas 
storas džentelmenas, trumpa, 
truputį i viršų pariesta nosele, 
šovė tiesiai į žmonos kambarį.

—Brangusis, koks tu ne
mandagus, — žmona pastebė
jo — nė durų nepabarškinęs 
įsmukai. Gal pabėgai nuo ko.

—Nieko panašaus, mieloji, 
nepyk., Aš šiandien truputį 
nenusiteikęs .. .

—Matau, jau matau, rodos, 
ir už lupos busi metęs. Kur 
buvai taip ilgai? Per naktis 
trankais, privargsli, neišsimie- 
gi ir kokia iš to nauda. Net 
tavo gurklys nuo alaus ir snau
dulio nudribęs. Fe, kokia pro
za !

—Visuomenės labui dirbu, 
mieloji, visuomenės. Kaip čia 
pasakius — daugiau tautos la
bui ... Mat, mums reikia elito. 
Juos reikia prašviesti, pamoky
ti, nes kitaip nei nepastebi,

nūs, daug žadąs tautos labui, 
bet visa bėda, kad dideliam su
manymui įvykinti gyveniman^ 
mes patys sumanytojai esame 
bejėgiai...

—Tu, vyreli, geriau išsimie
gok. Atrodo, jog truputį pablu- 
dai ip entuziazmo. Vaikus tik 
patys tėvai tegali išauklėti lie
tuviais, o ne kokių ten klubų 
mokyklos.

Bubnickas kai iš miego pa
budęs, mirkčiojo mažomis juo
domis akimis, žmona kokietiš- 
kai atsilošusi šypsojosi lovoje, 
meilei galvą pridėjus prie pa- 
duškos.

—Ką tu sakei, mieloji? —- 
jis paklausė.

r—A, prie alaus ir kortų.
Eik gulti!

—Na, tegul bus ir prie alaus. 
Kas šiandien be to skanumėlio 
begali apsieiti, — Bubnickas 
nuoširdžiai pasakojo. — Ta
čiau pats tikslas pateisina vi
sas smulkmenas. Bet koks vie
šas veikimas pas mus nuo nc-; 
atmenamų laikų yra skaitomas * 
kultūros darbu. Pati matai iš 
spaudos pranešimų, kaip žmo
nės veikia visuomenės labui— 
rengia šokius, surpraiz puo
tas, sugertuves, vardines, kor
tų lošimo sueigas ir t. t. Jei
gu visa tai nebūtų daroma vi
suomenės labui, geriau pasa
kius, tautos — tai spaudoje ne
rašytų. Kai dėl alučio, tai pa
sakysiu, jog jis yra pats sti
priausias musų organizacijų 
ramstis.

ATVIRAS LAIŠKAS
musų

DRAUGAMS 
LIETUVIAMS

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

—Dar ką sugalvosi?
—Taip, palauk, ne. Aš se-

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS & LOANĮ

ssociation of Chicago

MUSŲ NAMAS

(North East Corner Archer and Sacramento Avenue)

United States Government priežiūroje ir kiekvienai ypatai pini
gai apdrausti iki $5,000.00-
Turtas virš $2,700,000.00. Reserve atsargos fondas virš $220,000.00. 
Kviečiame jus atsilankyti į musų naują vietą. Galima pinigus pa
sidėti ir atsiimti visados. Išmokėjom 4% už padėtus pinigus. Pirm 
sausio 11-tos dividendas rokuosis nuo sausio 1 d.
Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 1 iki 20 metų lengvais 
mėnesiniais atmokėjimais.
SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS GALIMA PASIRENDUOTI
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 dieną, 

Subatom nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE Phone LAFayette 0461 
JUSTIN MACKIEWICH, President HELEN KUCHINSKAS, Sec-

BEER

Leo Norkus Jr.
Amhrosia & Nedai

DISTRIBUTOR
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą-

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

kai nuseka paskui agitatoriaus 
arba ima ir ištautėja kaip avi
nų būrys. Apie vaikus kalbėjo
me ir svarstėme, kaip butų 
galima juos išauklėti kilnioje 
didvyrių dvasioje. Čia Ameri
ka, gerbiamoji, vadų perma- 
žai turime.

—Kas iš tų vadų, kad kiek
vienas vadas savo pusėn veda. 
Bet leisk man paklausti; ką 
jus vadinate “juos”?

—Ar mulkių neužtenka? Su
sikalbėti ■ negalima su tais av- 
ingalviais. Jei ne musų siste- 
matingas tiesiojoj linijoj nusi
statymas kultūrinėje veikloje 
bendrai veikti, tai, žinai, mie
loji, jokio idealo, net savo įsi
tikinimui galo nebegalėtum 
užčiupti...

—H m-m-m ...
—Matai, mieloji, yra šitaip. 

Neveiksi, tai niekas tavęs nei 
nežinos. Fiziškai ir protiškai 
aš veikiu — rašau ir prašau, 
kad kiti veiklų ir rašytų.

—H-m-m-m .. .
Veikėjas įtartinai pasižiurė

jo į žmoną ir tęsė savo paša- 
ką:

—Taigi ir vakar mitinge nu
tarėme suruošti politikos kliu- 
bo vakarėlį. Visi sutiko ruošti, 
tik vienas asilas atsirado, ku
ris mane įtarė truputį šlubuo
jant ant demokratiškos kojos. 
Ale tiek to. Visgi yra kultūri
nis veikimas. Nieko, gerbiamo
ji, aš taip nemyliu, kaip kul
tūrinį veikimą. Po to visi užė
jome pas Maušioką į bufetą ir 
ten draugiškai pasikalbėjome 
apie vaikų auklėjimą. Ten ma
no galvoje kilo geniališka min
tis, kad reikia steigti lietuviš
ką mokyklą vaikams mokyti,' 
kad jie išaugtų tikrai lietuviš
koje dvasioje ir suprastų tėvy
nės meilę. Po dviejų valandų 
diskusijų priėjome išvados, 
jog tokia mokykla yra reika
linga. Žinote, mieloji, kaip yra 
sakoma “nakties prieglobsty
je visi didieji sumanymai ir 
darbai yra gimę”, taip ir šį 
kartą, mano sumanymas su 
rankų plojimu buvo užtvirtin
tas. Finansiniai reikalai tai 
jau, sakau, tik smulkmena pa
lyginti su visu planu, — nieko 
svarbaus čia nėra — pinigų 
kilniam kultūros darbui visi 
duos. Bet pati didžiausi kliūtis 
bus ta, kad apsvarstę nerado
me tinkamų mokytojų. Neį 
vienas musų klubo narys pa- 
trijotas nemoka lietuviškai. 
Atrodo juokinga, bet taip yra. 
Vienas — dzūkas, antras — 
žemaitis, trečias — zanavykas, 
o ketvirtas — kažin kokių ve- 

Ijų atneštas, tik amerikonišką 
^argoną tevartoja. Tikslas kil

niai žinojau, kad be bufeto 
musų parengimai į skylę nu
garmėtų. Tegul gyvuoja alus, 
na, ant galo, kam reikia, tai 
ir šarmaliakas! /

—Dabar tai jau visai nušne
kėjai! — žmona supyko.

Bubnickas nusižiovavo. Jo 
ūseliai dšsitcmpčj per sprindį 
apjuosdami juoaA juostele vi
są burną. Nusiaudamas batus 
įsižiūrėjo į tautos vado' atvaiz
dą, kuris buvo tėkštai po lu
bomis pakabintas. Ilgai už
migti negalėdamas galvojo apie 
praplėtimą kultūrines veiklos. 
“Jeigu kaip, tai ir medaliuką 
už nuopelnus galį^prisegti, pa
gerbti, bankiętuką suruošti”, 
šitaip jis galvojo kol užmigo.

> JUOKAI
NESUPRANTAMAS 

DALYKAS
Plaukius gavo čekį, šimto 

litų čekį. Plaukius eina su če
kiu į banką.

— Aš norėčiau gauti pini
gų.

— Tuojau, mano pone.
Tarnautojas, apžiūrėjęs čekį 

ir patikrinęs, atiduoda atgal.
— Gaila, bet aš negalėsiu 

išmokėti.
— Kodėl ne?
— Kad nėra kuo padengti.
— Ką tas reiškia?
— Pagal šį čekį nėra pini

gų.
Plaukius pykšteli:
— Tamsta nekalbėk niekų. 

Toks didžiulis bankas ir netu
ri ne šimto litų.

— Maryte, tavo vaikinas lau
kia tavęs gatvėje, — sako šei
mininkas tarnaitei.

— Iš ko ponas žinote, kad 
tai mano vaikinas?

— Jis ruko mano cigarus.

TARKIS SU 
DAKTARU 

SPECIALISTU
$1.00 Auka
ParaiStlS gaišties, paraiščių 
Gydo Kylą ras-Specialistas 18 

metų patyrimu, 
dabar įrodo kylos išgydymo gali
mumą per 10 dienų. Galima varto
ti savo paraištį ar pirkti naują pi
giai, už $5.00. Su gydymu už $2.00. 
STATO NAUJUS AUDINIUS KAIP 
OISTERIS PERLUS. Šauk dėl DY
KAI ekzaminacijos ir bandymo už 
$1.00. Gydoma moterys—moteris 
prižiūrėtoja. Kalbama lietuviškai.

HEAL—UR—RUPTURE 
PATARNAVIMAS 

Įėjimas iš krautuves.
DR. P. SZYMANSKI,

SPECIALISTAS
1869 N. D AMĘN JAVENUE, 

Armitage N. 1-7-39

Mes negalime nepranešti jums kiek 
daug įvertiname jūsų puikų musų to 
Naujojo Blatz Old Heidelberg Specia
laus Alaus priėmimą, kurį parduoda
me Viršų Auksu Puoštam Butely.

<

Tavernų savininkai mums praneša, 
kad visi, su kuriais tik tenka jiems 
kalbėti, aukštai gerbia Naująjį Blatz 
Old Heidelberg Specialų Alų.

Tie, kurie dar nesate ragavę to taip 
nuostabaus produkto—padarykite tai 
dar šiandien—nes tai yra tikra sko
nio naujanybė... naujas gardumynas 
ir prieskonis, tai skonį jaudinąs vir
pulys — parinkto skonio alus . .. tik
ras, kad patenkins šiandien stropiau
sio skonio reikalavimus.

BLATZ BREWING 
COMPANY

7401 SO. LOOMIS BOULEVARD
1500 NO. GREENVIEW AVENUE

Tel. BRUNŠVVICK 3600

63-čios Gatvės Krautuvės
Uždarymo

Išpardavimas
TURI KO GREIČIAUSIAI PARDUOTI

»• ». >

84 Puikiausių Parlor Setų
67 Gražiausius Miegamų Kambarių Setus

49 Naujausius Valgyklai Setus
Už Pusę Kainos, Už Vieną1 Trečią Dalį, Net Ir 

Už Vieną Ketvirtą Dalelę jų Tikros Vertės

$60.00 iki $75.00 vertės parlor setai po .......  $28.50
$90.00 iki $125.00 vertės parlor setai po .......  $49.50
$130.00 iki $150.00 vertės parlor setai po   $69.50 
$65.00 iki $80.00 miegamų kamb. setai po   $29.50 
$95.00 iki $130.00 miegamų kamb. setai po .... $52.50 
$135.00 iki $180.00 miegamų kamb. setai po .... $69.50 
$75.00 iki $90.00 valgyklom setai po ...............  $32.50
$100.00 iki $125.00 valgyklom setai po ...........  $49.50
$130.00 iki $160.00 valgyklom setai po ...............  $68.00
$25.00 Breakfast -setai po .................................... $10.95
$50.00 Breakfast setai po .................................... $24.50
$35.00 .Lounging krėslai po ................................ $12.95
$30.00 9 x 12 vilnoniai kaurai ............................ $10.95
$18.50 Garantuoti springsiniai matracai ...........  $ 6.95

Del Tamstų Patogumo Krautuvė Atdara Antradienį, 
Ketvirtadienį ir šeštadienį Vakare

2536-38-40 W. 63rd Street
Prie Maplewood Avenue ir

4179-83 Archer Avenue

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSF

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISŲ IŠDIRBYSČIŲ
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles
$15.00

ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEWRITER SALES 
AND SERVICE 

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue

AL D ARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad ir 
šeštad- vakarais, iki 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3^34.

ATIDARYMO PRANEŠIMAS
Michigan Avė. Klinikos
Pilnas Medikalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 
ray. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderniškų pagerintų iš
radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.
Mes Gydom Vyrų ir Moterų 

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

tism, kraujo ligas, odos ligas, 
tonsilus, pilvo ligas, pilės ir 
kitokias.
Pilnas jūsų sveikatos patikrini

mas už $1.50
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 

vakare --

Michigan Avė. Glinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

Sophie

VALANDA
iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

RYTINĖ RADIO

Garsinkitčs “N-nose”

PAVASARINIŲ

MADŲ
KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:



X
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Published Daily Except Sunday by
Tbe Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

..-■■r—,— ■,,, —■■n .u ■ !■■■— u !■■■ ■ ■ ■

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Cana] 8500.

Lietuviai Vilniaus krašte

“Tėvynės” Redakcija parašė ilgų atsišaukimų, anglų 
kalba, į J. V. prezidentų, ragindama jį nekapoti WPA 
išlaidų, nes daugelis žmonių šiandien gyvena tiktai iš to, 
kų jie uždirba prie valdžios finansuojamų darbų. “Tėvy
nė” sako, kad Susivienijimas Lietuvių Amerikoje daugu
moje susideda iš darbo žmonių ir 25 nuošimčių io narių 
gyvenimas priklauso nuo WPA.

“Be to”, tęsia SLA organas, “didelė dauguma tų, 
kurie dirba prie WPA, yra virš 40 metų amžiaus ir 
durys į privatinę pramonę jiems yra visam laikui 
uždarytos dėl jų amžiaus.”
Prezidentas Rooseveltas “Tėvynės” dar, tur būt, ne

skaito, nes nebuvo girdėt, kad bent kuris SLA organiza
torius šiame Pažangos Vajuje butų jį įrašęs į Susivieni
jimų. Todėl jisai to atsišaukimo gali nepamatyti. Bet 
“Tėvynės” redaktorius, be abejonės, norėjo atkreipti i 
šį reikalų SLA narių ir kuopų dėmesį, kad jie rašytų 
laiškus į Washingtonų ir reikalautų nemažinti WPA 
apropriacijų. Kaip tik dabar kongrese eina ginčai tuo 
klausimu.

Laiškus rašyti reikėtų ne tik prezidentui, bet ir se
natoriams ir kongresmanams. “Tėvynės” atsišaukime 
paduoti faktai ir argumentai galėtų būti tokiems laiš
kams pavartoti. 

