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NORI SULYGINTI VOKIETIJOS POVANDE-1 
NINJ LAIVYNU SU BRITANIJOS LAIVYNU

Vokietija dar stato penkis kreiserius
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 20. — Britanijos vyriausy
bė penktadienį gavo Vokieti
jos notą submarinų statymo 
reikalu. Nota sako, jogei Vo
kietija yra nusitarusi pastaty
ti tiek submarinų, kad jos po
vandeninis laivynas pasidarytų 
lygus Britanijos submarinų lai
vynui.

Reiškiama nuomonė, kad jau 
dabar oVkietija turi tokį sub
marinų skaičių, kokį turi Bri- 
tani ja. Tačiau Vokietijos sub- 
marinai esą mažesni nei britų, 
taigi jų' bendras tonažas nesie
kia nė pusės britų tonažo.

Britanija turi 70,000 tonų

Japonijos pariamen- Pradės reguliarų 
tas susirenka šešta- transatlantinį lėktų-

dieni
TOKIO, Japonija, sausio 20. 

— šeštadienį susirenka Japo
nijos parlamentas. Vyriausybė 
jau gavo partijų vadų prižadą 
sutrumpinti parlamento narių 
kalbas ir sukoncentruoti ^parla
mento pastangas karo reika
lams. Numatoma, kad parla
mentas greitai užgirs vyriau
sybės reikalavimą paskirti ka
ro vedimui Kinijoj, sustiprini
mui karo pajėgų Mandžurijoj 
ir padauginimui oro laivyno 
$1,350,000,000.

Ispanijos karo galo 
dar nematyti

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 20. — Washingtono diplo
matų rateliuose vyrauja nuo
monė, kad civilis karas Ispa
nijoj gali tęstis dar ilgai. Bar- 
celona galinti pasidaryti taip 
neįveikiama tvirtovė, kaip kad 
pasidarė Madridas. Net jeigu 
sukilėliai paimtų Barceloną, ir 
tuomet, nuomonė reiškiama, lo- 
jalistai dar ilgokai galės lai
kytis.

Paskelbė Hitlerio ir 
Franco susitarimą
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 20. — Vokietijos žinių agen- 
tija • “Dienst Aus Deutschland” 
paskelbė, kad Hitleris ir Ispa
nijos sukilėlių vadas Franco 
yra padarę sutartį kooperuoti, 
kai sukilėliai laimės karą. Hit
leris Ispanijoj, o Franco Vo
kietijoj įsteigsią “nacionalios 
kultūros centrus”. Tikrumoj tai 
reiškia, kad Franco pildys Hit
lerio norus.

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

Apsiniaukę; temperatūra žy
miai nepasikeis; daugiausia vi
dutinio stiprumo vakarų vėjai; 
saulė teka 7:13 v. r., leidžiasi 
4:50 v. v. Sekmadienį nepasto
vus, šalčiau vakare.

submarinų. Vokietija teturinti 
tik 30,000 tonų. Ji ir .nori pa
sivyti Britaniją tonažu. Ir nau
jus submarinus Vokietija sta
tysianti ne 250, bet 1,000 to
nų — tokius, kokie blokavo 
Angliją Pasaulio karo metais. 
Kai naciai sulygins Vokietijos 
submarinų laivyną su Britani
jos laivynu, tonažo atžvilgiu, 
tai viso povandeninių laivų jie 
turės apie 160.

Be to, Vokietija painforma
vo britus, kad ji stato penkis 
naujus kreiserius. Vienas jų, 
Seydlitz, jau nuleistas į van
denį. Du baigiami statyti, o 
kiti du pradėta statyti.

vų kursavimą
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 20. — Transatlantinis lėk
tuvų kursavimas tarp New 
Yorko ir Francuzijos numato
ma pradėti šių metų kovo 15 
dieną, o gal ir anksčiau. Pir^ 
moji linija eis per Azorus. Ke
lionė iš New Yorko į Marsei- 
lles, Francuzijoj, imsianti tarp 
20 ir 25 valandų.

Tačiau šiuo metu statomi du 
didžiuliai lėktuvai, kurie galė
sią lėkti 350 mylių per valan
dą greitumu. Jų konstflikcija 
taikoma lėkimui stratosferoj; 
Kai šitie lėktuvai bus paleisti 
tarnybon, tai tikimasi kelionę 
iš New Yorko į Paryžių atlik
ti į 10 valandų. Stratosferos 
lėktuvai pajėgsią nešti 80,000 
svarų naštą. Tikimasi paleisti 
juos tarnybon j metus laiko.

Senato komitetas už- 
gyrė nuk a p o j i m ą 
fondų WPA darbams

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 20. — Jungt. Valstijų sena
to pakomitetas penktadienį nu
tarė rekomenduoti paskyrimą 
WPA darbams $725,000,000 su
mos. Prez. RoosevčTtas prašė 
pašalpos darbams $875,000,000. 
Taigi nutarta sumažinti prašo
mą sumą $150,000,000. Reko
mendacija eis į visą fondų pa
skyrimo komitetą, o po to į 
visą senatą.

Pašalino Schachtą iš 
reichsbanko prezi

dento vietos
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 20. — Adolfas Hitleris stai
ga pašalino iš Vokietijos reichs
banko prezidento vietos Dr-ą 
Hjalmar Schachtą, žinomą fi
nansų ekspertą. Dr. Sčhacht 
paskutinėmis dienomis vedė de
rybas su George Rublee, tarp
tautinės komisijos pabėgėliams 
globoti pirmininku, žydų išga
benimo iš Vokietijos klausi
mais. Nacių vyriausybė pain
formavo Rublee, kad diskusi
jos žydų išgabenimo klausimais 
nutraukiamos.

į
Klaipėdos uoste moderniškais įrengimais iškraunami ir pakraunami laivai. VDV.

Japonai ruošiasi 
ofensyvui pietų

Kinijoj
HONGKONG, Kinija, sausio 

20, — Čia gaunama pranešimų, 
kad japonai ruošiasi atnaujin
ti kariuomenės operacijas pie
tų Kinijoj. Numatomas ofen- 
syvas prieš Hainan salą ir Pak- 
hoi miestelį, arti francuzų In
do Kinijos. Dėl šitos priežas
ties, manoma, francuzų kreise
ris Primauguet ketvirtadieni 
staigiai apleido Shanghajų ir 
išplaukė veikiausia j Hainan 
apylinkę.

Franco vos išliko 
gyvas

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 20. — Penkiadienį Is
panijos sukilėlių lėktuvų bū
rys lėkė virš lojalistų teritori
jos. Barcelonos priemiesty pra
dėta šaudyti į lėktuvus. Suki
lėliai pripažįsta, kad vienas lėk
tuvas buvo nušautas. Lojalis- 
tai praneša, kad trys lėktuvai 
nušauti.

Viename lėktuve buvo pats 
sukilėlių vadas, gen. Franco. 
Ir tas lėktuvas buvo patekęs 
priešlėktuvinės ugnies pavo
jum

Sukilėliai paėmė 
Igualadą

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 20. — Pranešimas iš Leri- 
da, Ispanijoj, penktadienį sa
kė, kad sukilėliai paėmė mie
stą Igualada. šis miestas ran
dasi 2’5 mylių toly nuo Barce
lonos, Ispanijos sostinės.

Katalonijos fronto šiaurėje, 
sukilėlių pranešimas sako, jie 
paėmę kaimą Calar. šiame sek- 
tore sukilėliai veržiasi mieste • 
Įio Manresa linkui. Manresa 
randasi prie svarbaus vieške
lio, kurs juhgia Barceloną su 
Francuzijos rubežium.

Trečias sukilėlių atakų punk
tas penktadienį buvo prieš Villa- 
franca aukštumas, kurios su
daro natūralią Barcelonos ap
saugos liniją.

Ruošiasi perkelti so
stinę į Valenciją

HENDAYĘ, Francuzija, sau
sio 20. —- čia gaunama prane
šimų, kad Ispanijos respubli
kos Vyriausybė ruošiasi perkel
ti didžiąją valdžios mašinerijos 
dalį iš Barcelonos į Valenciją, 
jeigu Barcelonos apgynimas 
nuo sukilėlių pasirodys nebe
įmanomas. Tačiau apgynimas 
Katalonijos nesiliaus, ir. apgy
nimo baze bus padaryta Ce- 
rona.

Reikalauja padau
ginti kariuomenę Pa
namos kanalo zonoj

WASHINGTON, D. C., sau
sio 20. — šiuo metu Panamos 
kanalo zonoje yra 13,000 Jungt. 
Valstijų kareivių. Armijos va
dovybė pataria tą kareivių 
skaičių padvigubinti.

I

Chamberlain ne
šauks parlamen

to posėdžio
LONDONAS, Anglija, sausio 

20. — Premjeras Chamberlain 
penktadienį atsisakė patenkin
ti majoro Attlee, parlamento 
opozicijos vado, reikalavimą. 
Attlee reikalavo sušaukti par
lamentą Ispanijos klausimui 
apsvarstyti.

Kinai atsiėmė du 
miestelius 

i>

SįHANGHAI, Kinija, sausio 
20. — Kinijos vyriausybe pra
neša, kad kinų kariuomenė at
siėmė du miestelius, būtent 
Wamiaotsi, 80 mylių atstumo- 
je nuo Hankowo, ir Chaiku, 
Shansi provincijos pietų vaka
rų dalyje.

DETROIT, Mich., sausio 20. 
— Dvi Amerikos Darbo Fede
racijos unijos bravorų larbinin- 
kų tarpe susivaidijo. Sulaiky
tas alaus išvežiojimas >iš as
tuonių bravorų. Penktadienį 
kilo net riaušės ir riaušėse su
žeista 25 asmenys.

Pataria paskirti 
$5,000,000 Guam sa
los pagerinimams
WASHINGTON, D. C., sau

sio 20. >— Prezidentas Roose - 
veltas pasikalbėjime su spau
dos atstovais penktadienį pa
reiškė, kad jis pritaria suma
nymui .asignuoti $5,000,000 
Guam salos pagerinimams. Pre
zidentas aiškino tačiau, kad ši
tokia asignacija nereiškia sa
los fortifikacijos.

Japonai nepalankiai žiuri i 
Guam sustiprinimą militariniu 
atžvilgiu. Tokį sustiprinimą jie 
skaito kaip Jungt. Valstijų grū
mojimą jiems.

A. D. F. suspendavo 
du mokytojų lokalus

NEW YORK, N. Y., sausio 
20. — Central Trades and La- 
bor Council of Greater New 
York suspendavo du mokyto
jų lokalus. Tie lokalai yra: 
College Teachers unijos loka- 
las No. 537 ir WPA Teachers 
unijos lokalas No. 453. Darbo 
Federacijos centralinės tarybos 
susirinkimas pašalino iš savo 
tarpo penkis mokytojų lokalų 
atstovus.

Kaltinimas suspenduotiems 
mokytojų lokalams darofMis 
tas, kad jie perdaug bičiuliau
ja su komunistais.

Kongresas atsakin
gas dėl pašalpos 

teikimo
WASHINGTON, D. C., sau

sio 20. — Prezidentas Roose- 
veltas prašo kongresą paskirti 
pašalpos darbams $875,000,000. 
Atstovų rūmai jau nukapojo 
prašomą sumą $150,000,000. 
Konservatyvioji senato dalis 
taipgi pritaria kapojimui, nors 
debatai dar tebeina.

Antra vertus, šimtai laiškų 
ir telegramų, pasiekusių prezi
dentą, prašo nemažinti pašal
pos. Prezidento sekretorius iš
siuntinėjo šimtus atsakymų į 
tuos laiškus ir telegramas, aiš
kindamas kad pašalpos teiki
mas priklauso ne nuo preziden
to, bet nuo kongreso.

GAL SAUKS DVI AUTOMOBILIŲ UNIJOS 
KONVENCIJAS

Martin suspendavo 15 pildomosios 
tarybos narių

DETROIT, Mich., sausio 20. 
— Penktadienio rytą Homer 
Martin, automobilių darbinin
kų unijos prezidentas, ir dvy
lika jo šalininkų atsilankė į 
unijos generalų ofisą ir pasi
ėmė kai kuriuos dokumentus. 
Vėliau Martin paaiškino, kad 
jis pasiėmė korespondenciją. 
Unijos rekordų neėmęs.

Martin taipgi paskelbė, kad 
jis suspendavo 15-ką nepalan
kių jam pildomosios tarybos 
narių. Su pasilikusiais devy

Lietuvos Naujienos
PAMINĖTAS KLAIPĖDOS 

PRISIJUNGIMAS PRIE 
LIETUVOS.

KAUNAS, sausio 15. įvairios 
organizacijos Kaune ir provin
cijoje suruošė iškilmingus Klai
pėdos prisijungimo prie Lietu
vos minėjimus.
KAZYS BIZAUSKAS PASKIR

TAS PASIUNTINIU 
LATVIJAI.

KAUNAS, sausio 17 d. — 
Iki šiol buvęs Užsienių Reika
lų Ministerijos Teisių-Adminis- 
tracijc-s Departamento Direkto
rių p. Kazys Bizauskas paskir
tas Lietuvos Nepaprastu Pa
siuntiniu ir Įgal. Ministru Lat
vijai. Nuo 1923 metų lapkričio 
24 d. iki 1927 metų rugsėjo 
mėn. 1 dienos p. K. Bizauskas 
buvo Lietuvos Atstovu ir Ne
paprastu Pasiuntiniu ir Įgalio
tu Ministru Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms.
ITALIJOS STOTYS TRANS
LIAVO LIETUVIŠKOS MUZl 

KOS KONCERTUS.
KAUNAS, sausio 10 d. ita

lų radijo stotys transliavo Vai 
stybės Radijofono lietuviškos 
muzikos koncertą.
GENERALINIO KONSULATO 
NEW YORKE AUKŲ PAKVI

TAVIMAS NR. 1.
1. NEW BRITAIN V.V.S.

Skyrius per p. Janušo
nytė paaukojo skurstan
tiems vilniečiams šelp
ti .......................... $11.00

2. ROCHESTER, N. Y., 
Viln. Vad. Sąj. Skyrius 
per p. Praną Svetiką 
Apsigynimo Fondui 15.78

3. AMSTERDAM, N. Y.,
Viln. Vad. Sąj. Skyrius 
per p. J. Bablinską pa
aukavo $74.00, iš kurių 
Apsigynimo Fondui 
$50.00 ir Lietuvos bei 
Vilniaus lietuvių spau
dos prenumeravimui 
$24.00 .................. 74.00

4. WATERBURY, CONN.
Viln. Vad. Sąj. Skyrius 
per p. J. A. Aleksį pa
aukavo $80.47, iš kurių 
skurstantiems vilnie
čiams šelpti $29.59 ir 
Apsigynimo Fondui 
$50.88, viso ......... 80.47

VISO $181.25
1939/1/18 d.

niais nariais jis ketina šaukti 
nepaprastą unijos konvenciją.

Martino priešai, suspenduo
tieji 15 pildomosios tarybos 
narių, pareiškė, kad ir jie šauks 
konvenciją kovo 20 dieną Cle- 
velande. Taigi atrodo, kad bus 
šaukiamos dvi konvencijos.

Penktadienį dar nežinota, ar 
Industrinių Unijų Kongresas 
mėgins Martiną ir jo priešus 
taikyti, kai jau peštynės nu
ėjo taip toli.

žiemos Pagalbai 
Rinkliava

BIRŽAI, gr. 22 — Sekma
dienį įvyko piniginė rinkliava 
gatvėse. Kadangi buvo labai 
šaltas oras, žmonių gatvėse 
nedaug, tai rinkliava davė ga
na mažai pajamų. Prieš tai, 
gruodžio 14-15 d., įvykusi rink
liava po namus pasisekė ge
riau.

— Daugelis privačių pirklių 
jau susitarė su Sov. Rusijos 
įstaigomis dėl prekybos ateinan
čiais metais. Tabako fabrikan
tai važiuos tartis į Maskvą.

Nacių šnipams pa
skirta po 2 metus 

kalėti
CRISTOBAL, Kanalo Zona, 

sausio 20. — Jungt. Valstijų 
teismas paskyrė bausmę kalėti 
po 2 metus vokiečiams Hansui 
Heinrichui ir Ernstui Kuhrigul. 
Jie buvo kaltinami tuo, kad 
mėgino reteisėtai gauti infor
macijų apie Jungt. Valstijų ap
saugą. Teisėjas Gardner leido 
nuteistiesiems paduoti apelia
ciją.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama ui 
prieinamų kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
•u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.

r,h ,t»
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East Chicago, Ind. Grand Rapids, Mich
Margumynai

Praeitais miesto rinkimais 
aktingai dalyvavo ir lietuvių or
ganizacijos, iš kurių labiausiai 
tenka pažymėti šias: L*. Ameri
kos Ukėsų Klubą, Baltosios Ro
žės Klubą ir PasilirtksminiitlO 
Draugišką Klubą. Visi tie Kiti4 
bai buvo sudarę demokratą ly
gą ir tikrai smarkiai dirbo. Na, 
O kai dirbo, tai ir laimėjo. Į 
majorus liko išrinktas lietuvią 
remiamas F. Miga. Maža tov 
jiems taip pat pasisekė praves
ti į aldennanus Dr. J. Radžiu. 
Majoras ivliga po rinkimų ke
liems lietuviams suteikė gerus 
darbus.

Tais laimėjimais politikoje

tuvių Amerikos Ukėsų KlUbds 
yru nutaręs tinkamai politinę 
pergalę pažymėli, būtent, ren
gia vištų ir dešrų vakarienę su 
šokiais sausio 22 d. National 
Hali patalpose (1912 \Vegg A- 
ve., East Chicago, Ind.). Vaka
rienė prasidės 6 vai. vakaro.

į vakarienę yra 
Baltosios Rožės L 
Pasilinksminimo

SLA kuopų ir kitų draugijų 
padėtis

Tur būt, jokis kitas miestas 
nėra taip turtingas organizaci
jomis kaip Grand Rapidsas. čia 
gyvuoja Lietuvos Surtų ir Duk
terų D ta Ugi ja, kuti ttiri savo 
gražią svetainę; veikia Švento 
Jurgio Draugija^ kuri taipgi tu
ri savo gražią svetainę; turime 
Švento Petro ir Povilo Draugi
ją, kuri bene yra seniausia 
draugija ir taip pat turi nors ir 
nedidelę, bet savo svetainę. Ket
virta — tai Didžiojo L. Kuni
gaikščio Vytauto Kareivių Drau
gija. Ji irgi turi savo svetainę.

Na, o kiek kuopų, kurių cen
trai kituose miestuose. Jų visą 
eilę galėtume surokuoti. Žy- 
UliaUsidš kuopos — tai SLA 60 
ir 42 kuopos, toliau seka SLD 
kuopa, Susivienijimo Rymo Ka
talikų kuopa ir kelios kitos. Ir 
čia suminėjau tik pašalpinCs, o 
kiek dar yra politinių, tai he 
vardais negalėčiau išvardinti.

Keletas metų atgal, proliibici- 
jos laikais, vielos draugijos bu
vo jau ant bankruto kranto, 

ir savo

vietąs draugiją paskelbtuose 
vajuose, jie privalo neužmiršti 
ir savo kuopos, kurioje jau se
niai priklauso.

Taipgi ir SLA Pildomoji Ta
ryba ateityje skelbdama vieno
kį Ut* kitbkį vdjtj turėtų sdfaš- 
ti budus, kaip butų galima nau
ją narį su pigesniu įstojimu 
prirašyti, nes aukštas įstojimas 
užkerta kelią naujų narių gavi
mui. Amerikonų organizacijos 
veik visos padaro, taip sakant, 
vieną kartą per metus “opeli 
chartėr”. Vadinasi, per tarti tik
rą laiką priima naujus narius 
be jokio įstojimo. Ar nevertėtą 

mums iš jų imti pavyzdį?
S. Naudžius.

šis rankas
!! Pajinio

MAŽŲ IŠLAIDU—ilGU TeėM
Nekilltojaiilo Turto

PASKOLŲ
• Naiijtį Natrių
• Refinansavimo
• Pirkimų

PO

Kai greit sutvarkys čionai sa-

ir

Kenosha, Wis

Apdrausta Morgičių Sišteina

Chicago City Bank 
and Trust Company 
DALSTfeD PRIE 63-čioš CrAt.

Tel. Wentworth 8800 
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys.

kviečiam i 
Lietuvių 

Draugiško nežiūrint, kad turėjo 
klubų nariai ir šiaip visi lietu- svetaines. Jų įplaukos buvo tiek 
viai. Tikrai turėsime progos sumažėję, kad priverstos buvo 
smagiai laiką praleisti. pakelti net dvigubai nariams

_  — mokesčius, ir jau buvo priėję 
Šiame mieste jau seniai yra prie, to kad pradėjo rūpintis

įsteigta spulka Vafdti PeoplCs kaip tas draugijas suvienyti ir
Fcderal Saving and Loan Asso- padaryti vieną stiprią. Žinoma, 
ciation. Tos finansinės įstaigos tokiomis aplinkybėmis ir naujų 
ofisas yra adresu 4901 Indiana- narių buvo sunku gauti.
polis Blvd. Kalbama spulka Bet kuopos, kurių centrai ki- 
daug padėjo lietuviams: jos d e- tuose miestuose, tuo pačiu melu 
ka lietuviai turėjo progos tau- augo neblogai. Pavyzdžiui, SLA 
pyti savo pinigus, o taip pat NO kuopa buvo išiiagus beveik 

iki 500 narių!
šiandiert, kada gėrimai valia 

nariams Padavinėti, tai ir-vietos drau
gijos atsistojo ant kojų. Jos Vie
na sų kita lenktyniuodamoS 
skelbia vajus naujiems nariams 
gauti, ir reikia pasakyti, kad jų 
gauna desėtkais. Ir krtdel negali 
gauti, kuomet 50c įstojimas ir 
25c mėnesinių duoklių. Be tu, 
dar nėra jokios daktaro egza- 
miiiacijos. žodžiu, sumokėjai 
75c ir jatt narys. Sti coli tralinė
mis kuopomis to negalima da-

Mainos žinios iš musų 
kolonijos

Tai jau ir pradėjome gyventi 
kitus metus. Vadinasi, daromės 
metais senesni, bet nereikia rtu- 
sirtiiiiti turint galvoje, kad gy
venimas prasideda nuo keturias- 
dešiint metų amžiaus, ir tada 
mes tiktai pradedam gyventi.

Gal čia ir yra kiek tiesos. 
Pavyzdžiui, kad ir Jonui Marti
nui, kuris buvo išvažiavęs su 
p. Valiu aplankyti kai kurias 
vietas Indiana valstijoje. Va
žiuojant slidžiu keliu automo
bilius įsirito į griovį. Abu vy
rai laimingai išliko nesužeisti, 
nors ir turėjo daug vargo, kol 
automobilų, pusėtinai aplamdy- 
iv, ištraukė ir atimame mieste
lyje paviršutiniai aptaisė. Bet 
jie gali pasididžiuoti dabar, kad 
gyvenimas prasideda jiems da
bar...

rriynų miesto, būtent, watikega- 
rtietę dainininkę p-lę Bernice 
Malelą, bet ją pasirodymas vi
sur yra sutinkamas entuziastiš
kai, ir norėčiau matyti viršmi- 
nėtą kvartetą dainuojant “Nau
jienų” koncerte. Esu tikras, kac 
ir tenai sužavėtų klausytojus. 
Prisilaikant teisybės reikia pri
pažinti, kad ir Wankcgan turi 
gerų dainininkų, k. t. Liuosybės 
choras, kuriam irgi vadovauja 
J. Steponavičius. Choras nėra 
jaunutis, todėl gerai suderintas 
senesnių ir jaunuolių; daro ge
rą įspūdį, dainuoja be truku
mų, laisvai.

Jau nekartą teko girdėti bro
lius Vaišiiorius dainuojant leng
vas liaudies daineles, ir visada 
susilaukia ovacijų. Dalykas, tur

jūt, tas, kad moka išreikšti jau
smus, o ypač patinka klausyto- vo reikalus, tai grįš atgal į tė- 
jams pritarimas akordiono ir 
gitatos.

Jaunos panelės Dutothy Yum- 
plot ir Dolores Delkus gražiai 
iaŠOko “toe ir thp” Šokius, šo- 
<a liuosai, be to, ir padainuoja. 
Tai daro malonų įspūdį.

Bėrte tiktai pirmą kartą dai
navo WditkegUho vyrai T. Pet
kus, F. Vaišnora, S. Vaišnora ir 
T. Burba. Jie sudarė kvartetą. 
Taip gi P. Dauderis dainavo so
lo ir duetą sU p. Bitumskiu. 
Smagu matyti, kad ir vyrai ne
pasiduoda. Jei laikysis, tai lai
kui bėgant, galės drąsiai stoti į 
bile sceną.

Į svečius atsilankiusi p-Jė 
Menkevičiutė bene tiktai yra so
listė “Naujosios Gadynės” cho
ro Chicago j e. Ji pagelbėjo Kul
tūros* chorui sudainuodama so
lo iš operetės “Čigonai”. Jai tlž 
tai priklauso UUo musų didelis 
ačiū.

Apskritai programa buvo gy
va ir graži. Tur būt (tikrai ne
žinau), J. Mačiuliui ir p. Gri
niui teko sunkiai padirbėti, kac 
vakaras išeitų sėkmingas.

vynę pastoviai gyventi. P-ia Šat
ais yra pirmos rųšies siuvėja, 
tad manau, kad jai ir Lietuvo
je bus lengva daryti pragyveni
mas. —H. L.

Per kurį laiką jau serga drg. 
Paulonis. Padarytos dvi opera
cijos, pavojus praėjo, — eina 
geryn.

Teko susitikti su p-ia Saikus, 
kuri prieš šventes grįžo iš Lie
tuvos. Pasikalbėjome plačiai. Y- 
ra patenkinta gyvenimu Lietu
voje, kur turi savo gyvenama 
namą ir kiek žemes miestelyje 
Batakiai.

— ® —
Šimanauskas nepakęs- 
įkytdus oro, kiirį riiės 
per keletą savaičių, 
atostogoms į Hot

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes iinporttiojam Lietuvišką 

Degtinę.
F. Dzitnidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

LIETUVIAI

Kiti Lietaviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 [ 
išskyrus seredomis ir "subatomis

po pietų, 7—8 vak.

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUJNDULIS 
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.

DR. VAITUSH,
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 eiektra, parodančia mažiausias 
tlaidas. Specialė atyda atkreipiama 

,i mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos, 
'/ALANDOS: 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.

gauti paskolų.
Patartina lietuvių organizaci

joms bei pavieniams i_____
savo sutaupąs pasidėti į tą;splil- 
ką, kur pinigai yra apdrausti. 
Vadinasi, dėl atgavimo savo pi
nigų nereikės rūpintis, o be to, 
gausite ir gerus nuošimčius.

Jau gana seniai los spulkos 
direktorium yra gerai žinomas 
vielos biznierius Petras J. 
kas, kuris teisingai visiems

O ir I. 
damas to 
turėjome 
išvažiavo
Springs, Ark., kur praleis kele
tą savaičių mineralinėse mau
dynėse ir, be abejo, kada sugrįš 
iš tenai, tai bus' svęikh^'kaip 
ridikas ir džiaugsis gyvenimu.

Darbai plieno dirbtuvėse

ca-
pa-

nūr kitur jau šaukiami atgal 
prieš kiek laiko atleisti darbi
ninkai. Tačiau naujiems darbi
ninkams vis dėlto darbas plie
no liejyklose beveik neįmano
ma gauti. —Klubo narys

....... 1,1 . ............... t
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.
-■■i ........ .. ■ -i------

Dabar eina pažangos vajus, o 
.niujų narių yra sunku gauti. 
.Jei ir prikalbini prisirašyti ii* 
pagal jo apdratidą mokestį su
liktų mokėti, bet kada jam iš- 
rokuoji kiek įstojimo, kiek kuo
pos reikalams ir kitiems daly
kams, lai kad ir ant mažos ap
draudos susidaro kokie 5 ar 6 
doleriai. Tai toks naujas kandi
datas tuoj ir atsako: aš į vieli
nę draugiją daug pigiau galiu 
prisirašyti

Taigi, ne tik SLA vienos ai 
kitos kdopos orgartlžatoriains 
tenka sii šitokiais reikalais su
sidurti, bet ir Visų kitų kuopų

ATIDARYMO PRANEŠIMAS 
Michigan Avė. Klinikos 
Pilnas Medikališ patarnavimas 

j su pagalba laboratorijos ir X- 
! ray. Gydymas be vaistų, su pa

galba moderniškų pagerintų iš- 
I radimų. Reikalui esant vaistus 
I duodame už žemą kainą.

Mes Gydom Vytų ir Moterų 
Ligas

IT a i p g i — Artritis, Rheuma- 
tism, kraujo ligas, odos ligaš, 

J tonsilus, pilvo ligas, pilės it 
| kitokias.
I Pllhas jūsų sveikatos patikrini

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

d vakare

Michigan Avė. Clinic
Telefonas Calufnet 4178

B 33-čia ir So. Michigan Avė;
—.....  i i Iii.

Žinoma, žmogus, ypačiai jau
nimas, kuris nori /apsidrausti, 
turėtų pagalvoti ar neateis to- 
kis pat laikas kaip kad buvo 
proliiblcijos, ir ar los vietinės 
draugijos vėl nepasijus blogoje 
padėtyje. Tačiau visa bėda su 
musų žmonėmis yra ta, kad jie 
žiuri tik kas šiandien dedasi, o 
apie rytojų nesirūpina.

Žinoma, mes nepavydime vie
tos draugijoms, kad jos auga 
nariais, bet mes nenorim maty
ti, kad kuopos viena ar kita na
riais mažėtų. Todėl norėčiau at
kreipti dėmesį tų veikėjų, ku
rie yra seni kuopų nariai, ypa
čiai SLA 60 kuopos: dirbdami

.Ai

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsrmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tortas ..................... ......... ■

Perkant 5 Tonus ar Diugiau
BLACK BAN Tonas $9-50
Perkant'toną ar daugiau

* Sttusid 15 d. jūsų korespon
dentui irgi teko garbė kelianti 
į pietus, nors ir iietaip toli. 
NVaukegane įvyko 10-tO Apskr. 
SLA metinė konferencija, kai
po delegatui pasitaikė proga ap
lankyti savo kaimynus bei pa
žiūrėti, kas ten jų veikiamu.

Tad mano bičiulis J. Minė
tas ir suteikė progos važiuoti 
lenai smagioje draugystėje su 
F. Povilanskiu ir dabartiniu 
“Naujienų” kontestantu C. Bra
ze. Nors tą dieną reikėjo va
žiuoti labai atsargiai, bet žino
dami rimtumą vairuotojo J. 
Minoto buvome užtikrinti, kad 
laiku ir laimingai pasieksime 
reikalingą Vietą.

Nors ir žinau, kad apskričio 
suvažiavimo aprašymas tilps S. 
L.A. organe “Tėvynėje” ir na
riai turės progos susipažinti šit 
juo, bet visgi negaliu visai pra
leisti neištaręs žemaitiško dėkui 
tvdukeganiečiartls už vaišingu
mą, ° yl)ač p-ioftiš J. Laurai- 
licnei, O. Grevicnei ir T. Ūfmo- 
nieiiel, kurios vaišino sVečiuš su 
pietumis, o man tai geriausiai 
paliko kugelis. Norėjau visą 
garbę skanaus kugelio Wiscon- 
sino valstijai priskailyli, bet pa
tyriau, kad musų valstija ma
žai prisidėjo, nes bulvės buvo 
augintos Idaho valstijoje.

Dar turėjau progos pasigerėti 
ir šauniu koncertu, kurio su
rengimu pasirūpino SLA 262 
kuopa.

Čionai tai jau nenusileisiu ii’ 
galiu atvirai stoti į kovą už gar
bę musų miesto talentų. Dalyva
vo pildyme programo Kultūros 
choras pilnam sąstate po vado
vyste gabaus vedėjo Jurgio Ste
ponavičiaus. Dainavime solo p- 
lė A. Jocius tikrai šauniai pasi
rodė; galiu užtikrinti, kad p-les 
A. Jocius dainavimas kas kartą 
darosi geresnis ir malonesnis. 
O kur gi daY ir merginų kvar
teto narės: p-lės J. Namejuilas, 
S. Kelpš ir I. Rastic. Nors ir tu
rėjo pasiskolinti vieną iš kdi-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
/ DIENA IR NAKTĮ

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

telefonui LAFAYETTE OT«

T—-^1 2 koplyčios visose
JksZ esi X Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Seštadiente vakarais 
1 vai vakaro U W. H. F. C. stoties (1420 KJ—PraneUjM 

i P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Pltice Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. PuUman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419
1 ■ ■ 1 ■■ ■ ■ ■ ■ .............................— 1 ’

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Litudriica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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 

MIDWAY 0001.

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
iš Rusuos

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. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 2 vai. ryto, nuo 2 iki

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

8

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. 

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

niais pagal susitarimą, 
telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti, 47 Street 

Tel. Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

Miesto 
Kamb, 
Namų ofisas—3323 So. Halsted S L 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001.

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

Ofiso 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.

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. PROspcct 1012.

Garsinkitės “N-nose”



šeštadienis, sausio 21, 1939 NAUJIENOS,. Chicago, UI.

uzikos mios
Veda—NORA

“Dainos, kaip saulėleidis, visuomet apeliuoja. Koks begalinis 
smagumas išgirsti mėgiamą dainą gerai sudainuotą! Dai
nininko balsas, jo individualis aTtisliškumas ir būdas 
akompanavimo puikiai pažadina mus prie naujų šviesų 
kurios reiškiasi musų mėgiamų dainų brangenybėse, taip 
kaip kad los atmainos banguojančių debesėlių atidengia 
naujas grožybes kiekvienam saulėleidyje.”