» ----- - - . - ..

Nieko nepardavė

Pirmiau buvo pranešta, kad Švenčionių apskrityje, 
renkant atstovus į valsčių tarybas, lietuviai laimėjo mil
žiniškų daugumų. Dabar atėję žinia iš Vilniaus, kad vi
same Vilniaus krašte (išimant Vilniaus miestų) į savi
valdybes praėjo daug daugiau lietuvių, negu kitų tautų 
atstovų. Dar ne galutinais duomenimis, lietuvių esu iš
rinkta 235, lenkų 67 ir gudų 4.

Jeigu taip, tai Vilniaus kraštas yra lietuviškas. Gai
la, kad tai nebuvo įrodyta rinkimuose anksčiau. Lietu
viai Vilniaus krašte rinkimus iki šiol boikotuodavo. Šį 
rudenį jie nutarė pirmų kartų statyti savo kandidatus ir 
balsuoti. Ta boikoto taktika lietuviams daug pakenkė, 
nes daugelis žmonių vistiek eidavo balsuoti, bet kai ne
būdavo lietuvių kandidatų, tai visi balsai tekdavo len
kams ir gudams; ir atrodydavo, kad lietuvių Vilniaus 
krašte kaip ir nėra.

V ir

“Tėvynės” atsišaukimas į J. V. prezidentą

Chamberlaino pasikalbėjimai su Mussoliniu pasibai
gė, nedavę jokių vaisių. Sakoma, kad Anglijos premjeras 
pareiškė Italijos diktatoriui, jogei Anglija nesikiš į italų 
ginčų su franeuzais dėl teritorijų, bet jeigu Italija Fran- 
euzijų užpuls, tai anglai stos į karų Francuzijos pusėje.

Taigi Chamberlainas šį kartų nieko nepardavė. Po jo 
kelionių, pereitų rugsėjo mėnesį, į Berchtesgadenų, Go- 
desbergų ir Miunchenu, daugelis manė, kad Anglijos 
premjeras ir šį kartų bandys “paaukoti” taikai su fašis
tais kurios nors šalies reikalus. Bet Chamberlainas žino, 
kad Anglijos visuomenė tokioms “aukoms” jau yra prie
šinga, ir fašizmo apetitai paliko nepatenkinti.

Kų dabar darys Mussolini? Jisai per kelias.savaites 
vedė smarkių agitacijų, reikalaudamas, kad Francuzija 
atiduotų italams Tunisu, Korsikų, Nicų ir Džibuti. Ar 
jisai dabar galės staigiai užsičiaupti ir tuo budu prisipa
žinti, kad jo blofas pavirto niekais? Diktatoriui toks ne
pasisekimas reiškia skaudų smūgį.

Proga išlieti tulžį
J. V. senatas patvirtina prezidento skiriamus fede- 

ralinius teisėjus'ir kabineto narius. Kadangi Rooseveltas 
nominavo į Vyriausiąjį teismų prof. Frankfurter!, į ge
neralinius prokurorus buv. Michigano gubernatorių Mur- 
phy ir į prekybos sekretorius Hopkinsų, tai dabar tam 
tikra senato komisija daro' tyrinėjimus apie tuęs tris as-

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ---------------------- --  $8.0o
Pusei metų ......------------------ 4.00
Trims mėnesiams ________ . 2.00
Dviem menesiams --------------  1.50
Vienam mėnesiui -------- :----- .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ................................. . $5.00
Pusei metų .—......................... 2.75
Trims mėnesiams —.'............ 1.50
Dviem mėnesiams _________  1.09
Vienam mėnesiui ---------- 1

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams _________________ $8.00
Pusei metų ..............  4.00
Trims mėnesiams ......-.......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Sovietų Rusija, 21metams prabėgus
Rašo Adam W. Milės

Šio straipsnio autorius yra lietuvis darbininkas, 
gyvenąs Detroite. Jisai buvo nuvykęs į Sovietų Sąjun
gą ir tenai dirbo, kaip mechanikas. Važiuodamas į 
Rusiją, jisai buvo karštas bolševizmo šalininkas, bet 
kai jisai pamatė savo akimis, kas toje “darbininkų tė
vynėje” dedasi, tai jisai sugrįžo labai nusivylęs. Taigi 
Adam W. Milės kalba apie tai, ką jisai žino ne iš ko
munistų propagandos raštų ir prakalbų, bet iš savo 
patyrimo. — Redakcija.

(Tęsinys)
KODĖL SOVIETŲ INDUSTRI

JA ATSILIKUS
Kad butų aiškiau, koks sovie

tų industrijos sutvarkymas, aš 
noriu šį-tą papasakoti iš savo 
patyrimo. 1937 metais man te
ko būti San Diego, Calif., ir 
dirbti Consolidated orlaivių 
dirbtuvėje, šita kompanija pa
darė visus įrankius (tools) or
laiviams statyti ir vieną užbaig
tą orlaivį Maskvai. Čia buvo .3 
rusų inžinieriai, su kuriais man 
teko kalbėtis. Pastačiau jiems 
klausimą, bet jie nenori atsa
kyti. Tik kai aš pasisakiau bu
vęs Rusijoje ir tenai dirbęs ir 
paminėjau dirbtuvės vardą ir 
vardus kai kurių žmonių, tai 
jie pradėjo su manim kalbėli 
laisvai. Klausiu: kodėl gi Rusi
ja savo orlaiviais nepasirodo? 
Vienas jų atsako: (1) mes grei
čiau galime nupirkti užsienyje 
— išdraskyti, paimti mieras, 
padaryti planus ir dirbti pagal 
juos orlaivį; (2) pas mus (Ru
sijoje) nėra mados eksperimen
tuoti, nes musų industrijoj 
tvarka skiriasi nuo jūsų; jūsų 
šalies kompanijos praleidžia 
daug laiko, iki padaro naują 
orlaivį.

Toliaus aš jų klausiu: Rusi
jos ar Amerikos orlaivio am
žius ilgesnis? Jie atsakė, kad 
Amerikos, nes Amerikoje (1) 
geležis geresnė, (2) aliejus ge
resnis, (3) darbininkai daug 
geriau patyrę. Aš jiems paste
bėjau, kad Rusija, taip elgda
masi, visuomet bus atsilikusi 
nuo kilų šalių vėliausios tech
nikos. Jie sutiko, bet sako, kad 
sovietų Sojuzas pralenkia kitas 
šalis lėktuvų daugumu (skai
čium). Vėl klausiu: ar jus pa
darote 100% gerų orlaivių? Sa
ko, ne; daugiausia 50%. Di
džiausia sovietų bėda tai su ge
ležim, iš kurios dirba motorus. 
Iš to pasikalbėjimo priėjome 
išvadą, kad sovietų industrija 
niekuomet nepavys kitų šalių 
vėliausios technikos.

Seni Fordo modeliai
Imkime kitą pavyzdį. 1930-31 

m. rusų inžinieriai atvažiavo 
pas Henry Ford, pasiėmė tų 
metų modelius ir, gryžę namo, 
pradėjo automobilius daryti. 
Uždarė dirbtuvę, perorganizavo 
ir pradėjo vėl dirbti. Uždary
ta buvo per 3 mėnesius; neži
nau, kas atsiliko.

Dabar grįžkime prie sovietų 
technikos. Čia mes matome aiš
kiai, kad jeigu sovietų automo
bilių pramonė ligšiol tebedirba 
tuos Fordo modelius, kuriuos 
tuomet pasiėmė tie sovietų in
žinieriai, tai kaip toli ji yra at
silikusi. Tik palyginkime Fordo 
1930 modelius su 1939 metų 
modeliais. Tas pats yra ir su 
orlaivių pramone. Tuo tarpu 
kai kitų šalių inžinieriai tas 
mašinas gerina, pailgina jų am
žių, padidina greitį ir sudeda į 
jas vėliausio išradimo instru
mentus, kad butų apsaugota
mašina ir žmogaus gyvastis, tai merikos inžinierius Edmund J. 

menis ir duoda progos jų draugams ir priešams pasaky
ti, ką jie apie juos mano.

Tai yra, gal būt, “demokratiška” procedūra, bet su
sidaro prastas įspūdis, kai įvairus žmonės, dėl vienos ar
ba kitos priežasties tų ąsmenų neapkęsdami, ateina į se
nato komisijos posėdį ir visaip juos niekina. Manoma, 
kad Frankfurter, Murphy ir Hopkins, vistiek bus patvir
tinti. Tai kokia nauda iš to, kad visokie jų priešai išlie
ja ant jų savo tulžį?

rusai vis laikosi senųjų mode
lių.

Mes negalime kaltinti sovie
tų inžinierius ir komisarus už 
jų tokį apsileidimą. Kaltas yra 
pagrindinis ąovietų industrijos 
sutvarkymas, kuris yra netikęs. 
Dauguma jų supranta, kad jų 
darbas nesėkmingas, bet, saugo
damiesi apkaltinimo dėl sabota
žo, jie daro taip, kaip komunis
tų viršininkai diktuoja, šimtą 
rusų inžinierių šiandien ravus 
kasa, kiti yra sušaudyti — vie
ni už kritikavimą industrijos 
pamato, kiti dėl to, kad jiems
NEPASISEKĖ padaryti pageri
nimas, už ką jie buvo apšaukti 
sabotažnikais ir nubausti. Taip 
buvo praeityje, o šiandien dar 
labiau.

Sovietų širdis yra G. P. U. 
(žvalgyba). Jos agentai dirba 
sukaitę, stengdamiesi palaikyti 
netikusį pramonės surėdymą, 
sekioja inžinierius ir komisa
rus, kad nenuklystų nuo parti
jos linijos. Kais tiems politikie
riams galvoj? Jie nesirūpina 
technika, kad butų pagerinti 
traktoriai, bet jiems įsakyta iš 
viršaus prižiūrėti tuos žmones, 
kurie traktorius dirba,

Dirbtuvių darbininkai
Kurie buvę sovietų Rusijoje, 

visi žino, kad dauguma darbi
ninkų dirba nuo kavalkų (piece 
vvork). Amerikoje darbininkai 
ir unijos tokią madą smerkia. 
Bet sovietai* vykdo tai gyveni
me, todėl galime suprasti, ko
dėl jie daug pradeda, o mažai 
užbaigia. vIm;ma minėjau, kad 
Rusijos vąįcįžios viršūnės sten
giasi pramonėje, kad butų pa
gaminta daug, — lai Rusijos 
darbininkas turi sparčiai dirbti, 
kad užsidirbtų pragyvenimą. 
Todėl jisai sugadina dalis, su
laužo mašiną. Naudos iš lokio 
darbo mažai. Pavyzdžiui, kitam 
gale dirbtuvės deda traktorių į 
daiktą. Trūksta dalių, kitos blo
gai padirbtos. Vistiek traktorių 
sudeda, bet kai reikia važiuoti, 
tai daugelis nebėga. Juos nu
tempia į laidą tikrą vietą ir pa
meta. Man pačiam teko matyli 
daugiau, kdip 200 “negyvų” 
traktorių, riogsančių baloj.

RUSIJOS RAUDONOJI 
ARMIJA

Praeityje buvo daug rašoma 
apie Raudonąją kariuomenę ir 
jos tvirtybę. Skaitėme aprašy-; 
mus ir malėme brutamus pa
veikslus. Bet. apie jos stiprumą 
niekas tikrų žinių neturi, išski
riant pačią kariuomenę, šalies 
gyventojus ir tuos žmones, ku
rie tenai lankėsi. Visas šitas 
burbulas apie spvietų kariuo-i 
menę yra taikomas Rusijos ma
sėms ir propagandai užsieniuo
se. Kad armija butų tvirta, ša
lies gyventojai turi būt netoli 
100%> patenkinti ir ekonominiu 
atžvilgiu kraštas taip pat turi 
būti gerai sutvarkytas.

Apie sovietų ekonominę pa
dėtį aš kalbėjau pirmiau. Da
bar paklausykime, ką rašo A-

Lowry apie Raudonosios armi
jos parodas. Keliose parodose, 
sako jisai, jam teko dalyvauti, 
kur buvo parinkti geriausi tan
kai, traktoriai — parinkti tai 
parodai ir Stalinui. 10 procentų 
šitų mašinų begalėjo pasijudin
ti, kitos sulužo važiuojant. Jei
gu taip atsitiko su geriausiomis, 
parinktomis mašinomis, tai kas 
atsitiktų karo metu?

Taip rašo Mr. Lowry. Žino
ma, reikia pripažinti, kad Rusi
ja turi daugybes traktorių, tan
kų, orlaivių, šautuvų, bombų ir 
kitokių pabūklų žmonėms tero
rizuoti. Bet dauguma jų šian
dien jau netinka vartoti. Tai 
kad ir Rusija turi didžiausią pa
saulyje'kariuomenę, bet žmo
gaus kūnas negali atsilaikyti 
prieš geležį. Mes matome, kas 
dedasi Kinijoje, kurią nugali 
daug mažesne japonų armija. 
Kinai juk irgi turi savo arba iš 
Rusijos gautą mašineriją, bet 
prieš vėliausios mados japonų 
ginklus jie neatsilaiko. Girdime 
taip pat, kas dedasi Ispanijoje, 
kur gcn. Franco kariuomenė 
daug mažesnė, negu valdžios, 
bet sukilėliai, apsiginklavę Vo
kietijos ir Italijos karo pabūk
lais, vis laimi ir laimi. Taip pat 
atsimename Rusijos ir Japoni
jos susikirtimą (dėl Čangkufen- 
go kalvos), kuriame per trum
pą laiką žuvo didelis skaičius 
žmonių, ir žinome, kad rusų 
pusėje buvo daug daugiau už
muštų ir sužeistų. Tai kas iš 
to, kad sovietai giriasi, jogei jie 
galį suorganizuoti 15,000,000 ar
miją iš žmonių ligi 40 metų 
amžiaus 1

Orlaiviai ir tankai
Sovietai giriasi savo orlai

viais. Sakoma, kad Raudonoji 
armija turi 11,000 orlaivių. 
1932 metais ji turėjo 2,000 or
laivius. Kiti 9,000 buvo padirb
ti per pereitus šešis metus. Ga
lima spėti, kad pusė to skai
čiaus pasiliko be vertes: vienos 
tų mašinų personos, kitos surū
dijo, trečios nusidėvėjo lakinda
mos. Žmones, kurie susipažinę 
su Rusijos industrija, sako, kad 
Rusija • turi ne daugiau, kaip 
4,000 lėktuvų, kuriuos galima 
vartoti, kilus karui.