Mickunaitė ir Banys, 
Philadelphijos dainininkai, 
gražiai pasižymėjo

Keli metai atgal chicagiečiai 
muzikos mylėtojai turėjo malo
numo gėrėtis retu talentu ir ge
ra mokykla dainininkės Emili
jos Mickunaitės. Ji tada buvo 
neseniai sugryžus iš Europos, 
kur ji studijavo ir vėliaus dai
navo Kauno operoje, ir koncer
tavo po Ameriką. Anglų spau
dos muzikos kritikai atsiliepė 
kuogeriausiai apie šią daininin
kę. Mes lietuviai džiaugiamės 
susilaukę dar vienos tikrai rim
tos menininkės savo tarpe.

Kokį laiką nieko nesigirdėjo 
iš p-lės Mickunaitės veiklos, ir 
tankiai kildavo klausimas, ką- 
gi ji veikia su savo dainavimu.

Dabar skaitau “Musical 
Courier”, “Musical America” ir 
kituose muzikos žurnaluose, 
kad atidaryme naujos patalpos 
“Academy of Vocal Arts” Phi- 
ladelphijoj, įvyko įspūdingos 
ceremonijos, kuriose dalyvavo 
ir du lietuviai artistai-daininin- 
kai.

Perstatyme atskirų scenų iš 
operų, p-lė Mickunaitė dalyva
vo “Lucia di Lammermoor” 
principialėj Lucijos rolėje, ir 
Gildą rolėj operoje “Rigoletto”. 
Antanas Banys išpildė Wotan'o 
atsisveikinimą iš VVagner’io 
operos “Die Walkure” ir Bide- 
the Bent rolę “Locijoj”. Reiš
kia, abudu šie dainininkai vis 
dar lavinasi, tobulinasi. Įdomu 
bus sekti jų progresą ir atsižy- 
mėjimus muzikos veikloje.

Įspūdingas St. Louis 
Simfonijos Orkestros 
koncertas

Trečiadienio vakare Chicagos 
Civic operos patalpose Vladi- 
mir Golschmann ir St. Louis 
Simfonijos orkestrą pildė visą 
taip vadinamą rusų programą. 
Solistas buvo žymus rusų pia
nistas, Simon Barcr.

Orkestrą pildė “Night on 
Bald Mountain” — Moussorgs- 
kio ir Tschaikowskio penktąją 
simfoniją. Rekordinė ovacija 
sekė šiuos du kurinius, kuriuos 
p. Golschmann interpretavo la
bai įspūdingai, nors gal tas 
greitumas ir ugningumas, ku- 
riuom jis įkvėpė ypatingai 
Tschaikowskio penktąją simfo
niją, buvo dalinai naujenybė 
ir nevisiems patiko.
Solistas p. Barer pildė Tschai- 

kowskio B-flat minor concerto 
su orkestrą. Pirmą kartą teko 
girdėti šį artistą ir buvo tikras 
malonumas. Jis yra aukšto ka
libro artistas ir jo pildymas šio 
sunkaus kurinio buvo tikrai 
“istoriškas”, kaip kad p. Stin- 
son, Daily News muzikos kri
tikas pasakė.

Koncertas buvo po “manage- 
mentu” p. Harry Zelzcr.

— o —

Rytoj Pirmyn choro 
^storinis koncertas

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. BRUNSWICK 4900

Trisdešimts metų atsidavimo 
studijavimui ir platinimui mu
zikos tarp lietuvių yra rekor
das, su kuriuom gali pasigirti 
retas lietuvių choras Amerikoje. 
PIRMYN yra vienas iš lokių. 
Rodos,’ tik BIRUTĖ pralenkia 
šį rekordą su dviems metais. 
Mes chicagiečiai turime di
džiuotis, kad abudu šie chorai 
yra musų. Ir visi jų nuveikti 
darbai ir atsižymėjimai eina 
Chicagos lietuvių kreditan. To
dėl aš ir manau, kad rytojaus 
koncertas, kuris yra paminėji
mas PIRMYN trisdešimties me
lų darbuotes, turėtų būti reikš
mingas mums visiems, ši mu
zikos šventė turi būti minima 
visų tų lietuvių, kurie rūpinasi, 
kad lietuviai augtų kultūriškai 
ir kad paliktų istorijoj užrašus

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ Už TAUPOMUS PINIGUS

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 
Federai Savings and Loan Insur
ance Corporation, Washington,

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

Atmokėjimais
INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

. SIMANOJBAUKANTO/7
■IFederalSavings , 

AND LOAN ASSOCIATION 
P OF CHICAGO

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

Chicago, III.

(ACM E-NAUJIENŲ Foto]

Archibald Lindesay ir jo 
žmona iš Manchester-By-the 
-Sea- Mass. Jis paveldėjo 
palocių Anglijoje ir lordo 
titulą. Kol kas jis dar galu
tinai nenusprendė, ką da
rys: vyks į Angliją ar pasi
liks Amerikoje.

tokių darbų, kuriais busimos 
kartos galės vien lik gėrėtis ir 
iš jų imti pavyzdžius.

Ka girdėsime rytojaus 
koncerte

Kaip ir išreikšdami ypatingą 
meilę ir atiduodami visą atatin
kamą pagarbą tiems kuriniams, 
su kuriais PIRMYN pasidarė 
tiek daug draugų ir pažinčių, 
bevažinėdamas Lietuvoj ir vė
liau Amerikoj, Kezys Stepona
vičius, vedėjas, rytojaus kon
certui parinko programą, kuri 
susidės iš tokių gerai žinomų 
numerių kaip:

Lietuviška rapsodija — Kar- 
navičiaus (sutaisyta Steponavi
čiaus) .

Tyliai, tyliai — Liaudies dai
na (sutaisyta Steponavičiaus).

Daina iš operos “Gražina”— 
'Janavičiaus (A. Brazis — so
fistas) .

Karvelėli — Sasnausko (V. 
tenderis — solistas).

Turi katinas katukę — Liau
dies (J. Rukštala — solistas).

Repeticija — Steponavičiaus
Kai aš turėjau kaime merge

lę — Liaudies.
Aš pasėjau rutylėlę — Liau

dies.
Iš naujesnių veikalų, kuriuos 

PIRMYN parsivežė iš Lietuvos, 
vėl girdėsime Šimkaus “Tu pa
sakyk man saulužėle” ir Banai
čio “Už jurių-marių”, kurias 
chicagiečiai pirmiausia išgirdo 
iš “Birutės”, pirmąją — kovo 
mėnesio 1936 m. koncerte, ant
rąją vėliau. Prie naujųjų dainų 
iiirias Pirmyn dainuoja pri- 
dauso dar “Ko liūdi” Griauz
dės parašyta.
x Svetimųjų kompozitorių sky
riuje, choras su solistais pildys:

Mano karžygis—Strauss (so
liste S. Galdikaitė).

Dunojaus valcas — Strauss 
(solistė L. Stuparaitė).

Cavallcria Rusticana — Mas- 
cagni (Soprano ir tenoro arija 
su choru).

Toreador daina iš “Garmen” 
— Bizet (K. Pažarskis — solis
tas).

Habanera iš “Garmen” — Bi
zet (S. Rimkaitė — soliste).

Andante Cantabile — Tschai- 
kowsky.

Meilės Eleksyras — Donizet- 
li (mergaičių choras — O. Ske- 
veriutė — solistė).

Iš Delibes operos “Lakme” L. 
Stuparaitė ir S. Rimkaitė sūdai 
nuos tą žymų ir saldžios inelio- 
dijos kupiną duetą.

Bus mergaičių trio ir maišy
tas kvartetas.

Ir paskiausiai, bet ne men
kiausią rolę pildys solistai — 
Anelė Steponavičiene, Ona Ske- 
veriute, Viktoras Benderis^ Al
girdas Brazis, Kazys Pažarskiš 
ir Jonas Rukštala.

Ponia Steponavičienė sudai
nuos 4ą jos padarytą populiarią

I dainą. “Polka Dol” ir tarp nau
jų dainų bus “Kukavo Gegutė” 
ir “O ko verki sesele”, abidvi 
labai senos liaudies dainos, ku
rias Šimkus užrašė iš Sk irsite*- 
iminės dainininkų. “Ko liūdi se
gelė” yra senoviška vestuvių 
giesmė.

Neteko sužinoti, ką kili solis
tai dainuos. Bet iš viso šioje 
programoje, rodos, bus galima 
rasti ką nors kiekvieno skonio 
patenkinimui, jis yra toks įvai
rus ir turtingas.

Kai vedėjas turi 
pagelbininką

Kuomet mes sėdim auditori
joj ir klausomės koncerto, ma
tom scenoje būrį choristų su 
vedėju priekyje, aišku, mano
me, kad visas kreditas už su- 
mokinimą ir pasisekimą progra
mos priklauso vien tik vedėjui. 
Kai kuriuose atsitikimuose gal 
taip ir yra. Tačiau PIRMYN tu
ri tą didelę laimę, turėti ne vien 
gabų mokytoją ir vedėją, y pa
loje Kazio Steponavičiaus, bet 
jis turi talentingą sumanią, e- 
nergingą ir ištvermės pilną pa- 
gelbininkę, visuose jo darbuose, 
tai savo žmoną, Anelę.

Gan nemažą skaičių Pirmyn
choro dainininkų p. Steponavi
čienė mokina dar ypatiškai, 
prirengia juos dėl perstatymų ir 
visų viešų pasirodymų scenoje, 
dalyvauja choro repeticijose, 
mokina kilus ir turi surasti lai
ko dėl savo studijų, kurias ji 
nuolatos tęsia.

Žinoma, paėmus abiejų Ste
ponavičių įvairius talentus ir jų 
visišką atsidavimą šiam savo 
darbui prie Pirmyn Choro, ir 
jaunimo troškimą pažinti ir da
lintis musų dainos turtu su ki
tais, šiandien savo trisdešimtais 
metais PIRMYN choras gali tik
rai gėrėtis savo alsiekimais dai
lės srityje.

Tikiuosi, kad šia reikšminga 
sukaktuvių proga, visi dailės 
mylėtojai ir rėmėjai prisideda 
prie mano sveikinimų ir linkė
jimų, kad .PIRMYN CHORAS 
niekados nenustotų žengti pir
myn dainos ir muzikos pasauly
je. .

— o —
Elenos Bartush 
koncertas

Trečiadienio, sausio 25 d., va
kare, Kimball salėj, įvyks kon
certas garsios chicagietes daini
ninkės, Elenos Diane Bartush.

P-a Bartush turi paruošusi į- 
vairų ir įdomų programą. Apie 
tai ir plačiau apie p. Bartush 
pakalbėsime vėliau.

MUZIKA, 
MUZIKA

If COOK COUNTY PASIŪLO ATIMTŲ

Automohiliii Išpardavimą
KOKI CHICAGA ILGAI MINĖSKOKĮ CHICAGA ILGAI MINĖS

Užtikriname, Kad Sutaupysite Šimtus 
Dolerių!

Virš 300 garantuotų karų. Yrk visų išdirbysčių naujutėlių ka
rų tokiomis kainomis, kokių negalime niekur kitur rasti.

Dabar kaip tik laikas pirkti. Nelaukite. Musų įstaiga yra di
džiausia finansinė bendrovė Chicagoje, kuri karus pardavinėja 
publikai tiesioginiai.

Pirkite garantuotų karą, kuris tarnaus jums DAUG METŲ 
r;ž tokią kainą, kokią išgalite mokėti. Mes duosime gerą kainą už 
jūsų senąjį, o likusią dalį galite išsimokėti per dvejus metus.

Musų du parodos kambariai yra atdari kasdien iki 10 vai. va
karo ir visą dieną sekmadienį.

Nesvarbu, kur gyvenate, nepraleiskite šios progos. Mus ap
lankykite mus ir sutaupykite pinigų!

Cook Gonty Finance Co.
1340 W. 63rd St. 2828 W. North Avė.

prie Loomis. prie California

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

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

EGG
NUT 
BIG LUMP 
MINE RUN 
SCREENINGS 

PIRKIT DABAR!

(North East Corner Archer and 
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti 

$5,000.00
Išmokėjom y|
už nadėtus

pinigus A

iki

1-mųDuodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO

Galima

Šitie harmoningi žodžiai — 
MUZIKA, MUZIKA — pasaulį 
apvainikuoja savo gražumu, 
i’asaulis, arba tauta, be muzi
kos, dainos butų tikrai bespal
vis, žmonės neturėtų kuom 
džiaugtis ir linksmintis. Muzika 
mus visus žadina, linksmina, 
sukurdama musų sieloj širdin
giausius malonumus.

Trisdešimts metų atgal, kuo
met kūrėsi PIRMYN CHORAS, 
pas mus lietuvius muzika buvo 
dar visai mažai pražydusi. Taip 
sakant, tai buvo ano pavasario 
gaivinanti laikai, kada žiedai 
tik pradėjo krautis. Mes tam 
pavasaryj sukūrėm PIRMYN 
CHORĄ ir pradėjom dainuoti 
musų lietuvių širdžiai mėgia
mas liaudies dainas. Buvo tai 
sunkus darbas, $toka buvo dai
nų, stoka mokytojų. Daininin
kų nors ir nebuvo stoka, bet 
užtai jų balsai buvo tikriausia 
žali medžiaga.

šiandien, po 30 metų
Vienok tas visas buvo nuga

lėta ir daina-muzika kas kar
tas vis kilo ir kilo aukštyn, iš
augdama iki tokios aukštumos, 
kad šiandien, po 30 metų to 
suhkaus intensyvaus darbo 
Pirmyn choras turėjo laimės 
pasirodyti plačiam pasauliui.

$60.00 iki $75.00 vertės parlor setai po ........... $28.50
$90.00 iki $125.00 vertes parlor setai po ....... $49.50
$130.00 iki $150.00 vertes 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
-

Negana kad jis pasirodė su sa
vo gražiai išdabyta daina, bet 
tas choras liko visur širdingai 
sutiktus ir visi jam reiškė di
delius kreditus. Tie kreditai, ta 
garbė priklauso musų jaunajai 
kartais, kuri dabar stovi prie 
Pirmyn choro vairo.

Įvertinkim choro darbuotę
Kad Širdingiaus įvertinus 

choro darbuotę ir jo BO-metinį 
jubiliejų mes turim atlikti savo 
užduotis. Tuom užduotim va-

duodamies, mes sekantį sek
madienį, kaip 5 valandą vaka
ro, turim visi kaip vienas vyk
ti į Pirmyn choro rengiamą 
koncertą, kuris įvyks sausio 22 
dieną Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St.

Čia Pirmyn choras mus visus 
sutiks, pamylės ir priims sve
tingai, pavaišindamas su nau
jom gražiom dainom, kurias 
jis parvežė mums lauktuvių 
parvykdamas iš Lietuvos praei
tą vasarą. —L-kus.

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

I
 NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,
Chicago, I1L

Vardas.....____________________ ;
Adresas.......................  ;
Miestas______________________

Valstija----- --- ----------------......
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“Pirmyn” Choras
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Rytoj, sausio 22 d., “Pirmyn” Choras rengia Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje iškilmingų koncertų savo 30 
metų sukaktuvėms paminėti. Neabejojame, kad dainų ir 
muzikų mėgstančioji publika į šitų parengimų atsilankys 
gausingai.

“Pirmyn” Choras buvo įkurtas tais laikais, kai dau
guma dabartinių jo narių dar nebuvo gimę. Ji įkūrė šių 
dienų jaunosios kartos tėvai. Jie patys tuomet buvo jau
ni ir veiklus. Nors tik-kų atkeliavę iš savo tėvynės į sve
timų kraštų ir gavę nemažai vargti, ligi apsiprato, su 
naujos šalies gyvenimu ir čia šiaip-taip įsitaisė, jie turė
jo pakankamai noro šviestis, organizuotis ir lavinti savo 
proto ir sielos gabumus.

Kad tos jų pastangos davė gražių vaisių, rodo “Pir
myn” Choras. Jisai ne tik nepailso, dirbęs per 30 metų, 
bet, pritraukdamas i senųjų dainininkų vietas vis nau
jas ir naujas jėgas, jisai paliko stiprus ir pilnas energi
jos. “Pirmyn” Choras pagarsėjo toli už Chicagos, net 
Lietuvoje.

Pernykštė jo kelionė į Lietuvų pasiliks istorinis įvy
kis Amerikos lietuvių gyvenime. Gal būt, kai kam yra 
pavydu, kad šitokia garbė teko vienam jaunimo buriu! 
tarpe tūkstančių Amerikoje gimusių ir augusių musų 
jaunuolių. Bet reikia tam buriui pripažinti kreditas, kad 
jisai turėjo pakankamai vaizduotės ir pasiryžimo tokiam 
žygiui pasiruošti ir jį atlikti.

O antra vertus, jisai buvo laimingas, kad jisai susi
telkė toje organizacijoje, kuri turi musų plačiosios visuo
menės užuojautų ir paramų. Geras takaą buvo pramin
tas pirmųjų choro steigėjų, todėl jam ir dabar sekasi.

Tad “Naujienoms” yra malonu pasveikinti “Pirmyn” 
Chorų jo 30 metų sukaktuvių proga ir palinkėti jam ir 
jo vedėjui, gerb Kaziui Steponavičiui, ilgiausių metų!

Vakar buvo “Naujienose” pa
duota žinia iš Londono apie tai, 
kad ateinančią savaitę įvyksian
ti nacių Vokietijos ir sovietų 
Rusijos įgaliotinių slapta konfe
rencija Stockholme arba Ko
penhagoje, kurios tikslas esąs 
paruošti dirvą Vokietijos ir Ru
sijos sąjungos sudarymui.

New Yorko “Daily News” ko
respondentas, kuris tą žinią pra
nešė, paduoda apie šitas dery
bas tarp Berlyno ir Maskvos 
daugiau informacijų. Jisai sa
ko, kad Hitlerio susitarimui su 
Stalinu ligišiol buvo kliūtis 
Francuzijos-Rusijos apsigynimo 
sutartyje. Bet po Miuncheno 
“taikos”, kai Francuzija atsisa
kė su Maskva kooperuoti, ta 
apsigynimo sutartis paliko be 
vertės.

Dabar svarbiausia klintis
— Vokietijos ir Japonijos “pak
tas prieš Komiuterną”. 
pondentas rašo:

tai

Korės-

les Jacob paduoda tokias skait
lines:

“Viso balsų už nacionalią 
valdžią 1935 metų rinkimuo
se buvo paduota 11,792,332 
prieš 10,209,505 balsus, ku
riuos gavo opozicija. Į opozi
ciją įskaitoma ir 1,377,962 
balsai, paduoti už Sir Archi- 
bald Sinclair’o liberalai, ku
rie pirmiau rėmė dvi darbie- 
čių mažumos valdžias ir vei
kiausia tai padarys ir vėl.”
Kodėl galima tikėtis, kad Dar

bo Partija dabar gaus daugu
mą? Rašytojas atsako: dėl to, 
kad milionai žmonių, kurie pir
miau laukė išganymo iš konser
vatorių, yra nusivylę. Konser
vatoriai taikosi su Hitleriu ir 
Mussoliniu ii* veda kraštą į fa
šizmą, kuris savo žiauriais dar
bais sukėlė prieš save neapy
kantą Anglijos žmonių masėse. 
Liberalai yra silpni, todėl kito
kios išeities nėra, kaip tiktai dė
tis prie socialistų. Giles Jacob 
sako:

švedų kalba 
kitomis kal- 
galitna gauti 

ir vokiečių

norėtų
tai ji

savo ryšius su Tokio. Vokie
tijos armijos sferose šitokiam

Korespondenlas pastebi, kad, 
pasibaigus Ispanijos karui Ro- 
mos-Berlyno ašies naudai, į tą 
vokiečių-rusų koaliciją galės 
būt įtraukta ir Italija. Tuomet 
“trys totalitarinės valstybės vi
siškai kontroliuotų Europos rei
kalus”. Ar ne puiki perspekty
va Europai?
Litvinovas priešingas sąjungai 

su Vokietija
Šitose Hitlerio ir Stalino de

rybose kebli yra užsienių reika
lų komisaro išlaksimo Litvino- 
vo padėtis. Jisai yra priešingas 
susitarimui su naciais, bet dik
tatorius Stalinas jo nepaiso. 
New Yorko laikraščio korespon
dentas sako:

“Patirta, kad 
dėl ko Maksimas

“Branduolį anli-fašisliniam, 
demokratiniam frontui, į ku
rį šiandien nori stoti milionai 
Anglijos žmonių, tegali suda
ryti tiktai Darbo Partija.”
Kitas svarbus reiškinys, kurį 

nurodo tas rašytojas, yra tas, 
kad į Darbo Partijų šiandien 
stoja daug apšviestų, inteligen
tingų žmonių, o ne vien tiktai 
paprasti darbininkai. Tie inteli
gentai yra aukštos kultūros 
žmonės ir idealistai. Jiems rupi 
visų pirma krašto ateitis, o ne 
asmenine karjera. Darbo Parti
jos vadas y Va Oxfordo univer
sitetų baigęs maj. • Clement At-

Dallon, Si r Strafford Gripps, 
lordas Strabolgi, Wcdgwood 
Benu — visi' aukštos inteligen
cijos žmončš. Turėdama šitokių 
vadovybę, Britanijos Darbo 
Partija sugebėtų, paėmusi val
džių į savo rankas, tinkamai 
tvarkyli visų britų imperija.

priežastis,

Francuzų parama Ispanijos respublikai
Aną dieną šioje vietoje buvo pasakyta, kad Prancū

zija nedrįsta remti Ispanijos respublikos gynėjus viešai, 
bet ji teikia jiems slaptą pagalbą, pasitikėdama, kad Ita
lija, galų gale, pails kariauti už gen. Franco, ir Ispanijos 
karas sustos. Patvirtinimą šitai nuomonei duoda vienas 
Amerikos korespondentas, kuris nemėgsta Francuzijos 
kairiųjų partijų, atseit, May Birkhead, kuri rašo Chica
gos laikraščiui “Tribūne”.

Ji sako, kad Francuzijos valdžia, kurios priešakyje 
stovėjo socialistas Blum ir paskiau radikalas Chautemps, 
daugumą pagaminamų Francuzijos dirbtuvėse karo lėk
tuvų siųsdavo Ispanijos vyriausybininkams. Anot tos mo
teries, šita francuzų parama Ispanijos respublikos gynė
jams buvo taip gausi, kad dėl to susilpnėjo Francuzijos 
karo aviacija ir Francuzija negalėjo stoti į kovą su Vo
kietija, kai reikėjo ginti .Čekoslovakiją.

Ta Tribune’os korespondentė, gal būt, persudo, aiš
kindama Francuzijos kapituliaciją Miunchene francuzų 
aviacijos susilpnėjimu dėl gausaus Ispanijos lojalistų šel
pimo. Bet pats faktas, kad Paryžius aprūpindavo Ispa
nijos respublikos gynėjus karo lėktuvais (ir, be abejonės, 
kitokiais karo pabūklais), yra neužginčijamas.

Tačiau šita parama buvo “slapta” ir nepakankama. 
Gen. Franco gauna daug daugiau pagalbos iš Mussolinio 
ir Hitlerio. Italijos diktatorius davė sukilėliams begalę 
lėktuvų, tankų ir kanuolių ir pasiuntė ištisas divizijas 
kariuomenes. Jeigu Francuzija savo pagalbos lojalistams 
nepadidins, tai fašistai karą laimės, ir tuomet Europoje 
bus dar viena totalitarinė diktatūra.

_ t

Margumynai

Ateivių reikalai kongrese
Musų vadinamuose “tautiškuose” laikraščiuose nuo

latos pasirodo nepamatuotų ir neteisingų užsipuldinėji
mų prieš “Tėvynės” redaktorių. Bet butų daug naudin
giau tautai, jeigu tie laikraščiai ir jų bendradarbiai pa
simokintų iš SLA organo redaktoriaus konstruktyvio 
darbo.

Redaktorius Kl. Jurgelionis, neidamas į ginčus su sa^ 
vo “priešais”, jau antru kartu kelia svarbų visiems lietu

neatvyko į Tautų Sąjungos 
Tarybos posėdžius Genevoje 
buvo ta, kad jisai priešinasi 
tam Hitlerio sumanymui. Sa
koma, kad Stalinas įsakė sa
vo vyriausiam patarėjui už
sienio reikaluose sėdėti Mas-

Silke Papiovė Žmogų

Taigi įdomus “pasisukimas” 
vyksta sovietų valdžios politi
koje. Dar neseniai ji šaudė tuos 
savo armijos generolus, kurie 
stojo už susitarimą su hitleriš
ka Vokietija; o dabąr ji pati su 
ja tariasi!

ARTINASI REVOLIUCIJA 
BRITANIJOJE

Rimtas žurnalistas Giles Ja
cob, per ilgus metus studijavęs 
padėlį Anglijoje, rašo žurnale 
“Ken” (sausio 12 d. 1939 m.) 
apie besiartinančią Britanijos 
revoliuciją. Ta revoliucija, sako 
jisai, bus socialistinė.

Jisai nurodo, kad trečdalys 
Britanijos rinkikų balsuoja už 
socialistų kandidatus. Trečdalio 
dar nepakanka, kad socialistai 
galėtų paimti valdžią į savo 
rankas, bet daugelis žmonių, 
kurie ligišiol balsuodavo už li
beralus arba neturėjo aiškaus 
nusistatymo, dabar vis labiau 
linksta į Darbo Partijos pusę,— 
ypač po to, kai Chamberlainas 
pardavė Čekoslovakiją Hitleriui.

Tikroji konservatorių priešų
pajėga jau dabar yra žymi. Gi- priepuolio.

Švarco miestelyje neseniai 
buvo palaidotas prekybininkas 
Bergeris, kurį du kaimynai pa
plovė, bet ne peiliu, o silke. 
Bergeris mėgo skleisti paska
las ir šiaip buvo įkyrėjęs gy
ventojams. Du kaimynai nebe- 
pakęsdami senio prasimany
mų, ryžosi jį už tai truputį 
“pamokyti”. Vienų vėlų vaka
rų jie įsibrovė į senio butų, jį 
suėmė, paguldė ir pareiškė, 
jog beliko jam gyventi tik vie
na minute. Bergeris paklausė, 
kas manoma su juo daryti. 
Įsibrovėliai paaiškino, jog jis 
už visus savo nedorus darbus 
turi būti paplautas. Tokios 
šiurpios naujienos nugųsdin- 
tas, senis išblyško. Manyti, kad 
įsibrovėliai juokauja, nebuvo 
ko, nes jie vartė rankose peilį 
ir buvo rustus, lyg tikri bude
liai. Senis, nebepakęsdamas 
peilio žvilgėjimo, užsimerkė ir 
tuo laiku pajuto pakaklėje šal
tus ašmenis. Bet įsibrovėliai 
brūkštelėjo seniui per kaklų 
no peiliu, o silke, kurių buvo 
tyčia šiam reikalui atsinešę. 
Manydami, kad to užtenka, jie 
senį paleido ir pradėjo juok
tis. Tačiau greitai jų juokas 
virto siaubu, nes paleistas sen
is net nesujudėjo. Papurtę 
Bergerį už peties, jie pastebė
jo, jog jis įniręs. Paskubomis 
iškviestas gydytojas konstata
vo* kad senis mirė nuo širdies

viams darbininkams reikalų. Šios savaitės “Tėvynėje” 
jisai nurodo, kad .atžagareiviai kongresmanai nori atim
ti visokių pašalpų ateiviams nepiliečiams. Prieš tai rei
kėtų kovoti visiems.

siai jau lėktuvas leidžiasi že- cialdemokratų dienraštis 
mėli ir keista, — juo arčiau že
mės, juo artimesnis daros bai
mės jausmas. Tik aukštybėse 
žmogus saugiai jautiesi! O vis 
dėlto nors ir per trumpą laiką 
žemės gyvenimo, audringo že
mės gyvenimo, pasiilgau.

štai ir Stokholmo aerodro
mas. Tvirtai kojomis atsirė
miau į žemę. Smagu, smagu pa
justi po kojų stiprius pagrin
dus, smagu atsiremti į žemę, į 
tą stiprų tašką. Pernelyg išal
kęs visokių gyvenimo žinių, že
mės garsų, skubu, ieškau dien
raštį. Deja, man vietos dienraš
čiai svetimi, nes 
nesuprantama. O 
bomis laikraščius 
anglų, prancūzų
kalba, bet Kent 2—3 dienas tie 
dienraščiai čia vėliau ateina. 
Tai ir jų žinios pasenę. Juk pa
saulio gyvenimas per tą keletą 
valandų žymiai pirmiau pasi
stūmėjo, negu tie dienraščiai 
per 2—3 dienas spėjo ateiti. 
Gyvenimas daug sparčiau da
bar pleška, eina, manguliuoja, 
banguoja, negu garlaivis, trau
kinys, pagaliau net negu lėktu
vas skrenda, štai lekiant oro 
bangomis sučiupau žinias, kad 
Prancūzijoje gresia visuotinas 
streikas, o čia jau žemėje gir
džiu kalbant, kad visuotino 
streiko nebusią. Ir vis dėlto di
delės smalsos pagautas perku 
nors ir švedų dienraštį. Atsidė
jęs skaitau, seku žodžius ir... 
pradedu kaip ką suprasti. Juk 
švedų kalba labai panaši į vo
kiečių kalbą. Bent tas, kas man 
reikia, susiorientuoju. Žemės 
gyvenimo alsavimą pradedu su
prasti, juk geras dienraštis, tai 
žmonių rūpesčių, džiaugsmų, 
žmogaus darbo vaisių atspin- 
dis. Iš viso pasaulio įvairiais 
keliais, visokiais budais sučiup
tos, sugautos valstybių, tautų 
gyvavimo žinios dienraštyje 
telpa. Tos trumputės, mažulės, 
bet taip vykusiai, gerai sureda
guotos, kad greitai susivoki 
veik viso pasaulio gyvenimo 
raidoje. Gero dienraščio darbas 
tikras privalumas, tai kaip ga
lima daugiau duoti tikrų, tiks
lių žinių. Gero redaktoriaus 
ypatybė, tai mokėjimas iš dau
gelio gautų žinių patiekti skai
tytojui tas, kas yra svarbiausia, 
kas ryškiai nurodo, kuria link
me suka gyvenimas. Dienraščio 
redaktorius dabar turi gerai, 
aiškiai nusimanyti visuomeni
niame gyvenime, tai turi būti 
žmogus gerai išmokslintas, iš
prusintas, didelės tradicijos vy
ras. Švedų dienraščiai dideli, 
gausus žiniomis, gerai tvarko
mi. Jie ne tik smulkmeniškai, 
trumpai, aiškiai nušviečia vie
tos gyvenimą, bet lygiai tokiu 
skrupulingumu daug žinių su
teikia iš viso pasaulio. Ilgų 
straipsnių labai maža. Vienas 
vadovaujamas ir aiškinąs svar
biausius pasaulio įvykius, ant
ras liečiąs vietos gyvenimo rei
kalus, ilgesnes korespondenci
jos iš kilų kraštų, feljetonas, 
apysakėlė, ir trumpos žinios iš 
pasaulio politikos, visuomeni
nio ir mokslo gyvenimo. Geras 
dienraštis, tai tikras to krašto, 
ar tautos veidrodis, kuriame 
viskas atspindi. Pagal dienraš
čio sutvarkymą, jo suredagavi- 
mą jau gali spręsti apie tos tau
tos kultūrą, — tai tikras tautos 
reprezentantas.
dienraščiai puikiai savo kraštą 
reprezentuoja ir kartu nurodo 
tos tautos ar valstybės vienas 
ar kitas simpatijas, arba net 
tam tikras istorijos tradicijas.

štai sužinojau, kad mirusi 
Norvegijos karalienė, praminta 
moterų mados diktatorė, taip 
lygiai ir vadinama karaliene 
Inod. Tai viena iš populiariau
sių Norvegijos moterų, kuri 
kiekvieno norvego, nepaisant į 
jo politines pažiūras, tikrai 
gerbiama. Štai Norvegijos so-

“Ar- 
baidet Bladet”, ir tasai visuo
met palankiai rašė apie savo 1 
krašto karalienę. O juk norve
gų socialdemokratai, dar taip 
neseniai, broliavosi su Maskvos 
kominternu, bet ir jie savo val
stybės karalienę gerbė ir lygiai 
nieko neturėjo jai prikišti.

O švedų dienraščiai vos ke
liomis eilutėmis apie Norvegi
jos karalienės mirtį suminėjo. 
Juk ir švedai turi savo karalių, 
kuris lygiai visų gerbiamas ir 
socialdemokratų žymesni vadai 
karaliaus rūmuose nuolatiniai 
laukiami svečiai!

Tai dėlko švedai šiuo atsiti
kimu tokie šaltoki?