Sovietų numatomi priešai yra 
Vokietija ir Japonija. Vokietija 
šiandien turi apie 4,600 orlai
vių, — Japonija 2,400. Sudėjus 
kartu, bus 7,000. Bet, veikiau
sia, tik kokie 3,000 tų lėktuvų 
tinka vartojimui kare. Tokiu 
budu Rusija turi apie 1,000 or
laivių daugiau už savo priešus. 

kBet Vokietijos pramonė gali pa
daryti daug daugiau gerų nau
jų orlaivių, ir jeigu ji padirbės 
per du tris metus, tai ji Rusiją 
pasivys ir pralenks.

Ateinančiame kare svarbiau
sią rolę loš, be abejonės, orlai
viai ir lankai, apginkluoti kul
kosvydžiais. Rusijos lankai yra 
netikę: prastos geležies ir blo
gai padirbti, neturi greitumo ir 
labai trumpas amžius. Kokie 
sovietų kulkosvydžiai — neži
nau. Žmonės, kurie buvo Rusi
joje ir tyrinėjo, sako, kad so
vietų valdžia turi pasigaminus 
visas įtaisas ginklams ir amuni
cijai dirbti. Bet tos įtaisos buvo 
pagamintos 10 ar daugiau me
tų laiko atgal. Taigi sovietų 
ginklavimosi technika yra atsi
likusi.

Bet svarbu, kaip elgtųsi žmo
nės, kilus karui. Aišku, kaip 
dauguma Rusijos žmonių žiuri 
į Stalino politiką. Gyventojų 75 
nuošimčiai susideda iš valstie
čių, kurie nepritaria sovietų 
tvarkai. Miestų gyventojams ir 
industrijos darbininkams taip 
pat jau atsibodo gražių sovietų 
litanijų klausytis.

Šiandien bolševikų valdžia 
pasilaiko tik propaganda, šni
pais ir G. P. U. teroru. Kaimy
nai bijo vienas su kitu kalbėti. 
Vaikai išduoda tėvus, G. P. U. 
suima ir nubaudžia; kitas nie
kuomet nebegrįžta. Atsiminki
me apie darbininkus, kurie bu
vo atvykę iš kitų šalių, kurie 
nebegalėjo išvažiuoti algai

girstame apie dideles sabotažo 
jylas, bet į mažas nekreipiame 
dėmesio.

Karui kilus, kas tenai įvyk
tų? Vyrai tarp 20 ir 30 metų 
amžiaus bus paimti į Raudoną
ją armiją. Jų vietas užims se
nesnio amžiaus žmonės. Dirbti 
nepatyrę, jie atliks mažiau, o 
valdžia reikalaus dirbti daugiau 
ir sparčiau. Sabotažas padidės? 
pramonė ims šlubuoti. Su ko
lektyvais bus tas pats. Žmonės 
ims nerimauti. Tuomet sovietai 
turės du priešu: vienas iš oro, 
kitas krašto viduje. Tai pripa
žįsta ir Komunistų partijos na
riai. Rusijos sovietų valdžia ne
bijo išorinio priešo, bet ji bijo 
suirutės namie, nes ji žino, kas 
atsiliko su caru ir su Kerens
kio vyriausybe. Yra abejotina, 
ar sovietų Rusija galėtų laimė
ti ilgą karą, jeigu jai tektų su
siremti su Vokietija irsįaponija 
— dviejuose frontuose,] kurie 
už 6,000 mylių vienas nuo ki
lo. Rusijos transportacifa ir da
bar nestengia kraštp/reikalų ap
rūpinti, tai kas Imtų karo me
tu ?

Karui kilus, dauguma Rusijos 
gyventojų gali sukilti prieš tą 
teroro surėdymą ir prieš visą 
sovietų tvarką.

(GALAS)

Lietuvoje gali susidaryti 
koalicinė valdžia \

Politines srovės bando kitaip persigrupuoti. — žmonės 
labai skiriasi. — Kompromisų politika. — šis tas iš 
praeities. — Tautininkai neturi iniciatyvos. — Di
delė Katalikų Bažnyčios įtaka. — Liaudininkai yra 
dideli kompromisų šalininkai. — Tautininkams teks 
pasiduoti naujo judėjimo įtakai. — Ar asmenų koa
licijos vyriausybė butų naudinga Lietuvos žmonėms?

kas su jais atsitiko: sovietų šni
pai suėmė, nubaudė, sukišo į 
kalėjimus, kitus sušaudė. Yra ir 
lietuvių, mums gerai pažįstamų, 
su kuriais taip atsitiko. Jie bu
vo nuoširdus darbo klasės vei
kėjai — kas prieš juos gali pa
sakyti, kad jie visi virto darbi
ninkų priešais?

Sovietų Rusijoje ėjo sabota
žas, dabar jo daugiau. G.P.U. 
darbuojasi labai sparčiai, bet 
negali visų išgaudyti. Vienus su
ima, jų vietoje daugiau pridyg
sta. Vieni daro sabotažą tyčio
mis, kitiems trūksta žinojimo. 
Kurie daro tyčia, tai yra prie
žastis: žmonės pailso klausytis, 
kad rytoj bus geriau. Praėjo 21 
metai, o daina vis ta pati. Kitos 
rųšies sabotažo pavyzdį man 
pačiam teko matyti. Komunis
tų partija paskyrė 20 metų am
žiaus vyruką, komunistą, pri
žiūrėti kolektyvo ūkį. šitas jau
nuolis, neturėdamas jokios nuo
vokos apie ūkio darbus, pasi
darė 25 darbininkų viršininku. 
Jie pildė jo įsakymus ir dirbo, 
kaip jisai jiems liepė. Praėjo 
vasara. Naudos padaryta mažai. 
Partija įskundė jį G.P.U. agen
tams. šie atvyko, suareštavo, 
nuteisė, kaip sabolažninką. 
Dirbtuvėse ir krautuvėse sabo
tažas eina savo keliu. Mes iš

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Jau jums žinoma apie Lietu

voje daromus mėginimus poli
tinėms srovėms kitaip persigru^ 
puoli, arčiau savo tarpe susi
prasti ir pradėti, jei galima, ar
timiau bendradarbiauti. Liaudi
ninkai, krikščionys demokratai 
ir voldemarininkai stengiasi pa
veiki! taip likusius tautininkus, 
kad jie suliktų sudaryti koali
ciniais pagrindais vyriausybę. 
Tokioje plotmėje politikų už
kulisiuose eina pasitarimai, o 
gal ir derybos.

Nagi mėginkime sau išsiaiš
kinti, jei toksai junginys įvyk
tų, ar jisai butų vieningas kū
no vienetas, darniai sudarytas, 
o ne dirbtinai sukaltas, sulip
dytas, ar tai nebūtų vien bėdos 
spiriamas reikalas, kuris pirma 
proga subyrėtų, kaip anie kor
tų nameliai.

Pirmiausia kaip kas iš istori
jos. Liaudininkai, krikščionys 
demokratai jau nekartą yra vy
kusiai’ bendradarbiavę, net kurį 
laiką buvo kartu sudarę ne vie
ną vyriausybę. Krikščionys de
mokratai su tautininkais taip 
pat buvo vienu laiku sudarę vy
riausybę. Liaudininkai su tauti
ninkais taip pat buvo sumezgę 
glaudesnius santykius. Taigi, 
praeities tradicijos butų kaip ir 
gyvos ir net palankios tokiam 
junginiui. Bet sakysite, kad tai 
perdaug toksai junginys butų 
kompromisinis? Taip! Bet turė
kime vieną galVoje, kad politi
ka lai yra ne kas kita, kaip iš 
viso kompromiso padaras.

Kiekvienas žmogus iš savo 
prigimties tiek yra margaspal
vis, įvairiaversmis, daugiakam
pis su įvėrimas, kad nerasi le 
dviejų žmonių, kurių tiek poli
tiniai įsitikinimai, liek visuome
niniai palinkimai taškas į tašką 
sutaptų. Socialinių požiūry 
žmonių reikalai taip pat bega
liniai įvairus, ir čia nesurasite 
dviejų žmonių, kuriuodu socia
line prasme stovėtų ant visai 
lygios papėdės. Vieni jausis vi
suomet visuomenės kopėčiose 
aukščiau pakilę, kili žemiau be
stovį, ir tuo pačiu juose rausis 
nepasitenkinimo jausmas. O 
vienok žmonės tarp savęs suda
ro politines partijas, sroves, ar 

sąjungas. Tai jau žmogus va
duodamasis savo vienais ar ki
tais įsitikinimais, ar simpatijo
mis, ar ūpo padariniais stoda
mas į bet kurią politinę partiją 
tuo pačiu pats prieš save suda
ro kompromisą. Jokia partija, 
kaip ji tonais nebūtų plačiai sa
vo programą išvysčiusi, vis dėl
to visapusiai žmogaus, paskirto 
žmogaus, visų reikalų ir jo įsi
tikinimų visiškai neapima. Tik 
kompromiso vedamas iisar sa
vo reikalus derina su viemOTr 
kita politine partija.

O kariais žmogus tiesiog ma
dos pagautas, ūpo vedamas, pri
sišlieja prie bet kurios politines 
partijos ir jo tam ūpui išgara
vus, kitos nuotaikos pasigavęs, 
jisai pameta tą partiją, su ku
ria mėgino kartu žengti.

Lygiai taip, kaip nėra savo 
kūno išvaizda visai panašių 
dviejų žmonių, taip lygiai ir sa
vo pasaulėžiūra nėra dviejų 
žmonių, kurių nuomonės visu 
šimtu procentų sutaptų.

Tai jei tarp paskirų žmonių 
esama kiekviename gyvenimo 
žingsnyje kompromiso padari
nių, lai juo labiau toksai kom
promisas yra įsigalėjęs tarp 
vienų ar kilų politinių organi
zacijų. Ir jos savo veikloje turi 
derinti savo žygius su kitomis 
srovėmis, gyvenimo apyslovy 
verčiamos turi taikintis kilų įsi
tikinimų organizacijoms.

Net loji politinė partija, ku
ri, rodos, visai kitų srovių ne
kontroliuojama valdo kraštą, ir 
loji valdančioji partija nerctyi 
pasiduoda kitų srovių įtakar ir 
daro kompromisus, nors tų sro
vių visai neįsileidžia į savo ad- 
minstracijos aparatą. Čia viskas 
dera nuo pajėgų santykių, nuo 
įtakos svorio.

Diktatoriai, kurie, rodos, visą^ 
kraštą valdo kaip jiems tinka, 
ir tie eina kompromiso keliu, 
ne viską daro vien tik savo įsi
tikinimų vedami. Ir juos veikiu 
krašte pasireiškęs gyventojų 
vienas ar kitas judėjimas.

(Bus daugiau)

Garsinkites “N-nose”
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Tie Douloureux arba žando neuralgija
Dr. K. DRANGELIS

Vienas daugiausia užsispy
rusių ir erzinančių pasireiški
mų, kokis tik gali žmogų “ap
sėsti”, —tai žando neuralgija 
(tie doloru). Tokis pasireiški
mas gyvybes nenaikina ir dėl 
to nėra tikrai žinoma, kiek 
aukų tie doloru ima. Vienok 
yra žinoma, kad taip “apsės
tas” žmogus laikui bėgant sil
pnėja, vargsta ir negali tinka
mai dirbti, kuomet jo žandų 
skausmai varsto.

Tiesa, lengvesnės žando neu 
ralgijos formos pasireiškia 
nuo dantų ligų, k. t. pyorrhea, 
pulpos akmens, nesugebu iš
dygti dantys ir tt. Savotiška 
neuralgija pasireiškia ir nuo 
chroniškų vočių žando kaule, 
įdegimo antrum bei kaikurių

ŠAKNYS NUO VISŲ 
NEGALIŲ

Nesvarbu kokia butų negalė He
lena Šimanskienė, garsi herbalistė, 
sveika ir tvirta 70-se metuose, yra 
gimusi gabi, kad pagydyti, pasek
mingais tūkstančius. Ji pasiūlo šak
nų liuosuotoją už $1.00 DYKAI su 
$1.00 buteliu pagerinto Pur-Erb to
nikų. šis, padarytas iš Amerikos ir 
Europos šaknų neša greitas, sau
gias pasėkas visuose atkakliuose, 
užsisenėjusiuose atsitikimuose. Na
tūralūs šaknų liuosuotojas dykai 
bandyti-

Helena Šimanskienė
Herbalistė per 40 metų.

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas.

Tel. BRUNSVVICK 4900

Taisykite Savo 
Namus Pakol , 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

kitų pasireiškimų virš Adomo 
Obuolio. Šios neuralgijų for
mos yra silpnos. Jų versmės 
lizdus suradus galima greit ir 
sėkmingai gydyti. Jos nėra 
tikru tie - doloru vadinamos.

Štai kaip Dr. Joseph Was- 
serman aprašo, kaip jis vadi
na, tikrąjį tie douloreux 
(skausmų): aršus, veriantis, 
pasikartojus skausmas; prasi
dedąs vienoj vietoj, cinus į 
vienų pusę ir pasibaigiųs vie
noj vietoj. Skausmas, kuris 
labai staigiai ir be galo skau
džiai ir pasikartotinai (parro- 
xysmal) pasireiškiųs ir po ke
lių sekundų ar minutes kitos 
vėl išnykstųs, yra tikrasai tie 
doloru.

Manoma, jog toji neuralgi
ja nepaeina nuo syphilio ar 
kilos kurios konstitucinės li
gos ir nors ji žaibo greitumu 
ateina, tankiau ar rečiau dide
liu skausmu pasikartoja ir vėl 
greit praeina, nėra gyvybei 
pavojinga. Ji ištinka asmenis 
gerokai virš 35 metų amžiaus. 
Skausmai dažniausiai pasireiš
kia apatiniame žande, kuria
me yra viena galvos penkto
jo trišakio (trigeminal) ner
vo šaka (mandibular). Vėliau 
pereina į viršutinį žandų į 
vidurinę šakų (maxillary) ir 
tik paskiausiai, ilgai sergan
čiam, pasiekia akies ir apylin
kių trečiųjų šakų (ophthal- 
mic). Tie neuralgija dar ir 
tuomi nuo paprastų veido 
skausmų skiriasi, kad ji nak
ties laiku duoda savo šeimi
ninkui pasilsėti. Nors ir čia 
be išimties neapsieinama.

IACME-NAUJIENŲ Foto]

GABES, TUNISIA. — Atlantic viešbutis, kuriame 
įsteigė savo būstinę prancūzų armijos vadovybė.

KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbcr, Ind.
SLA 185 kuopa nutarė pa

sveikinti “Naujienas” 25 
metų jubiliejaus proga ir 
surengti jų naudai šokius 
su programa
SLA 185 kuopa laikė savo su

sirinkimų sausio 4 d. Kadangi 
tai buvo metinis susirinkimas, 
tai liko įvesdinta naujoji valdy
ba. Tenka pasakyti, jog permai
nų labai mažai teįvyko. Vadina
si, su mažomis išimtimis pasi
liko beveik visa senoji valdyba. 
Senasis kuopos pirmininkas, p. 
Tadas Meškauskas, paprašė p. 
J. Kolų, kad tasai perskaitytų 
naujai išrinktosios valdybos sų- 
rašų.