Žvilgtelkime į visai netolimos 
praeities istoriją. Danijos prin
co karaliaus išrinkimas norve
gų karaliumi vardu Gankonu, 
tai buvo viena iš tų priežasčių, 
dėlko Norvegija atsiskyrė nuo 
Švedijos. Juk iki 1905 metų 
Švedija-Norvegija buvo viena 
valstybė. 1905 melais Norvegi
ja pasiskelbė nepriklausoma 
valstybe ir sau karalių išsirin
ko. Matyti, švedai dar iki šiai 
dienai šilo istorinio įvykio ga
lutinai negali užmiršti. Norve
gų kultūros gyvenime jaučiasi 
dar ir dabar švedų įtaka. Yra 
buvę norvegų rašytojų, kurie 
rašė švediškai, bet savo kilme, 
savo darbais ir dvasia buvo 
tikri norvegai. Tokiais rašyto
jais ir dabar švedai su norve
gais negali niekaip pasidalinti, 
— ir vieni, ir kiti savinasi. Taip 
lygiai, kaip ir pocjtas Adomas 
Mickevičius, nors rašė lenkų 
kalba, bet buvo tikras lietuvis, 
Lietuvos anų laikų gyvenimą 
aprašęs ir visai nesislapstęs, 
kad esąs lietuvis. Lenkija sako, 
kad A. Mickevičiuj esąs jų ra
šytojas, rašytojas' klasikas, ku
rio raštai vidurinėse mokyklo
se nagrinėjami. Lietuvių tauta 
sakosi, kad tai buvęs Lietuvos 
rašytojas, tik lenkiškai rašęs. 
Dabar jo raštai į lietuvių kal
bą išversti ir visose vidurinėse 
mokyklose nagrinėjami. Lenkų, 
lietuvių kalbos visai skirtingos, 
veik nieko bendro tarp savęs 
neturi. O švedų, norvegų kal
bos labai giminingos ir čia ei
na toji kova dėl mirusių kultū
ros darbininkų kraičio pasisa
vinimo.

Švedai prikiša norvegams, 
kad jų kultūra lai švedų kultū
ra. Taip lygiai švedai prikiša 
suomiams, kad suomių kultūra, 
lai švedų kultūra, nes kuomet 
tai šitas kraštas buvo švedų di
delėje įtakoje. Nors tarp švedų 
ir suomių kalbos esama didelio 
skirtumo. Taip kaip ir Norve
gijoje ir Suomijoje arislokrali-

švedų

Kauno miesto savivaldybės 
technikas nuvyko į esančius 
Gardino gatvėje vienus namus 
apžiūrėti, kaip juose vykdomi 
kanalizacijos ir vandentiekio 
tinklo praplėtimo darbai. Tu^)S 
darbus vykdė inžinierius Leo
nas Soloveičikas. Technikas, 
įėjęs į namą, visur vaikščiojo, 
domėjosi ir apžiūrinėjo, ar in
žinierius Soloveičikas sąžinin
gai vykdo darbus ir prisilaiko 
sutarties. Soloveičikas kiekvie
ną techniko žingsnį ir veiksi>ą 
gana smarkiai sekė. Nuėjus 
technikui į. nuošalesnę vietą, 
staiga prie jo priėjo Solovei 
čikas ir, niekam nematant, į- 
bruko jam į palto kišenių 40 
litų pinigų, kaip kyšį. Techni 
kas tai pastebėjęs suriko: “ką 
tamsta darai”. Bet Soloveiči
kas jam padarė gestą nurimti 
ir tuoj meilindamasis prašė 
technikoj kad jis nereikalautų 
išeinamoje vietoje padaryti ven
tiliacijos, grindų tinkamo su
tvarkymo, sienų ištinkavimo, 
patalpų sandarumo ir kitų da
lykų. Technikas, supratęs ko-

■ kiam reikalui Soloveičikas jam 
i davė kyšį, baisiai užsigavo, 

tuoj vyko miesto savivaldybėn 
ir raportu pranešė miesto bur
mistrui. Prie raporto prijungė 
SoloveiČiko įbruktus 40 litų ir 
pridūrė, kad Soloveičikas jam 
jau daug 
į kišenes 
ryti jam 
dydavo.

Kauno 
apie šį 
pirkti ėjusį tarnybos pareigas 
techniką pranešė kriminalinei 
policijai, kuri tą reikalą nuo
dugniai iškvotusi, nustatė, kad 
Soloveičikas iš tiesų davė tech
nikui kyšį ir tai matė kitimas- 
mens. Soloveičikas buvo pa
trauktas teismo atsakomybėn. 
Kauno apylinkės teismas inži
nierių Leoną Soloveičiką pripa
žino kaltu ir jį nubaudė vienu 
mėnesiu kalėjimo, o 40 litų 
konfiskavo Valstybės Iždui. So
loveičikas, nepatenkintas apy
linkės teismo sprendimu, pasi
skundė Kauno apygardos teis
mui. Vakar Kauno apygardos 
teisme- ši byla buvo iš esmės 
svarstoma. Ir teismas pripaži
no Kauno apylinkės teismo 
sprendimą teisingu, ji patvir
tino ir sudėjo Soloveičikui vi
sas teismo išlaidas.

kartų mėgino įbrukti 
pinigų, bet tai pada- 
vis kas nors sutruk-

miesto burmistras'
SoloveiČiko norą pa-

Vilniuje lietuvių spau
dos vakarui neduota 

Leidimo

Suomijoje švedai pasiturįs 
sluogsnis. Ir dabar dar šiai suo-

įtakos. Štai Suomijos sostinėje 
Helsinkuos švedų kalba naudo
jasi veik lygiomis teisėmis su 
suomių kalba. Pinigai, gatvės 
pavadinti abejose kalbose. Ir 
Suomijoje dėl švedų kalbos įta
kos eina atkakli, nors ir kultū
ringa kova. Visos tos tautos la
me lenktyniavime yra pasiekę 
aukščiausio kultūros laipsnio ir 
kaip jos nesistengia viena kitos 
įtakos nusikratyti, bet toji įta
ka augant kultūrai nemažėja.

Taip, tos tautos tarp savęs 
kovoja, lentyniauja, bet kovoja 
kultūringai, ne su ginklu ran
kose, bet su knyga ir kitomis 
kultūros laimėjimo priemonė
mis. —T. L

VILNIUS — Spaudos savai
tės proga Vilniaus lietuvių me
no ir literatūros draugija kar
tu su Vilniaus lietuvių inteli
gentų “Romuvos” klubu gruo
džio 11d. norėjo surengti vie
šų lietuvių literatūros vakarų. 
Vakaro programai buvo nu
matyta: dvi paskaitos: St. Mi-

S. Urbonavičiaus apie Vilniaus 
lietuvių literatūros istorijų. 
Koncertinę dalį turėjo atlikti 
“Varpo” choras. Be to, toje 
pačioje salėje buvo numatyta 
surengti nors nedidelę Vilniu
je išleistų lietuviškų knygų pa
rodų. Tačiau vakaras neįvyko, 
nes gruodžio 10 d. buvo gau
tas neigiamas Vilniaus miesto 
Storastos atsakymas.

Pasirodė vilkų

Šalta Gimnazija

ZAPYŠKIS — Vieliniuose 
miškuose pasirodė vilkų, ku
rie ‘keliems ūkininkams nune
šė riebesnius šunis.

Gimnazijos mokiniai nusi
skundžia, kad gimnazijoje ga
na šalta. Nors rūmuose .yra 
centrinis apšildymas, bet 
tose klasėse mokiniai per 
mokas sėdi su paltais.

Darė kratas
šeštadienio j sekmadienį

ki- 
pa-

Iš
Kaune saugumo policija pada-

daro kvotas.
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Sąnarių reumatas

Dr. T. Dundulis

jos, pakitėjimo sąnarių kremz-

Adv. F. P. Bradchulis, Dr. 
L. Graičiunas, Arkivysku- 
Geniotis, p. Zolpienė, Pra- 
Woidatas, graborius P. J.
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Prisilaikydamas nustatytos die
tos ir bendrų sveikatingumo

narių reumato paeina nuo są
narių įdegimo arba nuo infek
cijos, arba infekcija įsigauna į 
sąnarius iš kitų organų arba
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§į Skyrių Tvarko ir Prižiūri .......................
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

pačiai tokie ligoniai, kurie turi 
pergausų svorį, turi numažinti 
svorį pagal savo gydytojo nu
rodymą ir griežtai prisilaikyti

25 METŲ GARANTIJA
Garantuojama besąlyginiai 
25 metams! Tik Flexsteel 
drįsta padaryti tokį nuo
stabų pasiūlymą dėlto, kad 
Flexteel tedaro tokią ne
varginančią ilgos ištvermės

- su dideliu patogumu kom
binaciją.

Vincas Stulpinas 
Apdovanotas

Kalbant apie sąnarių reuma
tą pirmiausia reikia suprasti, 
kas tai yra per liga. Literatūri
niai kalbant, sąnarių reumatas 
yra įdegimas sąnarių, o profe
sijos kalboje vadinama “Arthri- 
tis”. “Arthrilis” arba įdegimas 
sąnarių pasireiškia bendrai 
skausmais sąnariuose, nežiūrint, 
nuo ko įdegimas paeina. Pana
šiai kaip ir galvos skaudėjimas, 
kuris kai kada paeina nuo vi
durių užkietėjimo, o kai kada 
nuo akių nuvargimo. Sąnarių 
skausmas atsiranda nuo įvairių 
sąnarių ligų, kaip tai sąnarių 
tuberkuliozės, infekcijos arba 
nuo venerinės ligos. Kadangi są
narių reumatas gali paeiti nuo 
visokių skirtingų priežasčių, 
todėl jis dalinamas į dvi svar-

pagrindas, kaip atskirti vienų 
rųšį reumato nuo kitos, kad bu
tų galima sėkmingai gydyti. O 
jeigu kožna rųšis sąnarių reu
mato esti skirtinga liga, tai ir 
gydymas negali būti vienodas.

Sąnarių reumatas, kuris pa
eina nuo degeneracijos pakitė
jimo sąnarių kremzlėse, daž
niausiai pasireiškia pas mote
ris tarpe 40 ir 60 metų am
žiaus, ypačiai tas, kurios tik ką 
perėję gyvenimo permainą. Šios 
rųšies reumatas taipgi pasireiš
kia ir pas vyrus, bet rečiau nei 
pas moteris. Ligoniai, sergą šios 
rųšies reumatu, skundžiasi 
skausmais nugarkaulyje, kulšy
se ir per kelius, o pirštų sąna
riai dažnai esti sulinę. Ligoniai, 
sergą šios rųšies reumatu, netu
ri nusiminti. Jeigu bendrai svei
katos būklė yra gera, išėmus tik 
paliestus sąnarius, tai ligonis

Vinco Stulpino Šaulių 
gos žvaigždės įteikimo vakaras 
pasekmingai įvyko praeita tie- 
čiadienį, sausio 18-tą dieną. 
Gerb. Petras Daužvardis iškil
mingai įteikė p. Stulpinui mi
nėtą dovaną nuo Lietuvos šau
lių Sąjungos.

Atvykusieji svečiai į vakarą 
pilnai pripildė Sandaros svetai
nę; vėlai atsilankusiems, net 
pritruko vietos. Svečiai buvo 
pavaišinti labai skania vaka
riene, gražiomis prakalbomis 
ir linksmu klasinių šokių ir 
dainų programėlių.

Žymesnieji lietuviai, kurie 
dalyvavo minėtame vakare, bu
vo:

M

M

H

M 
M

N 
M

K 
M 
!1

Kožna minėta sąnarių reuma
to rųšis suprantama kaipo at- 

liga. Tiesa, sąnarių skau- 
yra bendras pažymys a- 
rųšių sąnarių reumato, 

tas bendras pažymys
kaip tik ir esti musų dėmesio

smas
Lieju

ta. Kada skausmas pasireiškia 
iki lokio laipsnio, kad reikia

[ AUME-NAUJ1ENŲ Puotoj
Dorolliy Manu, kuri prižiūri telegrafo kambarį Lon

dono administracijos ofise, liko Anglijos karaliaus ap
dovanota ordinu.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

(lytis. Taipgi, ne vien yra svar
bu, bet ir reikalinga ilsinti są
narius. Šildymas sąnarių taipgi 
yra naudingas, bet tik su saiku 
ir pritaikintu bildu. Sergant 
šios rųšies reumatu nėra reika
lo ištraukti dantis arba išimti 
bet kokį kitą organą lik dėl to, 
kad kaimynui arba draugui iš
traukė dantis arba išėmė tonsi- 
lus sergant ta liga. Gal jam rei
kėjo išimti; jeigu taip, reikia 
suprasti, kad jis turėjo kitokios 
rųšies reumatą.

Dabar atsitiktinai reikia pa
minėti tipišką sąnarių reumatą, 
kuris teisingiau vadinama “rhc- 
umatoid arthrilis”. šios rųšies 
reumatu irgi dažniausiai apser-

MUSŲ

STANDARD FEDERAL'
SAVINGS & LOAN

Association of Chicago

ga moterys tarpe 20 ir 60 me
tų amžiaus. Sergą šios rųšies 
reumatu žmonės dažniausiai es
ti sumenkę, priešingai pirmiau 
minėtos rųšies reumatui. Tipiš- 
<as reumatas gali pasireikšti 
staiga su skausmu ir su sutini
mu sąnariuose. Taipgi gali pa
sireikšti ir lengvų skausmų at
sikartojimas periodiškai, kas 
tartą žymiau su didesniu skau
smu ir sutinimu. Čia minėtos 
rųšies-reumatas* dažniausiai pa- 
iečia vidurinius pirštų sąna
rius (krumplius); ir jeigu ligos 
progresas nėra sustabdytas, ta
da ir kili sąnariai lieka paliesti. 
Vėliau sąnariai sustingsta, taip
gi pasireiškia ir karštis, kurį 
įascka susilpnėjimas, svoris nu
puola ir bendras sveikatos cho- 
niškas pakrikimas jau darosi 
žymesnis pastovesnis.

Tipiškas sąnarių reumatas 
(rheumaloid arthrilis) esti 
skaudesnis ir pakrikdo ligonio

lesnio laipsnio, negu pirmiau 
minėtos rųšies reumatas, šios 
rųšies reumatas žymiai sužalo
ja sąnarius, ir nemažas skaičius

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 l:mų Morgičių, nuo 1 iki 20 metų lengvais 
mėnesiniais atmokėjimais.
SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS GALIMA PASIRENDUOTI I
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-

priešingai — padaro daugiau 
žalos. Kada skausmas sąnariuo
se darosi nepakenčiamas, tuo
met reikia sąnarius aptverti ba
lanoms (splints) arba cementu 
taip, kad butų galima aptvarus 
lengvai nuimti. Būtinai reika
linga kožną paliestą sąnarį ata
tinkamai su atsargumu išjudin
ti sykį į dieną. Tokį manievrą 
yra patogiausia atlikti po šiltos 
vonios.

pas 
na s 
Ridikas, Juozas Ažukas, kan
didatas į 11-to Wardo alder- 
monus, advokatas LYNCH, 
taipgi kandidatas į 11 to War- 
do aldermonus, Bronius Jakai
tis, Juozas Mickeliunas, p. Ale- 
liunienė, Jonas Lipakis, V. B. 
Ambrose ir kiti.

Vakaro rengimo komisijoj 
buvo V. Balanda, A. Garuckas, 
p. Garuckiene, p. Aleliuniene, 
p. Bercherienė, A. Malinauskas, 
A. Markūnas, Pranas Gudas ir 
J. P. Pentis. Vakaro vedėju bu
vo Viktoras Balanda.

Vincas Stulpinas yra plačiai 
žinomas Chicagos lietuvių tar
pe kaipo žymus visuomenės 
veikėjas, buvęs biznierius, De
mokratų partijos veikėjas ir 
tikros demokratijos šalinin
kas. — J. P. P.

Atviras Laiškas 
Telšių “Plumpini”

Didžiai Gerbiamas Telšių
Pliumpeli I...

FL€XST€€L

►4 
M

M 
M
M

H

H

M

H 
N 
M

M
M

Alex Alesauskas & Sons
Asmeninio Patarnavimo Rakandų Namai 

6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GYVENIMO KAMBARIO SETAI

$90--$299

Pats įsitikink kodėl sios rusies 
konstrukcija yra aukščiausia. Vi
sos seno stiliaus silpnybės, riestų 
springsų konstrukcijos pašali
mą. Vartojant Flexsteel springsų 

konstrukciją, nėra gali
mybės šniūrams nutrukti 
sėdynėms susmukti ar 
springsams išlysti. Jo at
vira konstrukcija pašalina 
slaptas kandžių vietas. 
,Flexsteel springsų kon
strukcija užtikrina pato
gumą ir ištvermę. Garan
tuojama 25 metams!

gvuose sirgimuose ligonis pa
sveiksta pilnai po pirmo sirgi
mo. Bendrai, 30 procentų ligo
nių pasveiksta; apie 40 procen
tų pagerėja iki, lokio laipsnio, 
kad gali atlikti savo dienines 
pareigas, bet lik prisilaikant 
nuo perdidelio aktyvumo, o 30 
procentų pasilieka paliegėliais 
iki mirties.

Daug tokių ligonių stato klau
simą, kas daryli, kad butų ga
lima prašalinti arba^ nors pa
lengvinti tą padėtį? Pirmiausia 
tai ankstyvas diagnozas yra 
svarbiausias. Juo anksčiau ligos 
priežastis bus surasta ir juo 
anksčiau gydymo būdas bus 
pritaikintas, juo geresnių pa
sekmių duos gydymas. Poilsis 
yra svarbiausia ankstyvo gydy
mo dalis. Poilsis yra reikalin
gas dar dėl to, kad skausmai 
nuvargina bendrai visą organiz
mą, o ypačiai paliesti sąnariai 
labai nukenčia. Todėl juos rei
kia daugiausia ir globoti. Pir
miau buvo suprasta, kad sąna
riai, šio reumato paliesti, turi 
būti mankštomi, kad nesusting
tų. Bet vėlesni tyrinėjimai ir 
praktika įrodė, kad makš tymas 
paliestų reumato 
duoda teigiamų

sąnarių ne- 
pasekmių, bet

Sužaloti organai nuo infekci
jos turi būti išimti; kaip tai 
sugedę lonsilai, chroniškas a- 
pendicitas ir chroniška„ tulžies 
pūslė ir 1.1.

Valgis turi būti ganėtinai 
maistingas. Žuvies aliejus ir ge
ležies preperalai yra patartina 
vartoti. Kada liga jau pereina 
aktyvų arba staigų laipsnį, tada 
vairios fiziško pobūdžio prie

monės, kaip antai braukymas, 
dažnai duoda teigiamų rezulta
tų. Kai kurie ligoniai žymiai 
pagerėja, kada persikelia į tro- 
)išką klimatą.

Svarbiausias dalykas reuma
to ligoniams yra tas, kad nusi
statytų teigiamai protiniai. La
bai naudinga, kad pasiliuosuolų 
protiniai nuo intensyvaus rū
pesčio ir didelių siekių, žinoma, 
tas nelengva arba kai kuriems 
ir visai negalima taip nusilenk
ti, bet yra žinoma, kad nuola
tinis proto įtempimas ir susi
jaudinimas daro neigiamos įta
kos į ligonį. Taipgi bus pravar
tu įspėti sergančius reumatu, 
kad neatsidėtų ir neeikvotų lai
ko ir pinigų ant abejotinos ver
tės gyduolių. Geriau atsiklausti 
savo šeimos gydytojo, kuris, nė
ra abejonės, seka tyrinėjimo 
duomenis ir patars, kas yra 
naujausia ir geriausia.

Nėra abejonės, kurie gali pri
silaikyti, kad ir nepilnai, nuro
dytų patarimų, laipsniškai pa
gerins sveikatingumo būklę. Bet 
ko gali tikėlis tie tūkstančiai 
su negalėj tįsių nuo šios rųšies 
reumato, kurie dėl blogų gyve
nimo sąlygų turi dirbti iki pa
krinki ir kankintis, kada dirba? 
Tūkstančiai yra reumatu ser
gančių žmonių, kurie negali 
dirbti. Jų yra per didelis skai
čius dėl klinikų ir pavietų li- 
gonbučių. šalies piliečiai turėtų 

. susidomėti šia ligai nemažiau 
kaip tuberkulioze, vėžio liga ar-

Skaitydama “Naujienas”, pa- 
tėmijau, kad neuželgo žadi pas 
moni atvažiout, o, jergutėliau, 
kap mona šerdis plak! Aš neb- 
noriu er savo akem beveryt, 
kad pats Pliumpių-Pliumpis iš 
palios žematių “stolyčios” Tel- 
šiun pas moni atvažiou! Dėkon 
pondeivalion tokia tata “pač- 
tenia”.

Pasistraisiu, Pliumpelį, poi- 
kia, da poikiau er už amerikon- 
ka Maje Weste! Kad nereiktų 
tau moiiis gėditeis!.. O tu nau- 
ynu, papasakosiu tau be pra- 
dios er pabongos Juškos sve
tainėj, 43 ir Western Avenue, 
Chicago j e, 28 Sausio 1939 m.

Omžena mona, omžena tavo: 
“Raseinių Magdė”.

Ruošiasi Aplankyti 
Kailių Dirbtuvę

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga rengiasi aplankyti Lascaris 
Fur Co., kailių dirbtuvę, mie
ste, 162 N. State strect, antra
dienį, sausio 24 d., 2 valandą 
po pietų.

Visos narės ir kitos mote
rys, kurios nori pamatyti kaip 
kailiniai paltai yra siuvami, 
yra kviečiamos prie ekskursi
jos prisidėti. Del platesnių in
formacijų šaukite p. M. Zolpie- 
nę, Yards 2576. Z.

Brolis Užmušė 
Brolį

Michael, 
avenue,

OI

Paul Traficanti ir 
jo brolis, 1303 Erie 
susiginčijo po linksmo šeimy
niško vakarėlio. Po žodžių pri
ėjo ir prie kumščių. Povilas 
smarkiai kirto Mykolui ir tas 
parvirto ant šaligatvio prie na
mo durų. Netrukus jis mirė. 
Jam buvo perskelta galva.

Pirkite tose 
rios garsinasi

krautuvėse, ku- 
“NAUJIENOSE”

BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU 
66

yra gardaus skonio tonikas, padarytas iš žiedų ir šaknų 
(Europine formula). Butelis šio žinomo biterio turėtų 
rastis kiekvienoje stuboje. Visai šeimynai patiks Rex 
Bitters. Pabandykite jį šiandien.

REX BITTERS COMPANY
Board of Trade Building, Room 1240

Reikalaukite tavernose ir vaistinėse 
Tavernų savininkai reikalaukite savo dealerių 

Tel. VVabash 4991-8

GALĖTUM apmokė
Ligonines išlaidas, būdamas šeimos nariu, jei tektų dėl kurios 
nors rimtos ligos atsigulti ligoninėje? Arba, jei atsitiktų 
nelaimė?

Jei ne, tai National Casualty Company of Detroit 
už vos tik 2M>c į dieną. Tik pasišauk jos atstovą ir 
daugiau pasakys.

EDW. CHERNAUSKAS,
1900 So. Union Avenue Telefonas

netikėta

tai 
jis

padarys 
apie tai

CANal 2183

? į*

■te*.' -A

•A< • *

Leo Norkus Jr
Ambrosia & Nectar

DISTRIBUTOR
ALŲ, padarytą Chlcagoj. Visi geria ir

BEER
GERKIT TIK GERĄ 

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

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240
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Diena Iš Dienos d.

Pasidabojo 
Mergužėlę

MARQUETTE PARK. — Te
ko man nugirsti, kad jaunikai
tis p. Jonas Skvenckas iš Mar- 
ųuette Parko kolonijos, su pa
galba Kalėdų dieduko, įteikė pa
nelei Josephine Vaičiulaitei, po 
antrašu 7031 So. Maple^vood 
Avė., susižiedavimo dovaną, 
būtent,

susižiedavimo 
deimantą.

Sidabrinių Vestuvių 
Parė Pas pp. Balius

Šį sekmadienį, Sausio 22 
pp. Dominikos ir Barbora Ba
liai, turės iškilmingą puotą sa
vo 25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties minėjimui. Vadi
nasi, jie švęs savo Sidabrines 
Vestuves.

Karlu su tėvų puota supuo
la ir jų sunaus Dominiko Jr. 
22 metų gimtadienis. Todėl 
dvi iškilmės vienu kartu.

Iškilmių puota įvyks pp. 
lių namuose, antrašu 6558
Morgan St. Ta proga pp. Baliai 
tikisi pasimatyti su savo drau
gais ir pažįstamais.

Linkėtina daug ilgų metų pp. 
Baliams ir jų sunui. — VBA.

bus

Ba-
So.

‘neatmezgamo mazgo” 
Įvyks, patirsime vė-

Kada 
iškilmės 
liau.

Viršminėta panelė yra malo
ni, ir pavyzdinga lietuvaitė. 
Kalba gražiai lietuviškai ir yra 
baigusi augštesnę mokslą Chi- 
cagoj. Todėl ir Jonukui pasi
dabojo. Panelė Juozytė yra Juo
zo ir Jadvygos Vaičiuliu vien
turtė dukrelė. O ponas Vaičiu
lis yra senas “Naujienų” rėmė
jas per daugel metų ir musų 
kolonijos batų gydytojas, kurs 
užlaiko čeverykų ligoninę prie 
71-mos, tarp Maplevvood Avė. 
ir Rockwell St.

Girdėjęs

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chieago j)

Nicholas Schultz, 23, su Bet- 
ty Verbesky, 25

John Zonca, 25, su Viktoria 
Bartus, 22

John Balanda, 27, su Biruta
Rutkauskas, 21

Alex Kalinauskas, 30, su Ella
Surges, 30

Ralph Schamp, 43, su Elsie 
Ambrose, 34

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj 
Kovo 12, 1939

Reikalauja
Perskirų

Mary Poweleit nuo Alfred
Poweleit

Gavo
Perskiras

Stephanie Gercus nuo Alex
Gercus

PARENGIMAI

DEDA PASTANGAS ATGAIVINTI MUMS 
“LIAUDIES MOKYKLĄ” - TEATRĄ 

Veteranai Tos Mokyklos Naudos 
'Neužmiršta

Velionis Br. Vargšas kartą 
pasakė, kad teatras yra liau
dies mokykla. Reikia pasakyti, 
kad kaip Chieagoje,. taip visa
me bendrame Amerikos lietu-

>

vių gyvenime teatras yra labai 
daug davęs visuomenės apšvie- 
tai.

kai- 
kil- 
ap- 
kūr 
pc-

Prisimenant didžiosios lietu
vių imigracijos laikus šion ša
lin, kuomet didžiuma buvo 
mo beraščiai, šviesesnio ir 
tesnio gyvenimo nematę, 
švietos ir mokslo ištroškę, 
gi jie galėjo gauti dvasinio
no, jei ne teatre? Laimei tuo
met ir teatralių kurinių turėta 
gana apsčiai revoliucinio ir 
propagandinio pobūdžio. Alei- 
vija, būdama jauna, energinga 
ir pilna tipo veikti, kaip tik 
surado vaidinime teatrų jau 
tinkamą dirvą savo pasitarna- 
vimui visuomeninėje darbuotė
je.

Br. Vargšo darbuotė

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
T'ovvn of Lake Namų Savininkų Klubas rengia iškilmingą pupų 

balių su išlaimėjimu, šeštadienį, sausio 21 d. 1939 m. 7 vai. ’ 
vakare, Šv. Kryžiaus parap. svetainėje, 46 ir Wood S t. Bus 
gera muzika ir skanus užkandžiai. Kviečia Komitetas 

Kruopiškių Progresyvių Klubas rengia balių, sausio 21 d. 1939 
m. Neffo svetainėj, 2435 S. Leavitt St. Pradžia 7:30 vai. 
vak. malonėkite atsilankyti, busite užganėdinti. Bus užkan
džių. Kviečia Komisija

B f
I

Br. Vargšas
Velionis Br. Vargšas buvo 

poptiliariškiausias tų dienų dra
maturgas, parašęs eiles gražių

SENIAU IR DABAR

kaimo gyvenimo revoliucinio 
pobūdžio vaizdelių. Patsai ir 
režisuodavo. Teatras bujojo, 
kas savaitė visur vaidinimai ir 
visur pakankamai publikos*

Po didžiojo karo, sąlygoms 
pakitėjus, kaip tai visuomenės 
ūpas pasikeitė, lankančiųjų vai
dinimus skaičius sumažėjo ir 
savaime patys vaidinimai pasi
darė retenybė. Ypač žymesnių 
perstatymų nebebandoma nei 
paruošti scenai.

Senieji vaidylos ir grupes pa
kriko, jaunoji kartas nedrįsta, 
prisibijo pradėti — nors jų 
tarpe mėgėjų ir butų. Visuome
nėje pasiilgimas, pageidavimas 
jaučiama ir laikas nuo laiko 
verta suruošti .geresnis persta
tymas.
Šį kartą ir jaunuoliai prisideda

Šį sezoną chicagiečiams yra 
ruošiamas gražus, naujas, vaiz
duojąs vietinį gyvenimą dra
matinis veikalas. Tuo rūpinasi 
LSS Centrais kuopa ir LDD 4 
kuopa. Vaidylos suorganizuota 
iš senesniųjų žymesnių vaidin
tojų ir jaunosios kartos mėgė
jų ir siekiančių teatralės kar
jeros studentų. Gal būt, tai bus 
pirmą kartą pas ehieagiečius, 
kad kuone pusė sąstato daly
vių, net 5, užpildys jaunuoliai, 
ir tokie, kurie jau vienur ar 
kitur yra pasižymėję savo ga
bumais. Autorius veikalo chi
cagiečiams labai gerai žinomas 
ir mėgiamas—tai Stulgių Pem
pė. Nepažįstate jo? O yes.

Vaidinimas įvyks vasario 12 
dieną Lietuvių Auditorijoje; 
įžanga tik 40 centų iš anksto. 
Bilietus galima gauti “Naujie
nose” ir pas kuopos narius.

Beje, ar žingeidaujal’e apie 
veikalo siužetą? Trumpai: vei
kalo pagrindą sudaro tūlo ge
raširdžio kavalieriaus daktaro 
ir jo vaikų gyvenimas. Aišku?

• Pranašas.

Lietuviški rekordai nupiginti trumpam 
laikui po 48 centus vienas

A.

M.
A.

Vanagaitis 
Vanagaitis

Butėnas 
Ork. 

orkestras 
Petrauskas 
Vanagaitis 
J. Dirvelis

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTft IR BLftKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur l 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND ■ 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

— Man tik rodosi, Pasaulis stovi
— Liudvikas (polka), Vilkas pilkas (polka)
— Tamošiaus polka, Panelės patogumas, (nolka)
— ®io Mikas (nolka), Trauk Simniski (polka)
— Vestuvių valcas, Nauja gadvnė J. Dirvelis
— Merginų bėdos, Vaikinų bėdos J. Olšauskas
— Vyrai, moters, Pauras. Kad pavasaris ateina
— Eiva boba, pupų kult, Seni, duok taboka J. Butonas
— Polka “Jovalas”, Armonika—1,2,3, Brr Kupletai
— Augo miške baravykas, Purių senis
— Marseliete, Sudie, panaitelė
— Tvliai, tyliai, Dziedukas
— Dumblas (dialog.), šis-tas (dialog.)
— širdele naun. Tavu saldžiu mylomu
— Lietuvaitė (fokstr.), Leisk man (fokstr.)
— Vasaros grožvbė, Atsiskyrus su mylimąją
— Šarkis galuotas, Skudutis
— Amerikos lietuviu priėmimas, Nuovadoje

J. Butonas
S. Pauras 

Vyru Oktetas 
V. Dineika 

Ork. 
Ork.

Pauras 
Niekus 
Dolskis 
Pauras 

A. Vanagaitis
V. Niekus 

T.i et. Viešb. Ork. 
Liet. Viešb. Ork. 

M. Petrauskas 
S>navičiutė 

A. Vanagaitis

S.

16071 — Karvutė — Doleris
16073 — Reikia tent, dalys I ir II
16128 — Nakties (Valcas) — Meilės abejonės
16141 — Gul šiandiena, Sveikas Jėzau
16146 — Linksmas amerikietis, šalčiai ir merginos
16150 — Pavasario Sveikinimai, čigonės meilė
16169 — Kar tas šaltinėlis, Prirodino seni žmones
16152
16186
16191
16192

i 16195
16197
16190
16200
16204
16212
16214
16230
16247
16245
16250
16257
16258
16260
16261—Svetima padangė, Studentu sannas
16262 — Užaugau Lietuvoj, Oi. atmink
16263 — Vargonininkas, Atbulinis •
16270 — Turkų vestuvės, Rytų daina
16273 — Kaukazo vaizdelis, dalis I ir II
16274 — Eisiu mamei nasakysiu. Bernužėli nesvoliok,
16108 — Bėda, kad giltinė neėda. Vasaros naktys
16123 — Netur piečio, Gieda gaideliai
26004 — Pastorius (soras), Kauno Benas. Juokai
2600?
26022
26023 — Gili Šiandiena,
26092
90098 — Josiu inmarkelin. ^ka unė per beržyną
26030 — Nena^lbės mergužėle gailios ašarojęs. Sėdžiu nn langeliu
26040 __Neverk brangi, A. Sodeika, Arija iš “Rigoletto” Pe4ran«kas
26045
26052
26056
2.6060
26063
26065
9Cnp6
9CeCg
9RO71
OC 074
9«O77
26078

Ka« bus /'^o1ka\ šitas šokis dėl visu 
csyoikas Jėzau girnnciqt T .ink^ma pipsmę 

Atsiskubino Betleiun 
Dul-dul-delė. Bernužėli, nesvolink

Benas 
užtrauksim

K. Petrauskas
J. Butėnas

— Pluša, Pusiaunaktį musus baugiai P. O^eka
__ pirmo pastininkų nulko mantas, 9oras draugas Benas 
_  Sesutė (valcas), Visiems tinka (polka) Kaimo ork. 
— Lel’ia (valcas), žvirblelis (socas) šokių Ork.
Žvaigždutė (one stop), Mano brangioji valcas) Kauno ork. 
_  F'avbek, Sucgo^oiaii aš pnH^les J. P^bravioms 
_  Pni-rai rotai. Gerkim (Termini A. vanagaitis 
_  jr.icim co’vbai’U fono Kanw/alėlis (valcas'' Kauno or. 
_  Klainorloą G^’d^s (nnlkaN Kar. Tvoras 
__ m°hmėii (v^lr^r-y k’^rnebo (nolka) Ka” Benas 
__ F'orn Serei žirklį. K. J. Kmučiunas, Iš rvtų salelės
— Plikas kaip tilvikas (2 step) Armonika solo, Panemunės 

vaidas
_  TTrn*4o<? rn'v’šė A. VanaCTa’’+’’s. Gndnps K. J Kraučiunas 
— Suk+inic. J. Olšauskas ir E. Rakauskienė, Tai gražumas 

dul'TPl^'S
_  Greitas žirgus (nnlka), Šokių ork., Neskubėk, ork. 
_  TAy^ės polka, Kuk” valoas ; Tarntaut. Orkestrą 
— Bučkio valcas. Nauja nnlka Okoh Orkestrą
— Sibiro tremtinvs, Bernužė], neveik pačios J. Olšauskas 
— Kur Nemunas ir Dauguva. Smuklei vainikėlis O’sauskas 
— Linksmas jaunimėlis (polka), Agotėlės valcas šokiu ork. 
_  Prinodino s«nį ymn^os. Am rrariu krantelio J. Butėnas 
_  Ganėm Aveles O’. čia, čia M. ^trumskieni ir P. Petraitis 
_  T.evevHrnjis. Grvba’. M. strUmskiepo ir P Petraitis 

Ro^aliia. .Tona® nas Rož'*. St. Pilka ir Žnma:t°i4ė 
; S. Pilka 

P. Petraitis 
J. Uktveris ir Adele Zavistaitė 

Juoz. Sasnauskas 
P. Sarpaliaus ork.