Buvo balsuojamas centro kė
limas. Daugumas narių pasisa
kė už tai, kad SLA centras iš 
New Yorko butų perkeltas į 
Pittsburghų.

Skaitytas laiškas nuo “Nau
jienų” jubiliejaus reikalu. Po 
visapusiško aptarimo nutaria 
“Naujienas” paremti. Jonas Ra
gelis įnešė, kad kuopa prisidė

tų finansiškai. Įnešimų parėmė 
Jonas Kolas.

Bekalbant toliau paaiškėjo, 
jog susidaro kliūčių: kuopa vi
sai neturi atliekamų pinigų. Da
roma ir vienokie ir kitokie pa
siūlymai, bet vis negalima išei
ties prieiti. Pagaliau atsistoja 
p-ia L. Kielienė ir duoda įneši
mų, kad “Naujienų” naudai bu
tų surengtas šokių vakaras. Įne
šimų paremia p. A. Surblis. 
Tuojau einama prie rinkimo 
komisijos vakarui rengti. Ren
gimo komisija susidės iš dabar
tinio kuopos pirmininko SI. 
Barzdžio, vice-pirm. Prano Re- 
meikio ir senojo kuopos iždi
ninko Prano Petrausko.

Visi suminėti asmenys yra 
pasižymėję savo sumanumu ir 
darbštumu. Nėra tad mažiau
sios abejonės, kad jie surengs 
tikrai sėkmingų vakarų.

Kalbamas šokių vakaras į- 
vyks sausio 29 d. ponų Felikso 
Gavėno ir P. Ricc svetainėje, 
2101 Broadway. šokiai bus su 
pamarginimais. Apie tai aš pra
nešiu vėliau. 1

—SLA 185 kuopos narys
i. _________ <_________

Iš Lietuvos
«■ ■ ■■■■■ —■■■■!■ — 1,1 ■■ I I M*

Balsavimo išvakarės
KLAIPĖDA. — Gruodžio 10 

d. Pagėgių kai kurie asmenys 
nepasitenkino vėliavų iškabi
nimu, bet dar langų vitrinose 
išstatė ir Neumano portretus. 
Mėsininkas Schreinas virš 
Neumano portreto išstatė lai
velį, imituojantį šarvuotį, at
kreiptų priekiu į Tilžę su pa
rašu: “Vade, mes plaukiame 

į pas tave!” Akc. b-vės “Mais
tas” patalpose, išnuomotose 
vienam karstadirbiui, buvo' iš
statytas vitrinoje Neumano 
paveikslas ir kartu karstas.

Apie 10 vai. ryto pradėjo 
rinktis uniformuoti jaunuoliai 
ir, susirikiavę po keturis, dai
nuodami, vaikščiojo gatvėmis.

16 vai. vėl pradėjo rinktis 
eisenai, bet, kareiviams išė
jus į gatvę vakariniam pasi
vaikščiojimui, išsiskirstė.

20 valandų “Duonelaičio” 
gimnazijos rūmuose įvyko li
teratūros ir muzikos vakaras. 
Programų išpildė: “Duonelai
čio” gimnazijos, Tauragės mo
kytojų seminarijos ir valstybi
nės gimnazijos mokiniai. Pub
likos prisirinko nemažai.

11 dienų 7 vai. ryto pradėjo 
rinktis į vokiečių gimnazijos 
rumus rinkikai. Pirmiausia su
važiavo apkaišytais, įvairiomis 
šakomis ir žolėmis, vežimais 
dvarų kumečiai, j vai. punk
tualiai prasidėjo rinkimai. 
Rinkimai visų dienų ėjo tvar
kingai ir apie 16 vai. baigėsi. 
Laike rinkim” daugumai lie
tuvių dar buvo atimta teisė 
balsuoti, remiantis visai nepa- 
gįstais skundais, kiti dėl kelių 
dienų išvykimo į Didž. Lietu- 
vų ir tt. Tuo tarpu emigravu
siems įvairiems priešvalstybi
niams gaivalams ir kelis me
tus buvusiems užsienyje dabar 
buvo, Įeisią b,alsuoti.

Exchange National Banko 
taupumo, ambicijos ir pa-

Veik kiekvienoj Halsted 
taupomoj sąskaitoje yra 
sisekimo apysaka. Kiekviena perstato išsidirbimą ir 
augimą vyro, jo šeimos ir jo biznio svajonės.

Visa Istorija
Vienoj Mažoj Knygoj

Pagalvok Dabar apie Atidarymą Taupomosios^ Sąskaitos.

THE HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

HALSTED ST. prie 19th PLACE 
Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O
Perkant toną ar daugiau .................. **

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted SL

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

po pietų.

Tai toks, maždaug yra tie 
doloru diagnozas. l^abar pa
kalbėsime apie gydymų. Kar
tais tie doloru skausmas yra 
numalšinamas įvairiais vais
tais, kuomet skausmas dar 
tiktai pasireiškęs, ypač tri- 
chlorethelene gaminiij įkvėpa- 
vimas, nors ir su apsvaigimo 
pasėkomis. Tas yra teisinga, 
kuomet skausmas tartum vil
nimis plaukia, bet jau kuomet 
pradeda bangomis daužyti 
tuomet prisieina imtis kelių iš 
eilės gydymų. Pirmiausia rei
kalinga tinkamon tvarkon pri
ruošti burnų: išimti blogus 
dantis, išgydyti pyorrhea ir 
chroniškas votis žandų kau
luose; surasti ir pašalinti dan
ty pulpose akmenis. Jei yra, 
medikai privalo surasti ir pa
šalint visas kitas infekcijos 
versmes. Jeigu po visa to tie 
doloru palieka nenugalimas, 
tuomet teikiama alkoholiaus 
įleidimai prie trišakio nervo 
vienos dalies, kuri yra užgau
ta. Atsitikime kur dvi ar vi
sos trys 5-tojo nervo šakos 
yra užgautos tuomet alkoholį 
priseina leisti į Gasserian gan- 
glion, smegenyse, iš kur tos 
trys šakos kyla. Tokis tryt- 
inentas yra geras bent 6 mėne
siams. Yra atsitikimų, kur rei
kėjo, šalia išvardintų būdų, 
nukirsti tų šakų, 'kuri pasiro
dydavo skausmo versme. Apie 
tokias operacijas plačiai rašo 
prancūzų Richet, o William 
Rosc, jau 1890 metais, sėk-1 
mingai išėmė visų Gasserian1 
ganglion. Gi vėlesniais laikais 
vokietis Pisk yra su gerom pa
sėkom išbandęs ir kitiems pa
taria kai kurias moterų neu
ralgijas (menopausal laiko
tarpio* gydyti su ovarian har- 
mone.

Tiktai suradus ir pašalinus 
visas sistemines ir dentales in
fekcijos versmes galima imtis 
paskiausiai nurodytų gydymo 
būdų.

Alei Alesauskas & Sons
ASMENINIO PATARNAVIMO RAKANDŲ NAMAI

6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051

RAKANDAI 
SKALBYKLOS 

REFRIGERATORIAI 
GESINIAI PEČIAI

SUTAUPYK 20% iki 50%

CR0WN PEČIAI
Originale kaina $129.50

Iki juosmens aukščio, Nerūks
tantis Boileris......... .......................

Karščio Reguliatorius 
Liampa ir Condiment Setas 
Harper Save Burners

50
• Savory Smokeless Boiler
• Pilnas Įrengimas
• Graži Ivory Spalva.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

SUTAUPYKITE 10% IKI 40%!
Floor Sampleš Crown, Tappon, Crown, Sunray ir Roper Pečiai! 

1938 modeliai.

Vacium Cleaner
DULKIŲ VALYTOJAI

APEX DE LUXE VACUUM
Dulkių Valytu-$ A A ,95 
va's tik už ....... UbI
Kartu su Rankiniu Valytuvu. Dykai. 
$19.95 vertės ZENITH RADIO su 
Gražiu Elcktrikiniu Roasler (keptu

vu), vertės $19.95- I
Viskas už vienų kainų—su vienu Va- 
cuuin dulkių valytuvu.

Sis musių pasiūlymas^ yra geras tiktai 
vienai savaitei.

SKALBIAMŲ MAŠINŲ

Išpardavimas!
THOR, MAYTAG ir WIE13OLDT

$54.95 APEX SKALBYKLA ........... $39.95
$74.50 Westinghduse Skalbykla .... 49.50
$49.50 GENERAL ELECTRIC ...........  33.00
Originaliai verta $165! 39.95
MAY1AG (Atnaujinta) ...............

SUTAUPYSIT 10% IKI 40%!
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Diena Iš Dienos
Privertė Moteriškę
Atidaryti Seifą

A.F.L. Laimėjo
National Tea
Rinkimus \

■k

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

jėjo

ATSILANKYKIT!

joj SAUSIO 22. Išgirskit garsų*

Mary

Beat-

Du maskuoti piktadariai 
į Charles Baumann and 
reaLestate raštinę adresu 
Lincoln avenue. Raštinėj 
tik viena tarnautoja, Miss . 
Gass, nuo 1333 Nelson 
Pabugusi piktadarių revolverių, 
ji atidarė jiems seifų. Pasiėmę 
iš jo $2,000, piktadariai 
go.

3065 
buvo 
Alice 
Avė.

pabė

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Danny Kladis, 22, su
Allen, 19

Robert Harris, 21, su
rioe Markus, 19

Anton Warnecke, 50, su Al
bina Dailidonis, 46

Joe Kacha, 22, su Kazimiera
Kloris, 22 '

James Janousek, 44, su Pau- i Lovoj 
line Tauskausk, 39

Reikalauja
Perskirų |voj gg metų senelį Charles Jan-

Bessie Klimas nuo Joseph kauskų Sr. Spėjama, kad jisai
Klimas mirė širdies liga.

Rado Negyvą

Ties 1314 South Sawyer 
avenue policija rado negyvų lo-

Darbo * Santykių Tarybos 
Chicagos skyrius vakar paskel
bė, kad A.F.L. laimėjo darbi
ninkų rinkimus National Tea 
Company bendrovėj. Rinkimai 
įvyko užvakar.

A.F.L. unija Wholesale Gro- 
cery Clerks’ unija gavo 369 
balsus, o C.I.O. United Grocery 
Clerks — 143. Taigi, A.F.L. 
laimėjo teisę atstovauti darbi
ninkus kolektyvėse derybose. 
Rinkimai pa’ietė tiktai 
ninkus bendroves urmo 
lyj.

Naujovinis 
Namas

1

darbi- 
sandė-

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
.Kupiškėnų Kultūros Draugijos metinis susirinkimas įvyks šešta

dienį, sausio 14 d., 8 vai. vak. K. Katellos bute, 4676 Wesl 
End Avė., Chicago. (Vieta 2 blokai north nuo Madison St. 
vienas blokas East nuo Cicero Avė.). Visi nariai malonėki
te atsilankyti laiku, bus renkama valdyba ir yra daug svar

bių reikalų aptarti. P. Balchunas, sekr.
Rytoj, 1 vai. po pietų, paprastoj vietoj įvyks metinis Draugijos 

“Lietuvos Ūkininko” susirinkimas. Bus svarbių raportų ir 
kiekvienas narys gaus Dr-jos finansinį sąrašų. Malonėkite 
susirinkti. Atsilikę su mokesčiais prašoma užsimokėti.

J. žurkauskas? pirm.

PARENGIMAI imm*

šį vakarų įvyksta “Bijūnėlio” jubiliejinis koncertas, J. Grigaičio 
svetainėje, 3801 W. Arinilage Avė. Per 20 metų choras dar
bavęsis jaunuolių kultūrinimo veikloje, šiandien kviečia vi
sus savo rėmėjus ir buvusius narius atsilankyti ir bendrai 
apvaikščioti jubiliejų. “Bijūnėlis”

Perstatymas — Balius — Šokiai
------- -rengia--------

Jaunu Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliiibas
SEKMADIENY, SAUSIO-JAN. 15, 1939 m

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street 

Sceno’p S*aton'a Veiksmo Knmediia
SVEIKAM LIGĄ NEĮKALBESI”

Perstatys “Birutės” Choras
šokiams grieš BYANSKO Orkestrą Įžanga 40c ypatai 
Durys atsidarys 6 v. vak. Pradžia 7 vai. vak.

Tubis

Naujas Tavernas 
Bridgeporte

BRIDGEPORT. — P-s 
atidarė naujų tavernų antrašu
3111 So. Halsted St. Pirmiaus 
taipgi užlaikė tavernų prie 2616 
W. 59 th St. P s Tubis paėmęs 
naujų vietų dabar skubiai vis
ką atremontuoja ir puošia.

Linkėtina geros kloties nau
joj vietoj. —VBA.

myn”. Naujausios Liaudies dai
nos iš Lietuvos —- senos dai
nos, kuriomis choras žavėjo 
Lietuvą.

ATSILANKYKIT!
Bilietai tik po 50 iš anksto.

Galima gauti “Naujienose” ir 
nuo narių. Po programų šokiai. 
Pradžia 5 v. v.

$1.00 AUKA 
HEMOROIDAI

Specialistas su 18 metų patyrimu 
dabar įrodo su ofiso gydymais už 
$2.00 ir 6 už $10.00, kad galima pa-[ 
gyti be operacijos, peilio ar laiko 
sugaišties, švelniais atsitikimais— 
DYKAI ekzaminacija ir naminis 
gydymas už $1.00. Veik dabar, venk 
painiavos. HEAL-UR-RECTAL pa
tarnavimas.
DR. P. SZYMANSKI,

Specialistas išsidirbęs per 18 metų.
1869 N. DAMEN AVENUE 

Tel. ARMITAGE 8200.
Antras aukštas.

Įėjimas per krautuvę. N. 1-7-39

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

r

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688 *

Tai ultra modernas air con- 
ditioncd 2-5 kambarių namas, 
kurį išstatė visuomenės supa
žindinimui First State Mort- 
gage Company. Planų sustatę 
žymus ark i tek t ai LeVee ir Le- 
Vec. Namų stato E. E. Hattam 
Ine.

Namas bus įrengtas su pa
čiais vėliausiais patogumais. 
Po grindų bus padėtas f ei tas, 
sienos ir lubos celetax insu- 
liuotos. Virtuvė ir maudynė 
bus ištaisytos iš Gibbs Tile, 
pusryčių užkampelis visiškai 
air-conditioned ir automatiš
kai apšildomas. (Pastatytas na
mas kainuos vienuolikę ($11, 
000) tuksiančių dolerių F. H. 
A. išmokėjimo terminų sąly
gomis.