P. Petraitis
26106 — Mano tėvelis (valcas), Ar žinai, kain gerai( nol.) P. Saro.
26107 __ r>ž.imic^mo valandos (mazurka'), Kraic( oolka) P. Saro.
26108 — Žalioji girelo. J. Sarsevičius, Senelis ganė aveles (valcas)

P. Sarpalius

Panešamas Victor Gramafonas už

oęnpn
26082

26HA6
26087
26088
26001
26009
96na4
26005
260^7 __ ("tncj'nad’nė _ . . _  ____ __
pnnap __ Barborv+ė nnąj tr;na. Alutis ir žemėš rojus
26Qoq—Obuolį. Amžininku daina
2610^ — Ant la;vn. Bu«;u wru.
26102 __ K-vAs laiku no11xa. D’dmiesč;n nolka
26104 — Noros polka, Bernelis( nnlka),
96105 __ Anpreloi p^ęd dnu^uie, Tvliaia nakti

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

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

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

^□iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiut  ̂
a NEW SUBWAY 8 

DABAR ATDARA | 
Lietuvių Auditorijoj Į 
3133 So. Halsted St

PIETAUK — ŠOK 
BOWL.

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605 Į

gJoe Ukrin Sam Kamberb
^jiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiDu
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INSURANCE
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SENIAU. — “Pirmyn“ Choras daug metų atgal, laike pikniko, kuris buvo su
rengtas, rodos, Jefferson miškuose. Tai buvo apie 20 ar daugiau metų atgal. Cho
ras buvo įsteigtas 1909 metais, Northsidčj, kur daug kitų garsių Chicagos organiza
cijų gavo pradžią.

•v f &a u i
t. *

f 3Į4

DABAR. — “Pirmyn” Choras dabar — paveikslas trauktas laike atsisveikinimo kon
certo ir bankieto šią vasarą, Kadne. Rytoj “Pirmyn” švenčia 30 metų jubiliejų su iškilmingu 
koncertu Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South Halsted St.

E

“Progresą” Nedėldienio 
Programas Duos Daug 
Smagumo Klausytojam

Rytoj, nedėldienį, 11-tą va
landą prieš piet, radio klausy
tojai turės tikrai smagią va
landėlę, klausydami gražaus ir 
įdomaus lietuviško radio pro- 
gramo. Pranešama, kad pro- 
gramo išpildyme dalyvaus žy
mus dainininkai ir dainininkės, 
kurie padainuos rinktinų kom
pozicijų ir gražių liaudies dai
nelių. Prie to bus gražios mu
zikos, naudingų patarimų ir 
svarbių pranešimų. Ypač, radio 
klausytojai, kurie reikalauja 
įvairių namams reikmenų, gir
dės pelningų pranešimų iš Pro- 
gress Krautuvės apie čia ei
nantį didžiulį January Clearance 
išpardavimą. Patartina visiems 
nepamiršti pasiklausyti.

Rep. J.

Budriko
Radio Valanda

Iš stoties WCFL., —■ 970 k., 
nedėlios vakare, nuo 5:30 iki 
6:30 P. M., Chicagos laiku, lie 
tuvių visuomenė ir vėl turės 
progą išgirsti gerą lietuvių ra
dio programą
fonijos orkestrą, 
duetus, juokų. Beveik visą vo- 
kalį programą išpildys Vyčių 
Choro nariai po Juozo Saurio 
vadovybe. Programe bus daug 
naujos lietuvių 
nų.

, Budriko sim- 
kvartetus,

muzikos ir dai-
T.

$9.75
Siunčiame rekordus Į kitus miestus. Prisiuntimas kainuoja: 2 re
kordai. 25c, G rekordai už 40c. Be šitų viršminėtų rckordij Budriko 
Krautuvėje kiti lietuviški rekordai, kuriu kaina yra 65c.

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

(APDRAUDA)
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ

UGNIES.
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Chieago, Illinois

Budriko Krautuvės leidžiamas žymus programas nedėliomis 5:30 
vakare iš Stoties WCFL, 970 k.

AVENUE

Mišrus Choras

“Našlio Piršlybos’’
Dviveiksmis Operatiškas Vaizdelis Statomas Scenoje

Sekmad., Sausio 29,1939
H0LLYW00D HALL
1802 SOUTH RACINE

— Rengia —

Liet. Jaunimo Kultūros
Vadovybėje p. D. JUDZENTAVIČIENĖS

Durys atsidarys 3 vai. popiet. Veikalo pradžia 4 vai. popiet, 
įžanga: 35c iškalno—45c prie durų.

Po perstatymo bus lietuviški žaidimai ir šokiai prie Ratelio orkest.

TARP -MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Broliai Motuzai
Išvyksta

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Garsinkitės “N-nose”

>

Biznierė

Iš Chicagos sausio pabaigoj 
ir nebegrįš daugiau su filmom 
niekados, 
antros dalies:

Sausio 21 d., 7:30 
šv. Mykolo Par. Salėj 
Wabansia Avė.

Sausio 22 d., 6:30
Šv. Pranciškaus Par. Salėj 
Fir St. (Indiana Harbor).

(Skelb.)

Paskutiniai rodymai

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI g-50
GYDYMAS........................ ^Cn.OO

LIGONINĖJE ............... V U
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje __  $ f 5.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... ■■ 
VISAS LIGAS GYDOMA $*f.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė.. Chieago 

TeL Lawndale 5727.

2-jų Tavernų 
Savininkė

BRIDGEPORT.
Anna Andrėjauskienė, 3540 S.
Halsted St., šiomis dienomis 
nusipirko kitą taverną adresu 
4816 So. Wentworth Avenue. 
šios tavernos visi kostumeriai 
naują savininkę pasitiko drau
gingai... Mat, p. Andrėjauskie- 
nė yra maloni moteris, už tai 
ji gręit įsigija žmonių simpa
tijas.

Pirmiau šį biznį vedė patys

vai. vak.
1644 W.

vai. vak.
3903

namų savininkai, Juozapas ir 
Petronėlė Skusai.

Kostumeris.

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta plr 
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas-

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



šeštadienis, sausio Žl, 1939 NAUJIENOS; Chicago, Iii, ’

VESTUVES, PARENGIMAI, SUKAKTUVES, 
SUSIRINKIMAI IR KITKAS

Įvairios Žinios Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

Pereito šeštadienio vakare 
Liuosybės svet., Lietuvos Sese
rų Draugystė turėjo savo meti
nį) parengimų. šį kartų seserys 
svečių turėjo nedaugiausiai. 
Komisija skupėjo garsintis. Ne
daug kas težinojo, o gal svar
biausia priežastis, kad tų vaka
rų pasitaikė kitų parengimų.

Nuveikti Aldermano B, 
Hartnett Darbai

SITUATION WANTED FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Pradeda vaikščioti
J. Pauga iš po ilgų atostogų 

jau pradėjo vaikščioti, nors pa
siremdamas su kriukiu.

Išvyko Floridon
Vietos biznierius p. Joe Zig

mantas su sūnumi išvažiavo 
Floridon dėl poilsio. Kad ne
būtų nubodu ir kad žinotų kaip 
sukasi lietuviškas pasaulis, už
sisakė “Naujienas” 3 mene
siams. Tai reiškia, p. Zigman
tas Floridoj bus gana ilgai. 
Tikrai puikios atostogos, bet 
nevisi tai išgali.

Pp. Bernotai, gerinus žinomi 
vardu Bernatavičiui, praeitų 
šeštadienį “prarado” dukterį. 
Vestuvių puota įvyko tėvų na-, 
muose. Kas yra jaunavedis ir 
kų veiks po vestuvių — neteko 
patirti. Visgi linkiu laimes jų 
gyvenime.

Pagerbė jaunuolį
Tinkamai pagerbtas jaunuo

lis Ftanukaą Baršis, muzikan
to Jono Barčio sūnūs. Praeito 
šeštadienio vakarė Demokratų 
užeigoj, 16 ir 48 Avė., susirin
ko skaitlinga publika — didžiu
ma draugai-pažįstaini. Puota 
užsitęsė net iki sekmadienio 
rytmečio. Svarbiausios rengė
jos tų iškilmių buvo panelės 
Bačkauskaitė ir Dambrauskai
tė, taipgi jaunuoliai Dambrau
skas ir Kuizinas. Jie savo už
duotį atliko puikiausiai. Suma
nios, gabios maisto gamintojos 
ii. Rūdaitė, 
Maskvitienė
Tai tiek teko patirti. Galiu pri
pažinti, kad parengimas buvo

Ir vėl Chicagos miesto piliečiai iš
vakarėse naujų rinkimų, šį sykį svam
biausiu dalyku yra miesto tarybos ria- 
Vių—aldermanų rinkimas. Rinkimai eis 
įvairiose seniūnijose—warduose per vi
sų Chicago, neskiriant ir dvyliktojo 
wardo. Taigi, ta proga perkratillėsiine 
aldetmano Bryan Hartnett nuveiktuo
sius darbus bei žygiui.

PATYRUS BUČER1S paieško dar- 
o bučernėj. Tel. Englevvood 2116. 
klauskit John.

JAUNAS VYRAS paieško darbo 
ž bučerį. Turi gerą patyrimą.
Box 9Ž7, 1739 So. Halsted St.

■ Mini ūtia, 1,0 UM.iilU, |'| t>,i, Miiį,

RENDON 4 KAMBARIŲ flatas. 
Pėčiaiš šildomas, Marąuette Parke.

7006 So. Rockwell St.
RENDAI 3 ŠVIESUS apšildomi 

kambariai kampiniam name. Didelė 
virtuvė ir 2 miegami ir maudynė. 
Mažai šeimynai arba pavieniams.

5159 So. Kolin Avenue.

p. Stanaitiene, O.
A. Navickienė.

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

—4184 Archer Avė.—'

PADĖKAVONĖ

tėvai pilnai patenkinti ir yra 
visiems dėkingi. Ypač jaunasis 
gavo daug daugiau energijos 
mokintis ir būti praktišku mu
zikantu. Aš tam pilnai tikiu ir 
linkiu, kad jo troškimai išsipil-

ROZALIJA BEINORIENĖ, 
po tėvais Petrokaitė

Kuri mirė Gruodžio 29 d., 
ir palaidota tapo Sausio L d., 
1939 m., o dabar ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse, amžinai nu
tilus ir negalėdama atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausją, 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė
kavojame musų dvasiškam 
tėvui kun. YuŠkui, šv. Kry
žiaus parap. baž., kuris ąt- 
laikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą; dėkavojame grabo- 
riui J. F. Eudeikiui, kuris sa
vu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo ją 
į amzinastį, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame gėlių 
aukautojams, mišių aukauto
jams, grabnešiams, šv. Agotos 
Drs-tei ir Apostalistų Dr-stei 
už garbės grabnešius, ir pa
galiau dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms, o tau musų myli
ma motinėle, sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Nubudę liekame,
Duktė Stanislava Roženskie- 

nė, žentas Mykolas ir jų 
šeimyna ir Duktė Elena, 
Sūnūs Feliksas, Marčia Ele- 
anora ir jų šeimyna ir Sū
nūs Antanas.

Paskyrė “Naujienoms” $25

turėjo metinį susirinkimų pra-

bes svetainėje. Tai buvo pirmas 
susirinkimas po naujų narių 
vajaus paskelbimo. Prisirašė 2 
nariai. Tai pradžia. Kilų susi
rinkimų bus daugiau, nes visi 
pasižadėjo atvesti nors po vie-

visi pažadu išpildytų. Jaunuo
liams nuo 16 iki 25 metų įsto
jimas veltui, o visiems kitiems 
$1. Vyrai, naudokitės proga.

Kareivių Draugija progresuo
ja, auga. Turtas per praeitus 
metus paaugęs $671.49. Pomir
tines, pašalpos visiems laiku iš
mokamos. Prie draugijos yra 
uniformos skyrius su 25 na
riais. Dabartinis skyriaus va
das čia augęs vyras, C. Raka- 
šius. Deda pastangas sutraukti 
jaunuomenę ir paliuosuoti se
nius. Taip yra daroma visur — 
senuosius paleidžia “ant pensi
jos”.

Šiame susirinkime nutarta tu
rėti piknikų vasaros metu ir 
draugijos pasigarsinimui “Nau
jienų” jubiliejuj paskirta $25.

Aldermanas Bryan Hartnett tar
nauja savo seniūnijai jau dešimts metų- 
Savo gabumais spėjo pasitarnauti tie Aid. 
tik savo seniūnijai, bet ir visai Cliicago visuomenei. Sumi
nėsime tik dalį jo nuveiktų darbų. Vienas iš žymiausių jo 
žygių, tai California gatvės ties 49-tųja atidarymų. Šitas pa
žadas žmonėms buvo duodamas jau per dvidešimts metų. Ii 
per visų tų laikų šioj apylinkėje nebuvo pereinamos gatvės, 
jei neskaityti Western ir Kedzie avenues. Tai kaip ir sapnas, 
kurs pasisekė įkūnyti tik šiam aldermanui.

Kitas stambus žygis tai Califoriiia busų susisiekimas. Su
manymas įneštas ir virtęs įstatymu, šiam žygiu teko paau
koti nemažai žygių1 reikėjo susitarti- net su penkiomis seniū
nijomis, k. a. 13, 15, 25, 26 ir 28. Prisidėjo savo parama h 
kooperavo su Town of Lake Chamber oi Commerce, kad ati
daryti busų susisiekimų ant 47 gatvės nuo Kedzie į vakaru: 
iki miškų. Paskui, laike paskutinių ketverių dietų išgavo in
staliacijų šviesų prie Archer ir Cttlifuriiia, 47 ir California ii 
Kedzie, 51 ir Western, Archer ir Western Avė. Padėjo išgatit 
leidinių Archer Avė. praplatinti ir pergrįsti Toliai!’ būdama: 
finansinio komiteto nariiv pasistehge išgauti perdirbinių švie 
sų nuo Stale iki Central Park Archer gatvei. Darbas prasidėi 
po vasario pirmos. Bus įrengtos visos 1,000 žvakių pajėgo: 
lempos.

Praktiškai kalbant, visas darbas apmokėtas yra iš WP7 
fondų. Gi iš vežimų mokesčių fondo per paskutinius penki 
metus, bendrai imant, pataisyta apie 104,622 ketvirtainiai jar 
dų, t. y. apie 18,462 ketv. jardai į metus.

Išeina, kad 12-ta seniūnija susilaukė apie 6 mylias1 tris 
dešimts pėdų pločio naujo kelio. Tai yra ketvirtadalis viso te 
kas buvo atlikta per paskutinius dvidešimts melų. Šaligiitvii 
pataisyta apie 275,000 ketvirtainių pėdų. Dafbų atlieka 
darbininkai ir ves jį prie .pabaigos. Skersgatvės yra tokios 
gerose sųlygosc, kokiose nėra buvę dar niekad. Praktiškai vi
sos jotos taisomos iš WPA fondų Aldermafia^’Bryan Hartnett 
nuo darbo niekad neatsisako, jei kur kviečiamas. Jis prisidė
jo prie Kelly Aukštosios Mokyklos konstrukcijos, jis prisidėjo 
savo rupesniu ir prie visų kitų savo seniūnijos mokyklų pa
gerinimo, prisidėjo prie pataisymo ir gaisrininkų namo prie 
Archer ir, Sacramcnto gatvių. Kooperavo $Įię mayorii Kelly1 
pagerinant* vandens spaudimų. Dabar .spaudimas tiek page
rintas, kad lengvai per karščius pasieks tretįjį aukštų visose 
miesto srityse.