Norint susipažinti su mode
liu, galima pamatyti Budlong 
Woods subdivizijdj, prie Fos- 
ter arti California Avenue. 
Smulkias žinias suteiks First 
State Mprtgage bendrovės ofi
sas, 4752 Fullerton .Avenue. 
Tel. Spaulding 1500.

Skelb.

Drūčiai Sunegalėjo 
Bridgeporto Biznierius 
p. Juozas Rūta

BRIDGEPORT. — P-as Juo- 
zas Rūta, pirmininkas Jaunų 
Lietuvių Amerikoje Tautiško 
<liubo ir Tavernos biznierius 
antrašu 3141 So. Halsted St., 
tuoj aus po naujų metų šven
tės smarkiai sunegalėjo svei
katoje. Karštis buvo iškilęs iki 
1030. Dabar yra priežiūroje 
Dr. Margerio ir tikisi pasvei
kti. 1 —VBA.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Vakaro 
Darbininkai

Visi žemiau suminėti asme
nys yra paskirti Chicagos Lie
tuvių Draugijos vakaro (vaka
ras įvyks sausio 15 d. Amalga- 
mated Center auditorijoje, 333 
S. Ashland Blvd.) darbininkais. 
Visi prašomi susirinkti 3 
po pietų.

Joe Ascilla '
P. Galskis
X. šeikus i

. S. Stašaitis
J. Katilius a

vai.

m 1

Broliai Motuzai

M. Čepulevieiu^ 
J. Berniokai tis, 
Matekonis Jr.
J. Tumosa
K. čepukas
Garkauskas
J. Tumėnas
J. Steponaitis

KONCERTAS IR. ŠOKIAI
Paminėjimui 4 Metų Gyvavimo 

Renęia BRIGHTON PARKO MOTERŲ KLIUBAS 

Šeštadienį, Sansio-Jan. 14 d., 1939 
H0LLYW00D SVETAINĖJE

2417 West 43rd Street
Pradžia 7:00 valandą vakaro. Įžanga 25 Centai.
Dalyvaus Moterų Kultūros Choras, po vadovyste Onos Petrutienės 
ir Brighton Parko Jaunuolių Choras ir šokėjų grupė, po vadovyste 
Anelės Zabukienės. Kalbės Jonikienė. Bus geras orkestras šokiams.

Išvyksta
Iš Chicagos sausio pabaigo. 

ir nebegrįš daugiau su filmom 
niekados. Paskutiniai 
antrosios dalies:

Sausio 14 d., 7:30 
Melrose Park Schcol, 
tarp 17th ir 18th St 
Park.

Sausio 15 d., 7:30 vai. vak., 
Davis Sųuare Park Auditorium, 
45th ir So. Marshfield Avė.

(Skelb.)

rodymą

vai. vak„ 
Lake St., 
, Melrose

bbHkbf^bfb^b^bb^b^bj^bb^^b^b^b
ŠIRDINGIAUSI LINKĖJIMAI NUO

V.' Al. Mickevičius
K. čepulevičius
Ramanauskas
A. Tumosa
Deveikis Jr.
Ona Radauskas
Helen Ambrose

K. Radišauskiene 
Mrs. šmotelis 
Miss šmotelis 
Arturas šliauteris

Pranešimas

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ Už TAUPOMUS PINIGUS

Bowling-Billiardai

INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

g

I

kniais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreat ida
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

'not/i

n 
n

NEW HOOVER 
MOTHIMIZER
for dastroylng 
moths.

Only a«nuino Hoover 
Speclolt carry thli name* 
plato jdon't buy without it.

I NEW SUBWAY 6 
I DABAR ATDARA 

Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted St.

PIETAUK — ŠOK 
B0WL.

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605 Į 

oloe Ukrin Sam Kamber|
^iiiiiiifiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiitiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiuiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiidi;

Su pradžia 1939 metų kviečiame lie
tuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL & SAV
INOS LOAN ASSOCIATION of 
CHICAGO, kur kiekvieno asmens 
taupiniai apdrausti iki $5000.00 
Federal Savings and Loan Insur
ance Corporation, Washinglon,

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Skoliname Pinigus ant Pirmų Morgičių Nuo 
5 iki 20 Metų Mažais Mėnesiniais 

Atmokėsimais

jfeSIMAm caukantoT? 
SrlTEDERALSAVINGS 

6 AND LOAN ASSOCIATION
r np rmrAf.AF Of CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Tel. Canal 8887
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas 

Chicago, III.

HOOVER

COMBINATION
Prevlout modali 

rocomtructod ai 
the Hoover 

factory.

HOOVER SPECIAL (Model 541 
reconstructed). New equipment, 
Induding ball-bearing beating- 
jweeping brush. New flnish. Guar- 
anteed for one full year.

U Z

HOOVER 
SptciaL

■" ........    1 ......................i

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė.

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar neužimtos 
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

Mr. Benjamin Karlin
KARLINS TA VERNO SAVININKO
P-nui C. Kairiui ir Chicagos Lietuvių Draugijai (

30 Metų Sukakties Banketo Proga.
Siunčiu geriausius pageidavimus ir visiems Lietuviams:

Linksmas
Parengimas

MR. BENJAMIN KARLIN 
$401 So. Ashland Blvd., Chicago, III.

Lietuvių Tautiškos Parapijos 
narių, draugų ir rėmėjų drau
giškas pasilinksminimas šį sek
madienį sausio 15 d. Parengi
mas įvyks L.T.P. svet., prie 35 
gatvės ir Union Avė. Pradžia 

, 7 vai. vak.
Kviečiame visus skaitlingai 

atsilankyti, kas tik nori link
smai laiką praleisti.

Rengėjai ir Valdyba.

Hoover No. 105, garantuotas,
Eureka Spccial, garantuotas
General Electric, vertas $49.00 .................. už
Garantuoti perdirbti dulkių valytuvai po .......

$19.95
$14.50
$27.50
$ 8.75

bus!!

Biblijos Tyrinėtojų Draugija 
oersikėlė iš Brighton Park sve
tainės, 2458 W. 38th St. į Mil
dos svetainę, Bridgeporte.

Paskaitos iš Biblijos
Mildos svetainėj, 31421 South ■ 
Halsted St. kožną nedėldienį, J 
nuo 3 vai. po piet.

i EAteinančioj Nedėlioj, 15 d.
Sausio, kalbės S. Beneckas te- n 
ma: “Kų Reiškia Pintis?” Kvie- J 
čiame atsilankyti visus. Įžangh M 
veltui. Nėra rinkliavos.

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

Tel. YARDS 3088

Leidžiama lietuvių žymi radio valanda WCFL — 970 k. 5:30 iki 
6:30 nedėlios vakare.

Z

Chicagos Lietuvių Draugijos
30—M et i n i s Vakaras

AMALGAMATED CENTER AUDITORIJOJ
333 SOUTH ASHLAND AVENUE f

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
■ TONSILAI IŠIMAMI $10.50

už ...........................—. I <-
■ GYDYMAS SCfi.OO

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

diena Ligoninėje   $ 15.00
■ REUMATIZMAS $0.00
■ Greitai Palengvinama .... "
■ VISAS LIGAS GYDOMA $ 4 .QQ
■ Ekzaminaciją įskait. vaistus
■ DOUGLAS PARK HOSPITAL
■ 1900 So- Kedzie Avė., Chicago
■ Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
■ CONRAD
■ FOTOGRAFAS -
■ Studija įrengta pir-
■ mos rųšies su mo-
■ derniškomis užlaido-
■ mis ir Hollywood
■ šviesomis. Da r b a s
■ garantuotas-
■ 420 W. 63rd St

Sausio-Jan. 15,1939
Pirmyn Choras po vadovyste K. Steponavičiaus pasta
tys scenoje operetę “Gražioji Galatėja”. Be to, choras 

ir jo solistai sudainuos keletą dainų.
Šokiams gros Jurgio Steponavičiaus padidintas 

Orkestras
PRADŽIA 4 VAL. PO PIETŲ ĮŽANGA 40 CENTŲ
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TRISDEŠIMTS METU INTENSYVAUS 
DAINOS MENO DARBO

“Pirmyn” Choro Metiniam Koncertui 
Besiartinant

Imant musų plačią išeiviją i ja, Dainupją ne tik chięągie- 
nuo Atlantiko iki Pacifiko Van- KaIu-

deny n ų ir nuo Kanados rube- 
žiaus iki Meksikos įlankos, mes 
rasime labai daug dr jau labai 
seniai gyvuojančių lietuviškų

Taip pat ir tie jąunupliąi, ma
tydami skaitlįpgą atsilankymą, 
įgaus dar didesnio pasiryžimo 
ir energijos ię tplįau nenuilstan
čiai dirbti. Tad kimštinąi pri- 
pįldykime Cbicągos Lietuvių 
Auditoriją. f. Tąnias

CLA5SIFIED AD VERTI SEMENTS
T

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PĘRSONAL 
Asmenų Ieško

bažnytiniai. Pradėjo pirmiau
siai lietuvių išeivijoje organi
zuotis parapijiniai chorai, o tik

Yra musų išeivijoje labai ge
rų chorų, pasižymėjusiu savo 
nuveiktais darbais dainos meno 
srityje per eilę metų. Bet nė 
vienas choras tiek daug nenu
veikė ir darbo pcpadąrė kiek 
“Pirmyn” choras. Jo vardas 
garsus, ne tik Amerikos konti
nento lietuviams, bet ir Lietu
voje “Pirmyn” choras yra ge
rai žinomas. Ir ten paliko savo 
gerą vardą, o choro vizitas te
nai liks istoriniu įvykiu. Visai 
neseniai, net ir Kanados lietu
vius pirmyniečiai buvo pirmi 
palinksminti.

čįaips, dainuoją pląčioms lietu
vių masępfls, ląnko su koncer
tais lie|ųvįų kolonijas, \

To neganą. Jie kaip paprastai 
kasmet, nori pasirodyti savo 
kolonijos lietuviams, ką jie 
naujesnio išmoko, ką naujo į- 
lerpė į savo repertuarą. Tai iy 
rengia tradicinį metinį koncer
tą, kuris bus sekmadienį, sau
sio 22 d. Chįęagps Lietuvių Au
ditorijoj. Ten pinnyniečiai ne 
tik choru, bet ir pavieniais iš
pildys labai turiningą ir naujų 
dainų, iš Lietuvos pereitą va
sarą parsivežtų, programą. Bus 
labai įdomu pasiklausyti.
Pažvelkim Į Žmųtiių Kultūrinę 

Istoriją-wTTrr”

Paprastas Choras

Gyvenant New Yorke ir klau-

rą, daugelis išsireikšdavo, kad 
tai paprastas choras ir lietu
viams mažai yra ko didžiuotis 
tokiu choru. Tiesa, choras yra 
paprastas, susidedąs iš papras
to darbininkiško jaunimo, ku
ris lik savo laisvą laiką pašven
čia choro pratimams daryti. Bet 
kad jis yra paprastas, tai ne
reikia manyti, kad ir pasiseki
mo negali turėti. Tai parodo ką 
savo pasiryžimu, savo energija 
ir jauna nenugalima dvasia ga
li padaryti. Nuvažiavo į Lietu
vą, ką dar nė vienąs choras ne
padarė. Pasisekimas didelis. 
Grįžo ląy rąjs._ garbę_Yi.unil\lloti.

Daugelis žmonių, kada būna 
kviečiami eiti į lietuviškas pra7 
mogas ar tai chorų surengtas 
ar kitokias, labai dažnai rąnka 
numoja, pasakę buk tai turį iš 
to mažai naudos. Jei mes pa
žvelgsime į žmonių kultūrinę 
istoriją, tai matysime, kad žmo
nės ir gilioje senovėje turėdavo 
įvairias pramokąs, koncertus ir 
vaidinimus ar kitokias linksmy
bes. Žmogus sąvo> gyvenime tu
ri turėti šiokių tokių pąįvąiri? 
nimo valandų, kitaip pasidaryt 
tų perdaug monotoniškas. To
kiu budu mes įr ieškome pasi? 
linksminimų, kurių yrą įvairio
se formose. Tik žųionėips be^ 
lankant tokias kultūrines pali- 
linksminimų įstaigas, 
ir išsivystė šių dienų 
šio laipsnio teatrai.

susikūrė

darbus butų baigę, bet dainuo-

— H. BEGEMAN—s 
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.

•—4184 Archer Avė,—

PETRAS TĄUTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio id d., 1939 m., sulau
kęs 40 m. amž., gimęs Krok- 
uų kaime, Papues parap., 

I siaubų apskr.
Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nubudime 

broų .Kazimierą, brolio duk
terį Oną, seserį Marijoną, po 
pirmu vyru Šiaučiūnienę, švo- 
gerį Juozapą Gustą, sesers 
sūnų Bronislovą šiaučiųną ir 
gimines. O Lietuvoje 2 sese
les Oną ir Mortą ir daug 
kitų giminių. >

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioj, 
dotuves 
Sausio 17 
koplyčios

parap., bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petro Tautkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka,

Brolis, Brolio Duktė, Sesuo, 
švogeris, Sesers Simus ir gina. 
Laid. D:r. A. Eutkus and Co. 

Tel. CANAL 3161.

Beveik kiekvienas 
nors kartą per savaitę eina į 
kokį nors teątrą- Vįepą kartą 
ar ir kelis, galime padaryti iš
imtis, ir atsįlapkyti į lięluvišką 
parengimą, pav., kad ir tokį 
“Pirmyn” choro vąkarą. Čia 
sau skriaudoj nepadarysiiųe, q 
savo atsilankymu chorui suteiki 
sime moralę ir materialę para^ 
mą. Lankydamiesi, mes remsi-. 
me kultūrinį darbą. Tčmydami 
kitus, sekdaini jų veikimą, mo
komės ir mes patys to knlturė- 
jiino net kyla noras padėti ir 
kiek galint veikli drauge. Tokiu 
budu lankantis į lietuviškus pa
rengimus būna keleriopa nauda 
taip rengėjams, taip lankyto
jams.

žmogus

710 W. 18 St. Lai- 
įvyks Antradienį, 
d., 8 vai. ryto iš 
į Apveizdos Dievo

BIJŪNĖLIS 
Hi-Lites

but 
a love for 
sopgs and 
Įiearts of 

Lithuanian

f Twenty years ago, in 1919 
Itfrs. K. Čepukąs and 4/rs. V. 
Briedis reali^ęd the need of 
a Lithuanian children’s cho
rus, not for the purpose of 
produeing great singers or 
outstanding pperettas 
medely to iiųplant 
Lithuąnįą and its 
language into the 
American-bprn
children. Miss Agota Viščiulių- 
te realizing tjie valtie of thęir 
ideas, aided thęm in organiz- 
ing such a chorus ąnd ąĮsę bę- 
came the first teacher, hęrself 
being an Ąiųorican-born Lith- 
uąnian. In order to represent 
Lithuania and its beauty of 
nature, the name “Bijūnėlis” 
was pičked for the chorus. It 
is a true Lithuanian flower— 
the Peony. v

• Most of the sųcceeding 
^Bijūnėlis” teachers have beori 
American born. Mrs. Cherry, 
Mr. P. Sarpalius, Mrs. K. Ste- 
phens, Miss V. , Gepukas, Mr. 
A. Vaivadą, and the present 
teacher Miss Ona Skever 
all American-born., Dr. 
Montvid, the teacher of 
Lithuanian language and
J. Gaubis\, the chorus’ teacher 
were the only Lithuanian born 
teachers which “Bijūnėlis” 
had.

are

JAUNAS VYRĄS, ieško bile ko
kio dąrbo bųčetnėj, pękąrnėj ar tą- 
verppj. Turi pilną pątyrimą. Ra
šykite Ęox 921, 1739 So. Halsted.

PAVIENIS, viduramžis VYRAS 
ięšho darbo ant ūkės. Pilnai paty- 
rę§. Dirbau ant ųkės per 6 metus. 
Gąliu vąptoti visas farmos mašinas.

JUOZAPAS DARŠA,
3350 Sp. Lituąnica, 3-įąs aukštas, 
užpakalyje.

PAIEŠKAU DARBO prie kriau
šių. Esu pavienę moteris, moku 
siūti dreses, finišiuoti vyriškus siu
tus. ir senus taisyti. Rašykit Helep 
Markei, 1739 So. Halsted St., Box 
924. • ' • '

HEUP VVANTED—FEMALE

REIKIA GABIOS MOTERS apy- 
inkęi atstovauti ir savuose namuo

se pastatyti pelningą biznį. Rodyti 
rntisų gražĮas stilių kortas, kuriomis 
liųstraPjaipa naujausios suknelės, 

dėvimos suknelės, apatiniai ir t. t. 
Nereikia investmento. Geras uždar
bis ir dykai suknelės liuoslaikiui. 
Harrison 8030 susitarimui.

the
Mr.

“Pripildykim Chicagųs Lietuvių 
Auditoriją!”

Tuo budu atsilankę kitą sek
madienį (sausio 22 d.) į “Pir
myn” choro koncertą ir sumo
kėję 65c. įėjimo, (50c. iš anks
to) jų matysite ir girdėsite, ką 
tas jūsų jaunimas gali nuveikti 
ir ar jie tikrai taip gali gražiai 
dainuoti, kaip yra sąkojna tų, 
kurie jau juos pirmiau girdėjo.

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o* 
fuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

QE0«anBERSBESSZBFSiunčiąm Gėles t 
k* Telegrajnu į 

Visas Pasaulio
U Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

ANTANAS LISENOK, 
Gyveno 4?54 S, PąulĮną 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 13 d., 1:30 vai. popiet, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimę^ Vilniąųs apskrity.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Stąnislavą, po tėvais 
Mdckaitę, dukterį Oną ir sū
nų Mikolą, pusbrolį Dąnelį 
Kasarauskį ir brolienę Jenny, 
gimipes, draugus ir pažįsta
mi.

Kūnas pąšąrvotąs 46Q5 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmad., ^ąųąip 16 d., 
9:30 vai. ryto įš kopi. į Rusų 
Ortodoksų parap. bažnyčią, 
44 St. ir So. Paulina, kurioje 
atsibus gedulingos pąrnaldos 
už velionio sielą, p įš ten bu§ 
nulydėtas į Elmvvood kapines.

Visi a. a. Antano • Lisenok 
giminės, draugai įr pažįstami 
esat nuoširdžiai “kvĮęčįąpii da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliųdę lieką,

Mųteris. Senus, Duktė ir 
Giminės.

La>d. Dįr. J. F. Eudeikis, 
Tel. YAĘD3 1741.

PAIEŠKAU ELZBIETOS KAZI- 
KUNIŪTĖS, gyveno Montello, Mass. 
Prąšaų ją ar žinančius apie ją 
atsišaukti. Atlyginimas. Joseph 
Miliauskis, 1739 xSo. Halsted St. 
Chicago.

MERGINA 20-25 bendram namų 
lapbųi — vienąs vaikąs. Gydyto- 
:av«5 namai. Savas kambarys, $7— 
$8.00. Lakeview 5025.

Budriko Radio Valanda 
Iš Radio Stoties 
WCFI^-970 k.

RĘLP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA LIKIĘRŲ PĄRDAVINĖ- 
TOJŲ, patyrusių tavernoms parda
vinėti plačiai išgarsintus gėrimus: 
degtines, gins, vynus ir seotehes. 
Musų į.stąiga didžiausia gėrimų 
statytoja Chicagoj ir turi keletas 
ypatingai žymių markių. Aukščiau
sia alga užtikrinta — 
mas algos ar komisijos, 
rytą tarpe 9 ir 1 vai.

QLP GOLD DISTRIBUTORS 
224Į-55 S. Pulaski Road 

Tel. Crawford 5900.

pasirinki- 
Kreiptis

TROKERIŲ ATIDAI!
Qąlitę pirkti Goodrich trokams 

tairus ir baterijas ant ilgų lengvų 
terminų. W. P. A. sąskaitos priima
mos.

J, BOHNĘTT TIRE CO.
3843 So. Halsted St. Yards 1530

REIKAŲINGAS pavienis bučerys 
patyręs — gyvenimas viętoje.
5257 Princeton. Boulevard 1399

REIKALINGAS SENYVAS ir 
teisingas žmogus Taverno darbui, 
|ęąd galėtų ir už baro dirbti. Kreip
kitės 959 West 7Įst St.

REIKALINGAS VYRAS Barten- 
deris. Patyręs. Gyvenimas vietoje.

3738 So. Halsted St.

• Severai of the more pro- 
minent graduates of “Ęi j upe
lis” are Birutė Briedis, a very 
talente^ piąnist; Dr. P. Brazis, 
residęnt docjor ąt^tlie Holy

kas,-d yįolinįst of nptę, and 
composer of some truly Lithu
anian songs; Victor Kraneliu- 
nas, LUC member and young 
law studente Peter Kitchas, 
originator of ^Pirmyn” chorus’ 
Ęnglish Scction, under the 
pen name of' Rąskey Huey; 
Helen Kungis, probably our 
niost talentcd aclress; and 
Ąlbin Šmotelis, our most ac-: 
tive and lalented actor, One of 
Olir most active membęrs has 
now pąssed ąway ąpd is Įpuly 
piįssed by eyęryonę — Rįoliąrd 
Žilis.

q Many more unsung heros 
and herpįnes have pąssed 
through our ranks inchiding 
the parents and supporters 
who have loyally Ijelped us 
throughout our 20 yrs. of ąc- 
tivity.

Sekmadienio vakare, nuo 5:30 
iki 6:30, Linksmybės Laivas -- 
geros lietuviškos muzikos ir 
dainų plauks oro bangomis vi
sas 60 minučių. Jus aiškiai vis
ką girdėsite, atsisukę savo ra
dijas iš stoties WCFL. — 970 
kilocycles.

Programą išpildys Budriko 
simfonijos orkestrą, duetai, so
listai ir garsus Gražuolių Cho
ras — didelis būrys talentuotų 
dainininkų ir ^h'inininkių.

Budriko Rakandų ir Radijų 
Krautuve leidžia šituos progra- 
mus kiekvieną sekmadienio va
karą-
— Programų Korespondentas,

Dainuos Ona Skeveriu 
te, Jonas Romanas; 
Kalbės adv. K. Gugis 

ir kiti.

e O ur sincercst thanks to 
our most helpful support — 
Naujienos”, whose pages have 

always been open to us.

To sce the fųture Lithuani
an chorai ipembęrs and to sce 
our past supporters and to 
hear of their deeds, onę mųst 
attend our 20//1 Anniversgry 
Cgncert., which wijl take piaec 
Jaiuiarij lAth,
Hali, 3804 Hr. Armitąge Avė. 
The program begins ąt 7 P. 
M., the įieket pficę being 35p 
at l|ic dopr and 30c bęfpre- 
Jiand, Dąncing will be to An- 
dg Kgrbut's. ręhestrų. 
thep Į. C. M-

a t Arrąitągę

Progress Bendroves nuolati
nis sekmadienio radio progra
mas bus grąžus, įdomus, sykiu 
ir linksmas pasiklausyti.

Dainininkai O. Skeveriutė ir 
J. Romanas savo harmoningais 
bąlsaįs., kaip duete, taip ir so- 
!q, pądainuos rinktinų kompozi
cijų ir gražių liaudies daine
lių. Tarpe dainų bus gražios 
muzikos ir naudingų patarimų 
beį lipių.

Ęąlbėą Ądv. K. Gugis, bei 
bus pranešta daug gerų žinių 
įs Progress Krautuvės, čia šio
mis dięnomis eina didis Sausio 
mėnesio išpardavimas visokių 
namams reikmenų stebėtinai 
sųmąžintpm kainom. Dėl to pa
tartina ųžsistatyti savo radio 
ąnt Stoties W-G,Ę.S. rytoj, sek-- 
madienj litą valandą prieš piet.

Rep. J.

ATSILANKYKIT!
Cbicągos Lietuvių Auditori

joj SAUSIO 22. Išgirskit gafsų-

myn”. Naujausios Liaudies dai
nos iš Lietuvos — senos dainos, 
kuriomis choras žavėjo Lietuvą.

REAL ESTATE FOR SALE

SVARBI PRIEŽASTIS verčia 
skubiai parduoti muro namą, su 
pĮlpąi įrengta “Taverna”, svetaine, 
% fl. po 4 kamb. ir beismontas. Ran
dasi Brighton Parke. Kaina 3 die
noms tik $3800. Įmokėti $1800.

10 flatų narųas, kuris randasi 
Marųuette Parūe. Kaina tik $20,- 
500. Geras investmentas. Kreipkitės 
pas įgaliotinį:

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 West 69th Street.

Tel. Prospect 3140

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA BUCĘRNĖ ir gro- 
sernė geroje vietoje. Atsišaukite 
greitu laiku. Priežastis — liga.

1645 Wabansia Avenue.

FARTNERS WANTED 
Reikia partnerių

RAĮĘŠKAU PUSININKO, vyro 
ar moters 4 taverno biznį arba par
duosiu taverną. 3300 So. Halsted St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

FORNIŠIUOTAS KAMBARYS 
vaikinui, prie mažos šeimynos. Ge
ra transportacija. 6318 So. Albany, 
Hemlock 8045.

PARSIDUODA iš FORECLOSU- 
RE Marąuette Parke štoras, ir 6 
kambarių flatas, mūrinis, beismen- 
tas, apšildomas, labai 
taverno tik $7,000.00. 
kambarius mūrinis, 
$12,000.00. Ant 63 ir 
ir 6 kambarių flatas 
$12000.00. 9 kambarių bungalovv, 
padaryta dėl 2 pagyvenimų. Octa- 
gon frontas, karštu vandeniu ap
šildomas tik $5725.00. Ashland Avė. 
ir 79 gat. 2 štorai ir 6 kambarių 
flatas, $12000.00. West Side 7 flatai 
po 4 kambarius, muro, medinis 
cottągę užpakaly. Pečiais apšildo
mas. Namas reikalingas pataisymo 
ir apvalymo, tik $5000.00. Paskolas 
prirengiame jeigu reikės. Teisin
gas patarnavimas.

CHAS. URNICH (URNIKIS) 
2500 West 63rd St., 2-ros lubos, 
durys nuo Campbell Avė. pusės.

Tel. Prospect 6025.

FQB RĘNT—ĮN GENERAL 
;Dendrai

RENDON ŠTORAS, labai pigiai. 
—5 kamb. gyvenimui ir vana. Tin
kamas visokiam bizniui. Geroj vie
toje. 834 West 33rdjSt. Yards 4626.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
DIDELIS BRUNSWICK Blue Flog 

Bottle Cooler—veik naujas; didelis 
krautuvėms Flame Oil Stove Bur- 
neris ir 3 tankai, pigiai. Kreiptis 
tarpe 11 A. M. ir 3 P. M. 629 West 
63ręĮ Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Narnai-^

PARDAVIMUI NAMAS su gro- 
serne, 5 fletai gyvenimui, 4 karų 
garažas. Rendos neša virš $200.00. 
Pardavimo priežastį patirsite vie
toje. 6355 So. Damen. Prospect 8225

2 FLATŲ PLYTINIS—5 kam
bariai, karštu vandeniu šildomi. 
Šalinis įvažiavimas, 2 karų gara
žas, 3 metų senumo $6500.

$12,000 — 83 ir Indiana, 3 flatų 
plytinis, 5 kambarių — tile mau
dyne, 35x160—3 dideli garažai.

69th ir Rockwpll, $4750, 6 kamba
rių plytinis bungąlow, karštu van
deniu šildomas, 38x125—3 garažai.

65 įr Morgan, 2 ąukštų, plytinė 
rezidenciją, 8 kambarių, tile mau
dynė, karštas vanduo — šalinis įva
žiavimas. Buvo $15,500 — dabar 
$7850.00. Šaukti Mr. Medora, Stew- 
art 3601, 8110 So. Ashland.

GERIAUSI PIRKINIAI MIESTE
2 FLATĄI—

Tiktai $395 įmokėjus pirks 2 flatų 
plytinį, garu šildomą, garažą. Pilna 
kaina ... -..................  $3950

4 FLATAI—
Tiktai $1500 įmokėjus pirks mo
derną, 4x4 kambarių apartmentą, 
garą, refrigeracija. Pilna 
kainą ..................................... $9,000

9‘ FLATAI—
Geltonų plytų, 10 metų senumo, 
9^4 kąmbarių apartmentai, garas, 
refpigeraciją. Rendos $4,300. Kaina 

$17,000. Terminai.
6 krautuvės ir 11 apartmentų— 

pęreipamas kampas,, tile frontas, 
garo šiluma, rendos $8,100. Kaina 
dabar $25.000. tiktai $7.000 imokėt. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

, 4752 FULŲERTON 
Spaulding J 500

10 N. CLARK STREET, 
Pęarbo.rp 1540.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIU 
mvtiniš hungąloiv, karštu vandeniu 
šildoma*, 2 karU garažas.

5311 So. S>awyer Avenue.

tinkamas dėl 
4 flatų po 4 

apšildomas, 
Kedzie storas 
naujas muro,

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
naujais fixturiais. Kampinis na
mas su 5 kambariais gyvenimui.

3538 So. Halsted Street .
TAVERNAS PARDAVIMUI, pil- 

nai įrengtas—kampas; biznis gerai 
išdirbtas. 1238 West 59th St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė, Brighton Parke. Biznis iš
dirbtas per 15 metų. Svarbi priežas
tis pardavimo. Nupirksite už priei
namą prekę. Atsišaukite per laišką, 
Box 925, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS pi- 
giai per ilgus metus išdirbtas.

Boulevard 4656.

GROSERNĖ ir saldainių krautu
vė arti mokyklų. Renda $15.00, 3 
kambariai. Kaina nebrangi.

3534 So. Parnell Avenue.

PARDUODA TAVERNĄ ir res- 
taurantą, pilną įrengimą. Vieta 
stock yardų distrikte. Biznis įsteig
tas 14 metų. Pardavimo priežastis 
—liga. Bus dvi savaitės, kad su
pažindinti savininką su nauju biz
niu. 902 W. 38th PI., Yards 0388.

PARDAVIMUI tavernas. Biznis 
gerai išdirbtas. 6 kambariai pra
gyvenimui. Priežastis — vienai per 
sunku. 4200 So. Campbell Avė.REAL ESTATE TO EXCHANGE 

Namai žemė Mainais
PARDAVIMUI arba mainysiu; PARSIDUODA TAVERNAS su 

ant automobilio, grosernės geras' namu arba be namo. Gera vieta, 
biznis, priežastį patirsite ant vie
tos. 4945 So. Halsted St. Yards 4*757

3119 So. Morgan Street.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

PARDAVIMUI CASH ar termi
nais 30 mylių nuo Chicagos, 6 ak
rai, nąmas, gesas, elektriką. Visas 
pristatymo patogumas, vaismedžių, 
ųžuksnįų medžių ir mažų vaismed
žių. Bažnyčios, geriausios mokyk
los—Chicago N. W. Railroad, ne
brangiai. Smulkesnės žinios pas

K. K. NELTNOR 
West Chicago, III.

RENDON TAVERNAS, su įren
gimais. 1835 W. North Avenue.

RENDON TAVERNAS, 2616 W. 
59th St. su visais Fikčeriais — 4 
kamb. pagyvenimui, štymu Šildomi. 
Galima užimti sausio 15 d.

Savininkas. 1152 W. 59th St. 
Antros lubos.

GRAŽUS SODNAS, apie 3 akrus 
tuoj už Elmhurst. Geras kelias, ele
ktriką. Paaukuos terminais. Box 
F-76, 1739 So. Halsted St.

RENDAI pilnai įrengtas tavernas 
dirbtuvių apylinkėj. Prieinami ter
minai. Rockwell 1977.

P/2 AUKŠTO FARMOS katedž 
su šeimos mieros fama. Piltas ke
lias, elektriką, geros mokyklos,’ 
patogu į Oak Parką. Kaina $1450. 
Pinigais $225.00, — $18.00 mėnesy. 
Box Z-21, 1739 So. Halsted St.

DEPARTMENTAS DYKAI — 40 
akrų farma Floridos žiemvakary 
—300 vištų, 13 galvų bandos, —10 
kiaulių. Visas inventorius pardavi
mui. $2300 pinigais. Išvažiuoja iš 
šios šalies. Atsakyti angliškai. Loyis 
Happach, Route 2, Box 51, De Fu- 
niak Springs, Florida.

PAGERINTAS ŪKIS, garažo ti
po katedž sų mažu ukiu. 250 pėdų 
prįešakis, piltas , kelias (kampas), 
elektriką tuoj už Cicero avenue, 
141 Street. Kaina— $875.00. Pi
nigais $125.00—$12.00 mėnesy. Savi
ninkas Box M-49, 1739 So. Halsted 
Street.

PIGIAUSIAS ŪKIS prie Higgins 
Road, netoli Mannheim kelio, arti 
penkių akrų virš 300 pėdų didžiojo 
vieškelio priešakiu, gyvas tekantis 
upelis, turtingas žemės paviršius— 
elektriką. Kaina $1250.00. Pinigais 
$250.00, kita $15.00 j mėnesį. Sa
vininkas Box S-G5, 1739 So. Halsted 
Street.

SODININKYSTĖS ŪKIS prie 
Higgins kelio tuoj už Park Ridge, 
eina per Devon avė., su auk
što 6 kambarių kolonialio tipo na
mu—reikia taisymo; elektriką apie 
300 pėdų priešakis, abu vieškeliai. 
Kaina $5750.00—$750.00 pinigais— 
$60 mėnesy. Nuosavybė balandžio 1 
d. Rašyti savininkui Box C-42, 
1739 So. Halsted St.

HIGHLAND PARK nuosavybė 
arba šeimos ūkis—bloko ilgio arti 
transportacijos, mokyklų, miesto 
vanduo, elektriką, gesas, nėra ases- 
mentų, kelias niltas. žemi mokes
čiai, vertas $1500.00. Savininkas 
naaukos už mažiau /neffu $600.00.— 
$150 pinigai^—$W m^nesV. Ne agen 
♦ams. Box E-105, 1739 So. Halsted 
Street.

FARMS—TO RENT 
Ųkiai Rendai

AUTOS—TRUCKS FOR SĄLE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui
ATEĮĮi į Didžiausį Kokį Chi- 
cąga Bet Kada Yra Mačiusi

Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui
kiausių automobilių.

Visų išdirbysčių ir modelių to
kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938— ----- “ ‘ '
biles — ' 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs 
Dodges — Graliams — Willys — 
ųž pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoii jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300—1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi-- 
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kadą gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

Kiekvienas karas turi musų nau
jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų—? 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėsimą—likusįą dalį mažąis mė
nesiniais įmokėjimrits^ iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros’ 
kasdien iki 10 P. A. ir višą dieną 
sekmadienį.
COOK GOUNTY FINANGE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
Chevrolets — Fords—Pon-

La Salios — Packards

COAL—W00D—OIL 
Anglys—-Malkos—Ąliejuji

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

RENDAI 2 AKRŲ FARMA, ran
dasi 2’/2 mylios į žiemius nuo 
Crown Poipt, Ind. Pirmos klasėš 
nastatai. Juodžemis. CARL DERN- 
BURG. Chięago Ęeach Hptel, Hyde 
Pąrk 4000.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

$9.5nn. LENGVAIS terminais — 
«avininkas turi pąrdųotį tvirta ply
tini.’ 6 kambarių kątędž. karštų 
^an^nju šildoma. 3 karu tilo naya- 
ža. Roman arti Cbieago Avė. Kreip
tis Sm’urn- 38Q1 W. Chicago Avc. 
Tel. Vah Buren 7QQQ.

FARMS—TP ĖjęCHANCSE 
_ _______ Ūkiaii Mainais ______

ŪKĖ LIETUVOJE
Vadaktų parap., Mazgių kaime, 

27 Aktarai. Gera žemė, ir namai 
Mąinys į namą Town of Lake

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 4Tth St.

ATSILANKYKI!’!

REIKALINGAS pirmas morai- 
čįus ant 2 aukštu. 2 po 5 kamb. 
murimo namo Marųųette Parke. 
Nemažiaus kai $4,500. 7242 S. Fair- 
field Avė., antros lubos.

Bilietai lik po 50 įš anksto. 
Galimą gauti “Naujienose” ir 
nuo narių. Po progratpo šokiai. 
Pradžia 5

[ ACME-NAUJIENV Foto}' j 
Paul Boynaudo, Prancūzi

jos finansų ministro, žmo
ną. Sakoma, ji yra ekspertė 
ląkųuč.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Dariaus-Girėno Leg. Kuopa Statys Salp-Liaudies Namą
Nupirko Du Lotu Prie Western ir 44th St

Kuopos Atsišaukimas i Visuomenę

Dariaus-Girėno Namo 
Projektas.

Darius-Girėnas, Amerikos Le
gijono, Postas 271, Chicagoj, 
jau turi nupirkęs du lotu ad
resu 4414-16 South Western 
Avenue. Lotai yra pilnai už
mokėti. Postas turi šiek-tiek 
pin’gų tam tikslui ir, pavasa
riui atėjus, mano statyti nuo
savą modernišką namą.

Tame name pirmam aukšte 
bus maži, pavieniai kambariai. 
Antro aukšte bus maža svetai
nė direktorių susirinkimams ir 
didžioji svetainė su scena di
desniems susirinkimams ir pa
rengimams.

Namas vadinsis American 
Legion Memorial Hali, Darius- 
Girėnas Post 271. Namo tiks
las — tai amžinas pagerbimas 
musų didvyrių, nelaimingai žu
vusių Posto narių, Kapitono 
Stanley Darius ir Leitenanto 
Stephen Girėnas.

Šis namas tarnaus ne vien 
tik kaipo Posto “Stovykla”, bet 
taip pat ir kaipo “Community” 
centras. Tai bus vienintelis šios 
rųšies namas ne vien tik Brigh- 
ton Parke, bet gal būt ir visoj 
Chicagoj.

Tas Dariaus-Girėno vardo 
namas ilgai visuomenei tarnaus, 
nes po to, kai kiekvienas Pos
to narys jau ilsėsis amžinai, 
Posto narių vaikučiai, Legijono 
rezervai, namą valdys ir tą pra
kilnų darbą ves tolyn.

Kainuos Apie $20,000.
Namo pastatymas kainuos 

apie $20,000, bet kadangi tar
pe Posto narių yra daug ama
tininkų, kai “karpenterių”, 
“plumberių”, “plasterninkų”, 
“briklajerių”, “elektros mecha
nikų”, “penterių”, ir t. t., tai 
jie pasižadėjo daug savo dar-

bo paaukuoti. Per tat iškaščiai 
perpus sumažės. Taip pat ma
noma gauti daug visokios sta
tybos medžiagos veltui ar la
bai nupiginta kaina.

Postas tarp savo narių turi 
vieną teisėją, keturis daktarus, 
daugybę biznierių ir šiaip arti 
300 veiklių narių, o taip pat 
veik šimtą moterų skyriaus na
rių, ir apie 80 narių berniukų 
ir mergaičių skyriuj. Postas 
taip pat turi daug savo rėmė
jų tarpe musų biznierių ir pro
fesionalų, nes būdamas vienin
telis lietuvių Postas visoj • Illi
nois valstijoj, ir pirmas Postas 
turintis mergaičių skyrių, sto
vi labai aukštoj vietoj tarpe 
svetimtaučių Legionierių ir jų 
draugų. .

Mes nenorime, kad musų 
statytą namą kas 
imtų už morgičius 
našiai. Musų yra 
siekis, mes norime 
laikyti, bet ir kelti lietuvių var
dą augštyn ir mes turime tvir
tą 'viltį, kad lietuviai bus su 
mumis ir šiame prakilniame 
darbe mus parems.

pa- 
at •
pa-

kuomet 
ar tam 
labdaringas 
ne vien pa-

Tame name bus bronzinė len 
telė, ant kurios bus užrašyta 
vardai visų aukotojų, kurie au
kos po $25.00 ar daugiau. Au
kojančių po mažiau vardai taip
gi bus užrekorduoti ir pasiliks 
įamžinti, taip kad ir ateinan
čios gentkartės galės matyti 
musų prakilnius darbus.

Mums žingeicĮu žinoti, ar yra 
bent vienas lietuvis Chicagos 
apylinkėj, o gal net visoj Ame
rikoj, kuris galės paaukoti tūk 
stanti dolerių Amerikos pini
gais? Kieno vardas bus ant pat 
viršaus bronzinės lentelės?
Dariaus-Girėne- K p. Nuopelnai.

Lietuviai, mes esame daug 
ką nuveikę. Mes, Legionieriai,

NAUJIENŲ • 
25 METŲ 

JUBILIEJINIS 

Koncertas
ASHLAND BLVD.

AUDITORIJOJ

Kovo 12 d

prle to pra- 
pinigiška pa- 
prisidėti.
Postas taip,

atstovaujame jumis milijoninė
je organizacijoje. Mes, Dariaus- 
Girėnas Postas, Kerėtume pa
rodyti, kad mes, kaipo lietu
viai, galime daug daugiau ir 
geriau nuveikti už kilus, bet 
kad- lai įvykinti, mes nuošird
žiai kviečiame draugijas ir pa
vienius lietuvius 
kilnaus darbo su 
gelba prie musų

Darius-Girėnas
kaip ir kiti Legijono Postai, nė
ra politiška organizacija ir ne
sikiša į narių religinius įsiti
kinimus. Laike šešių metų sa
vo gyvavimo, Postas yra gana 
daug nuveikęs. Daug kartų yra 
surengęs pasilinksminimų vete
ranams Hines Ligoninėj, daug 
cigaretų yra išdalinęs, daug ap- 
vaikščiojimų surengęs. Pado
vanojo vėliavą savo distrikto 
lietuvių mokyklai. Kasmet ap
dovanoja lietuvių mokyklose 
pasižymėjusius vaikučius. Su
taisė daug kalėdinių krepšių 
biednuomenei, ir t. t.

Kviečiamas, Postas visuomet 
patarnauja Kapinių Dienoj 
abiejose Lietuvių kapinėse, taip 
pat gelbsti narius bei ju šei
mas nelaimėj ar ligoj. Daug 
prisidėjo buvusiems potvinyj.

Posto nariai ir valdyba me
tai nuo metų daug sau iškaščių 
pasidaro tik vien dėl to, kad 
pagelbėjus kitiems, nuveikė 
gana daug remdama narius ir 
lietuvių visuomenę.

Namo Fondo Valdyba.
Namo fondo pirmininku yra 

gerai visiems žinomas real-es- 
tatininkas B. R. Pietkiewicz; 
kasierius John Kaledinskas, 
Progress Furniture Kompani
jos vedėjas; raštininku John 
Scholteman, pirmininkas Keis
tučio Kliubo; korespondentas 
Frank Krasauskas. Teisėjas 
J. T. Zuris yra garbės pirmi
ninku, o fondo nariai — Julius 
Balchunas, W. B. Sebastian, 
Wm. Kareiva, Jc-seph A. Ki- 
bort, John Czaikauskas, 
Sebastian, Anton Ramon, 
Barsketis, J. J. Ežerskis, 
Yuška, Dr. Stephen Biežis,
Maženis, M. Massey, Joseph A. 
Mickeliunas ir Thomas Shamis,
A. H. Kasper, A? Precin.

Posto valdybą sudaro: Wm.
B. Sebastian, pirmininkas; Jo
seph 
Wm.

Dan 
John 
John 
Tom

au-

A. Kibort, raštininkas 
Kareiva, kasierius.
Auku Siuntimas. c

Aukotojai prašomi siųsti 
kas Komiteto pirmininkui
B. R. Pietkievvicz, antrašu 2608 
West 47th Street, c/o Darius- 
Girėnas Namo Fondui.

Atskaita bus duodama laiks 
nuo laiko per visus lietuvių 
laikraščius.

Iki šiol aukavo Julius Balchu
nas, $50.00, o po 25 dolerius — 
W. B. Sebastian, Joseph A. Ki- 
bc'rt, Anton Ramon, Theodore 
Maženis, J. J. Ežerski, Dan Se
bastian, John Kaledinskas, Wm. 
Kareiva, John Czaikauskas, B. 
R. Pietkievvicz, John Barsketis, 
Anton H. Kasper, John T. Zu
ris, Charles Yaksiboga. Po 
$10.00 — Joseph Lask ir Adam 
Nawyck.

Pasižadėjo aukoti po $25.00 
— M. Massey, Thomas Shamis.

Valdyba, ir Komitetas labai 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
kotojams ir kviečia į talką 
sus

au~ 
vi-

geros valios lietuvius.
Wm. Sebastian, 

Commander
B. R. Pietkiewicz, 

Chairman
F. Krasauskas,

Publicity Chairman.

Oi

(ACME-NAUJIENŲ Foto!

Požeminis geležinkelis Tokio mieste, Japonijoje.

RĖKSMINGAS JUBILIEJUS - IŠKILMES 
NORTSIDEJ ŠĮ VAKARĄ

“Bijūnėliui” 20 Metų; Tai Svarbi Jaunų 
Lietuvių Organizacija

NORTIISIDe—- Amerikos lic- užkviestas dainuoti “Bijūnėlio 
tuvių istorija labai trumpa, vos 20 metų jubiliejiniam koncerte, 
siekianti kelias dešimtis metų.'kuris įvyksta Armitage Hali, 

3804 Armitage Avė., p. Jono 
Grigaičio svetainėj. Tiesa, šešta
dienis yra nelabai patogus Vy
rų chorui, nes daugelis vyrų 
negali palikti iki vėlumos savo 
“biznių” ir darbų. Bet tie, ku- 

; riems tik bus galima, turėtų pa
sistengti atsilankyti j nurodytą 
vietą, kad nesuvylus musų jau
nų jubili jautų.

Choro Koresp.

Bėgyje to laiko, pradėjus iš 
nieko ir be patyrimo, liko nu
veikta daug žymių kultūros dar
bų. Kiekviena lietuvių sodyba— 
kolonija didžiumoje veikė sa
vistoviai ir užsirekordavo abel- 
nam lietuvių gyvenime.

Chicagos lietuvių tarpe 
“Northsidės” kolonija visuomet 
buvo neskaitlinga ir ne tirštai 
susispietusi, vienok kultūrinėje 
darbuotėje neatsiliko nuo di
džiųjų kolonijų, o gana tankiai 
dar net ir pralenkė kitas> ačiū 
skaičiui veikliųjų ir kultūringų 
darbuotojų. Per laikus į north- 
saidiečius buvo žiūrima kaipo į 
jautresnius, veiklesnius ir dau
giau apsišvietusius už kitų 
lonijų lietuvius.
Čia Įsisteigė C. L. Draugija, 

Įsikūrė ‘^Pirmyn”

Paskyrė $10 Auką 
“Naujienoms”

čia

Draugija, kuri išaugo į Chica
gos milžiną. Čia gimė garsusis 
“Pirmyn’’ choras, apie kurį jau 
viso pasaulio lietuviai žino ir 
kuris sausio 22; d. jau švenčia 
savo 30 metų jubiliejų koncer
tuodamas Lietuvių Auditorijoj.

Čia savo laikų daug darbavo
si “Dramatiškus Ratelis”, kuris 
į sezoną suvaidindavo po kelio- 
liką veikalų ir sau lygaus ne
turėjo tobulumo žvilgsniu. «

Bet šiandien kreipiame dėme-

Dalyvaus 25 Metų Jubiliejuj

Garfield Parko Vyrų ir Mo
terų Kliubas, pasekdamas ki
tų organizacijų pavyzdžiu, pa
skyrė $10 aukų /Naujienoms” 
ir nutarė dalyvauti “Naujie
nų” 25 Metų Jubiliejaus iškil
mėse. Į Jubilifejaus komisiją 
nariai išrinko J. Woski ir F. 
Stanionį.

Nariai t aipgi išrinko trijų 
narių komisiją susipažinti -su 
Lithuanian News Building and 
Loan Association (“Naujienų” 
spulka) ir gauti informacijų 
apie pinigų depozitavimą.

Kliubas taipgi paskyrė $5.00 
auką Cicero Lietuvių Seserų

NAUJIENŲ JUBILIEJINIS KONTESTAS 
JAU PRASIDĖJO

SAUSIO 22 —
“Pirmyn” Choro 30 Metų Ju 

biliejinis KONCERTAS, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj. Bilie
tai — 50 centų iš anksto. Gali
ma gauti “Naujienose” ir nuo 
visų narių.

sausio 14 d. švenčia 20 metų 
jubiliejų. Tai “Bijūnėlis” — 
jaunuolių lavinimo mokyklėlė 
ir choras. ) * *

Pirma Pasaulyj
Tenka konstatuoti, kad “Bi

jūnėlis” buvo pirma ne tik A- 
merikoje, bet tur būt ir pasau
lyje įsteigta laisva nuo bažny
čios lietuvių vaikų grupė, tiks
iu lavinti jaunimą lietuvių kal
bos, istorijos ir dainavimo — 
visai jaunuolių neafišuojaut 
kaipo kokios pakraipos, parti
jos ar politikos, įrankiais, čia 
buvo visi lygus lietuviai ir nie
kas daugiau.

Bėgyje tiek metų per “Bijū
nėlio” mokyklą perėjo šimtai 
jaunuolių ir juose pasiliko į- 
skiepinla meile muzikos, dai
nos, kulturingm'no ir kilnesnio 
tikslo gyvenime. Jie čia įsigijo 
daugiau pagarbos savo tautai ir 
patys sau.

Į Jubiliejų!
Šį vakarą northsidės lietuviai 

su džiaugsmu apvaikščios “Bi
jūnėlio” 20 metų jubiliejų ‘J. 
Grigaičio svetainėje, 3804 W. 
Armitage avė. ir linkės “Bijū
nėliui” dar ilgiausiu metų. Kvie
čiame ir tamstą, skaitytojau, at
vykti į šį koncertą. Dainuos 
“Bijūnėlio0 ir Ch. Liet. Vyrų 
choria, Al Brazis ir kiti,

- Nirthsidietis

Dainuos “Bijūnėliui”
Ir šiais metais Vyrų Choras 

jau turi kelis užkvietimtis da
lyvauti įvairių draugijų koncer
tuose. šį šeštadienį choras yra

Į kliubą įstojo du jaunuo
liai. Kviečiame ir kitus jau-

mas įvyko sausio 8 d.
—J. Woski.

Nušovė 
Gydytoją

Atkeršijo Už Sesers Mirti
Chicagos policija vakar su

ėmė 63 metų cliicagietį Jack 
Quinn už žmogžudystę.

Policija kaltina, kad Quinn 
nužudė Dr. Gordon Ę. Mor- 
doffą, įsibrovęs į jo raštinę 
adresu 116 Wihnette avenue, 
Wilmette.

Quinn gyveno Chicagoj, ties 
8836 Euclid avenue. Jis prisi
pažįsta, kad nužudė Dr. Mor- 
doffą, “Jisai atėmė mano se
sers gyvybę”, aiškino Quinn, 
kurio sesuo Madge buvo Dr. 
Mordoffo žmona, “tai dabar 
aš jam tuo pačiu atmokėjau.”

Dr. Mordoff neseniai pagar
sėjo Chicagoj susikivirčijęs 
su mergiha Margaret Mann už 
kūdikį, kuris buvo vadinamas 
Sunny Boy. Mergina sakė, kad 
tai jos sūnūs, o Dr. Mordoff— 
kad jo.

Sniegas ir Šalčiai 
Chicagai

Chicagos oro biuras skelbia, 
kad šiandien ir rytoj Chicago] 
gana daug snigs, taipgi bus 
šaltoka. Temperatūra bus apie 
30 laipsnių virš zero.

Nuo sausio 1 d., 1939 m., 
prasidėjo Naujienų Vajaus 
Kontestas.

Kontestantams, kurie stitiko 
pasidarbuoti laike šio kontes- 
to, buvo išsiuntinėtos kvitų 
knygelės, apgarsinimų kortos 
ir visos informacijos apie kon- 
testo tvarką, kontestantų už
duotis, balsų vertę, kontestan
tų laipsnius ir jų dovanas.

Jeigu kuris kontestantas ne
būtų gavęs paketo su šiom in
formacijom, prašome kreiptis 
prie kontesto vedėjo, T. Ryp- 
kevičiaus, .“Naujienos”.

Sekami draugai ir draugės 
stojo į kontesto darbą:

CHICAGO JE:
A. Ambrozevičia, 
J. Ascilla, 
F. Bulaw, 
Anna Davgin. 
P. Galskis, 
Veronika Faiza, 
Anton Ražaitis, 
Arthur Stanionis, 
Kastancija Maukus, 
J. Markus, 
A. Narbutas, 
EI. Norgailienė, 
S. Narkis, 
Joseph Pankus 
James Sholtcman 
J. Sinkus, 
Al. Smalelis, 
Al. Uždravaitis 
Anna Vilienė, 
Joe Woski. 
Juozas Žukas,

CICERO, ILL.: 
Joseph Augaitis,

IND. HARBOR, IND.: 
Alex Lidžius.

GARY, IND.:
J. Vaitkus, 
J. A. Grakey.

HARVEY, ILL.: 
A. L. Skirmontas.

AURORA, ILL.: 
Frances Dauginis.

WAUKEGAN, ILL.: 
Joseph Mačiulis.

ZEIGLER, ILL.: 
J. Wainauskas.

BENTON, ILL. : 
A. Paulavičius.

KENOSHA, WIS.: 7 
C. K. Braze.

RACINE, WIS.: 
S. Mockus.

ROCKFORD, ILL.: 
Alfonsas Savickas.

MELROSE P ARK, ILL.: 
M. šeštokas.

CALUMET CITY: 
J. Maksvitis.
JOHNSTON CITY, ILL.: 

Julijona Noreikienė, 
HERRIN, ILL.: 

M. Rovaitienė. 
Isabel Simokienė.
W. FRANKFORT, ILL.: 

Antanas Sugdinis. 
Ant. Radžiūnas,

PORT NVASHINGTON, WIS.: 
Anton Skirko.

MANTENO, ILL.: 
Louis Poška.

PEORIA, ILL.: 
Petras Maslauskas, 

DETROIT, MICH.: 
Vincent Budvidis. 
GRAND RAPIDS, MICH.:
S. Naudžius. 
Mrs. F. Edkins. 
Mathew Kulešius.

HART, MICH.: 
Mrs. M. Dundulienė.

BALTIMORE, MD.: 
Chas. B. Kuchinskas, 
Chas. Valinskas, 
Zigm. Gapšis,
T. Matuliauskienė.

PITTSBURGH, PA.: 
Bronis Jakenta,

COVERDALE, PA.: 
Frank Karkale.

JOHNSTOWN, PA.: 
Anthony Dambrauskas.

WILKES BARRE, PA.: 
St. Žukauskas, 
J. Jurkšaitis.

SO. BOSTON, MASS.: 
J. Krukonis.

LAWRENCE, MASS.; 
A. F. Swetra.

AKRON, OHIO 
Nap. Trumpickas.

HARTFORD, CONN.: 
J. Sekys.

FOXCROFT, ME.:
F. Salasevičius, Dover. 

TORONTO, ONT. CANADA:
August Frehzelis.

Rodney, Ont. Canada.
Frank Rushinskas.
MONTREAL, CANADA:

J. Glaveckas.
SPRINGFIELD, ILL.:

A. Masiokas. j
TERRE HOUTE, IND.: 1 

St. Palaski.
CLINTON, IND.:

Dom. Riauka.
HOLLYWOOD, CALIF.:

V. A. Pikonas,
E. ST. LOUIS, ILL.:

J. Buloth,
WEST ORANGE, N. Jr:

M. A. Janušonis.
Šiame surašė dar nesiranda 

vardų musų gerų draugų, ku
rie prisižadėjo pagelbėti šia
me konteste, nes patys dėl viso
kių aplinkybių dalyvauti ne
galėjo.

Prašome draugus iš tolimes
nių kolonijų atsiliepti, apsi- 
iinant “Naujienoms” pasidar
buoti. Musų draugai turėtų 
ypatingai susirūpinti tose ko
lonijose, kuriose dar kontes
tantų neturime.

Draugai, stokite prie darbo 
su visa energija, kad neužil
go jūsų darbo vaisiai pasiro
dytų “Naujienose”.

Patėmijau, kad nekurie kon- 
testantai užrašydami Naujienas, 
prižada skaitytojui 15 mėnesių, 
vietoj 12 mėnesių, šiuomi pra
nešu kaip kontestantams taip ir 
skaitytojams, kad šiame kon
teste tokios nuolaidos nebus.

Kontesto vedėjas, 
T. Rypkevičia.

DėkojaŪž
Pagalbą

Vakar "Naujienose" buvo 
pranešta, kad saugumo teisnto 
teisėjas Schiller per radio 
kreipėsi į chicagiečius, pra
šydamas pagalbos automobilio 
nelaimėj sužeistam lietuviui 
Ben Ruplankiui, 3515 S. Lowe 
avenue.

Pp. Jennie ir Nikodemas 
Ruplankiai, jaunuolio tėvai, 
“Naujienoms” davė žinią, kad 
vakar iki pietų gavo daugybę 
laiškų su apie $110 pinigais, 
čekiais ir money orderiais.

Šiuomi jie prašo musų iš
reikšti visiems aukotojams, 
lietuviams ir kitiems, širdingą 
padėką.

Užsimušė Įvažiavęs 
Į Kitą Automobilį

Apalpo Prie Vairo
Prie Doty ir Kensington 

avenue žuvo vienas žmogus, kai 
du automobiliai susidūrė ir ap
virto. Buvo užmuštas Patrick 
Carey, 65 metų gatvekarių ben
drovės motormonas, nuo 357 
East 70th Street. Jo žmona, 
kuri taipgi buvo automobilyj, 
bet išliko gyva, sako, kad Carey 
netikėtai apalpo. Jisai butfo prie 
automobilio vairo. \

Pildom
Income

Tax
Blankas 1
KASDIEN NUO 8 v 
RYTO IKI 8 v. VA 
KARO.

“NAUJIENOS”
1739 So. ĖLalsted St.