Kitas gana svarbus žygis, lai sumanymas ir pravcdin'ias 
vaikų žaismaviečių įstatymo, kas tikimasi duos jaunuoliams 
gana daug naudos. Kaip tarybos narys jis visuomet pasirodė 
•savo gabumais ir' už tai iš visų susilaukė pagarbos. Jis išrin
ktas finansinio komiteto nariu, paskui Vietinio Susisiekimo, 
Industrijos ir Namų, Pramogų ir Aviacijos ir panašiai. Taigi, 
dirba ne vien Chičagai, bet ir Savo seniūnijai. Nėra buvę to 
atsitikimo, kad jis kur siekdamas savo tikslo ncatsiėktų.

Tais* tad, sumetimais jį indotsavo teisėjais J. T. Zuris, rc- 
, guliaris Demokratų komitetas ir įvairus visuomenės kliubai. 

Ofisas jo randasi ties 3516 So. Washtciiaw Avė- Čia jis ir gy- 
. vena su savo žmona ir dviem vaikais. < (Skelb.)

iiattiiett

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PAlEšKAU MERGINOS, kuri 
okėtų gaminti valgį ir pagelbėti 
verne. Gera mokestis, darbas ant 
sados. 3359 So. Halsted St.
........ i................. .ui, r i !>■■ i .i ■<■■.4

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

RENĖAI KAMBARIAI garu ap
šildomi, karštas vanduo, maža šei
ma, našlė. 731 W. 18th St.,Apt. 10, 
3 lubos prieky, A. Seter.

PASIRENDUOJA KAMBARYS, 
vaikinui prie mažos šeimynos, ap
šildomas 1646 N. Bell Avė. kreip
kitės po penkių vakarais, šešta
dienį ir sekmadienį visą dieną. 
Antras aukštas.

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

ŽIĖMIŲ VAKARŲ KAMPAS 69 
ir Rockwell Št., 3 naujos krautuvės, 
rendos vertė $2220. Bergenas grei
tam pardavimui. Dorchester 0883.

ANT RENDOS 4 kambariai, švie
sus, dideli, yra toiletas vidui. Ren- 
da $10.00. Galite matyti šventadie
nį. 1616 Desplaines St. 2-ros lubos.

!»■■■■ II ■ ■ I ..................... I H ... .................  į

Business chances
Pardavimui Bizniai

RfcNDON DIDELIS apšildomas 
kambarys. Visi patogumai. Maža 
šeimyna. 3635 So. Union Avė. Tel. 
YARDS 6575.

turnyras. Jis tęsis per dvi sa 
Vaite, po 2 vakarus kas savai 
tę. Matysim kas liks čempijo 
iltį.

PARDAVIMUI CASH ar termi
nais 30 mylių nuo Chicagos 6 ak
rai, namas, gesas, elektriką. Visas 
pristatymo patogumas. Vaismedžių 
užuksnių medžių ir mažų vaisme
džių. Bažnyčios, geriausios mokyk
los—Chicago N. W. Railroad, ne
brangiai. Smulkesnės žinios pas

K. K. NELTNOR, 
West Chicago, III.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė, gera vieta, gražus štoras 
—parduosiu pigiai. J. PATARABAS 
1538 So. 50 Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA TAVERNAS, sti 
visais įrengimais. Getą vieta. Par
siduoda pigiai. 3538 So. Halsted.

GRAND AVĖ. ŪKIS tęsiasi iki 
Diversey, arti mokyklų ir buso, ge
ra žemė, tarpe Mannheim Road 
ir Wolf Rd. Aukoja už $975. $200 
pinigais, $10 mėnesy. Box G-16, 
1739 So. Halsted St.

BUČERNĖ GROSERNĖ geroj 
Vietoj. Biznis per 20 metų moder
niški fikčeriai parduosiu pigiai. 
Be agentų. Apleidžiu miestą.

Lafayette 7979.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė, geras biznis. Priežastis — du 
bizniai. 3435 Wallace St.

TUOJ PRIE CICERO AVĖ., gyva 
šalikėlio šeimos dydžio ūkis už
miesty, arti 147 gatvės, busas, elek
triką, labai derlinga žemė. Barge- 
nas už $375.00. $75 pinigais, $5 mė
nesy. Box L-18, 1739 So. Halsted 
Street.

214 AKRŲ ŪKIS arti Knolkvood 
County Club, už Lake Forest ribų, 
puiki žemė, kaina $150.00 akras, 
terminai. Box T-68, 1739 So. Hals
ted Street.

PUIKIAUSIS MIŠKAS, privatinė 
nuosavybė, į pietus nuo Palos kal
nelių. 10 akrų prie išgrįstos sek
cijos, arti transportacijos, kaina 
numažinta iki $150 akrui, greitam 
pardavimui, terminai atsakančiam 
pirkėjui. Box K-47, 1739 South 
Halsted Street.

HIGGINS ROAD ŪKIS arti 10 
akrų, elektriką, tekantis upelis, tur
tinga A-l žemė; aukoja $4,000. 
$1,000 pinigais. Savininkas. B-27, 
1739 So. Halsted St.

Kas naujo SLA kuopoj
SLA 301 kuopa auga, didėja 

nariais. Pažangos Vajus sekasi 
neblogai. Kad kokios, bils pa
dvigubintas skaičius narių. 
Daug kits klausia, teiraujasi. 
Tiesa, yra ko klausti. Šiandien 
SLA pilnai atsako visiems, kas 
ko nori — kaip jauniems, taip 
ir seniems. Lietuviai net iki 60 
metų amžiaus gali įstoti ir ap- 
dratidų gauti.

Kuopos naudai ir pačių na
rių linksmųpipi yra rengiamas 
parengimas. Bunco kortų parly 
ir po to šaunus šokiai visų nak
tį. Tas įvyks 11. d. vasario Še- 
meto svet.

Komisija — 4 moterys ir vie
nas vyras jau darbuojasi, ren
ka dovanas, atlanko kiekvienų 
narį ir niekas neatsisako, perka 
bilietus, pasižada ateiti. Taip ir 
reikia, nors vienų kartų į me
tus visiems sueiti, susipažinti. 
Juk esame 
riai.

Rengimo 
iš darbščių

PARSIDUODA ROOMING housė 
su tavernų — 200 mylių nuo Chi- 
cagos. Neša apie $350.00 į mėnesį. 
Prieinama kaina. CHAS URNICH, 
2500 W. 63rd St. Antros lubos.

PARSIDUODA greitai ir pigiai 
grosernė ir delicatessen. Biznis iš
dirbtas; yra 4 kamb. gyvenimui.

3512 So. Lowe Avenue.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

ĮSIUVAME ZIPERIUS į kautus, 
apsiaustus svederius ir tt. taipgi 
skeitus aštriname. James Shoe 
Shop, 3551 So. Halsted St.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos1

NORIU GAUTI PASKOLĄ ant 
pirmų morgičių nuo privatinio 
žmogaus iki $2,500.00. J. SIRUS, 
4917 So. Killer Avė., Tel. Lafayette 
0162.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Zenlė Pardavimui

viehos šeimos na-

PAGERINTAS ŪKIS prie didžio
jo vieškelio tuoj už Washington 
bulvaro, patogu į Oak Park, IMz 
aukšto naujas namas, 6 kamba
riai (reikalinga vidus taisyti), ga- 
sas, elektriką, plačiai išpiltas gyvas 
bulvaras, už miesto ribų, užtikrin
ti žemi mokesčiai, nėra asesementų, 
arti krautuvių, teatrų, mokyklų, 
transportacijos, yra sodnas ir pauk
ščių ūkis arti. Kaina $1975.00. $295 
pinigais, $25 mėnesy (su nuošim
čiais). Rašyti savininkui Box A-12, 
1739 So. Halsted St.

35% ANT $8,000 INVESTUOTŲ 
12 apartmentų nešildomų, 5700 San- 
gamon St, 9-4-ris, 3-6-šis, žemos 
rendos $4200. Morgičius $12,000. 
Kaina $20,000. Dorchestcr 0883.

JOI1ANNA VALIENĖ
(jio tėvais Bartašaitė) 

Velionė gyveno po adr. 2237 
So. Oakley Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 19 d., 4:00 vai. popiet, j 
1939 m., sulaukus 53 m. amž., 
gimus Raseinių apskr., Gir- Į 
diškių parap., Košių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Vladislovą, seserį • Dorą | 
šilcykienę ir švogerį Ipolitą, | 
brolį Stanislovą Bartašių ir | 
brolienę Juzefą, pusbrolius | 
Juozą ir .Kazimierą Jucius ir ] 
jų šeimynas, Lietuvoj 2 sese- | 
ris Oną ir Marijoną ir jų.šei- I 
mynas. ’

Kūnas pašarvotas Lachavi- i 
čiaus koplyčioj, 2314 W. 23rd I 
Pi. Laidotuvės įvyks Antra- ■ 
dienį, Sausio 24 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į Aušros Vartų 1 
patap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už j 
velionės 
nulydėta 
pines.

Visi a. 
giminės, 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ' 
Srmus, Sesuo, Brolis, švoge- 

ris, Brolienė ir Giminės;
Laid. Dir. S' D. Lachawicz 
ir Sunai. Tel. CANAL 2515.

Kai kurie šykštuoliai dėl to 
raukosi, bet tai pavydas kam 
“Naujienoms”. Bet pavyduolių 
buvo ir bus. “Naujienos” yra 
užsitarnavusios, nes per savo 
25 metus gyvavimo daug pasi
tarnavo visiems lietuviams ir 
jų organizacijoms. Tad neturė
tų likti nei vienos draugijos bei 
kliubo, kad neprisidėtų prie 
jubiliejaus su $25.

Uniformų skyrius
Kareivių uniformos skyriaus 

parengimas bus 4 d. vasario p. 
šelneto svet Skyriaus kapito
nas ir komiteto narys C. Raku
sius sako: “Parodysiu kų aš ga
liu”. Tas jam lengva sakyti, 
nes turi getus pagalbininkus —- 
S. Šileikų ir.S. Matulionį. O 
“kareiviai*’ Riti daug rėmėjų,

komisijų susideda 
narių: p. Chismar, 

čia augus mandagi “leidė”. ji
nai datbuojasi chicagiečių tar
pe, p4 1 
Viktorija
bruzda po Cicero. Good 
visiems; —K. P; Deveikis.

PRAŠOME J MUSŲ NAUJĄ VIE
TĄ. Gauname kožną dieną iš Re- 
ceiverių visokių didžių ir mažų 
namų ir parduodame pigiai. Per
kame, parduodame mainome ir ap- 
draudžiafne visokias nuosavybes, 
visur. Apdrauda metams dykai sd 
kiekvienu namo pirkiniu. Notari- 
zuojame visokias popieras (raštus) 
dykai. CHAS. URNICH (Kazimie
ras Urnikis), 2500 W. 63rd St., An
tros lubos. Telefonas Prospect 6025.

vai. ryto, 
senatvės,

nubudime

sielą, o iš ten bus 
į šv. Kazimiero ka-

a. Johannos Valienės 
draugai ir pažįstami

ELENA ŠULSKIENĖ 
(po tėvais Sereikaitė) 

Gyveno po adr. 1951 Canal- 
port Avenue.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 19 d., 1:00 
1939 m., sulaukus 
gimus Lietuvoje.

Paliko dideliame
vyrą Adomą, 3 dukteris Anta
niną Pralgauskienę, Eleną 
Ryan ir jų šeimynas ir dukte
rį Domicėlę, sūnų Dominin
ką ir jo šeimyną ir kitas gi
mines ir draugus.

Priklausė prie Catholic Or- 
der of Foresters, Sus. Liet. 
Rymo Katalikų Amerikoje, 
Šv. Antano iš Padvos,. Vyrų 
ir Moterų Dr-stės; ir Aušros 
Vartų Draugystės.

Kūnas pašarvotas S. M. 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18th 
S t. Laidotuvės įvyks Pirmad., 
Sausio 23 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elenos šulskienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnus ir 

Giminės
Laid. Dir. S. M. Skudas, 

Tel. MONROE 3377.

EDWARD RADZEVICH
. Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 19 d., 8:10 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 16 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motįną Jennie, tėvą Juozapą, 
seserį Dorothy, brolį Carl, Se
nukus Mykolą ir Aleksandrą 
Židonius, dėdes, tetą ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 7021 So. 
Washtenaw Avė. Tel. Repub- 
lic 5729. LaidotuVės įvyks 
Pirmadienį, Sausio 23 d., 8:00 
vai. ryto iš namų ■ į Gimimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Edwardo Radže- 
vich giminės, draugai irpažįs- 
taftii esat nuoširdžiai kvie- 
’Hamii dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Scsud, Brolis 
ir kitos Giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138.
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kasj šautis, Mikulis,
Danauskus, šemetas,

Iš Raudonos Rožės

Samošku,
Tdmtilu-

Kliubo
Raudonos Rožes Kliubo užei

gos tvarkytojai šį šeštadienį 
turės “šurlim biirum” savoj už
eigoj, 4932 W. l lth St. Kaip 
jauni, taip ir seni, kas mylite 
smagiai laikų praleisti — atei
kite. Įžangos nereiks mokėti. 
Šių savaitę prasidėjo kdrtavimo

fi I M f! A Gėlės Mylintiems I B H H f i Vestuvėms, Ban-; ObIrJ** kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

gėlininkas mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

I fi V E IQ Telegramų T* L U f LIM U Vteąs Pasaulio 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankictams | j 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308 |

lingj Račauskiencj 
ir p. černevičius 

luck

Švento Rašto 
Paskaitos Ir 
Tyrinėjimai

PAAUKOS, kad likviduoti nuo
savybę, plytinį namą lietuvių apy
linkėje arti North West sidės. Tin
kama bizniui ir rezidencijai—pilnai 
išrenduota. Terminai kaip tinka. 
Brokerių prašomas. Rašyti ar krei
ptis į įgaliotinį SAMUAL BARTH, 
188 West Randolph St., Room 1802, 
Dearborn 9292.

Alsibuna kiekvienų sekma
dienį nuo 3 valandos po pietų.

MORGIČIŲ BENDROVĖ turi lik- 
viddoti kampinius 13 apartmentų. 
Metinės pajamos $5750.00. Kaina 
tik $18,000. $4,000 cash.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

4027 Crawford.
Tel. Independence 6870

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trekai Pardavimui
COOK COUNTY PASIŪLO AT
IMTŲ AUTOMOBILIŲ IŠPAR- 

DAVIMĄ, KOKĮ CHICAGA 
ILGAI MINĖS.

Užtikriname, kad sutaupy
site šimtus dolerių i

Virš 300 garantuotų karų. Yra 
visų išdirbysčių naujutėlių karuoto- 
kioidis kainomis, kokių negalime 
niekur kitur rasti.

Dabar kaip tik laikas pirkti. Ne
laukite. Musų įstaiga yra didžiau
sia finansinė bendrovė ChiCagoje, 
kuri karus pardavinėja publikai 
tiesiogiai.

Pirkite garantuotą karą, kuris 
tarnaus daug mėtų už tokią kainą, 
kokią išgalite mokėti. Mes duosime 
gerą kainą už jūsų senąjį, o likusią 
dalį galite išsimokėti per dvejus 
metus.

Musų du parodos kambariai yra 
atdati kasdien iki 10 vai. vakaro ir 
visą dieną sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, nepralei
skite šios progos. Mus aplankykite 
pirma ir sutaupykite pinigų!

COOK COUNTY AUTO 
FINANCE COMPANY '

1340 West 63rd Street
prie Loomis

2828 West North Avė
prie California

MILDOS SVETAINĖJE
3142 So. Halsted St.,

Ateinantį sekmadienį, 
Sausio-Jan. 22 d., 1939.

Kalbės
S. BENECKAS 

temoje:
“KADA DIEVAS ATMETĖ 

NUO SAVUS KRIKŠČIONIJĄ, 
ARBA BABELĘ.”

Kviečiame visus atsilankyti. 
Įžanga veltui. Rnkllavos nėra- 

(Skclb.)

VEIK GREITAI!
6 kambarių plytinis, 5529 So. Mo-
zart, ...................................... $5250

2 flatų plytinis, 6325 So. Whipple
Street ................................... $8250

3 flatų plytinis, 4143 North Mc-
Vickers ................................ $5750

6 kambarių freiminis Notth West
Side ................................... $2950.00

Kreiptis 5946 BELMONT,
Tel. Avenue 5577.

COAL—WOOD—OIL 
Ariglys—Malkos—Aliejus

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

Draugiškas
Pasilinksminimas

RYTOJ, L.T.K.B. nariai 
gia pasilinksminimo vakarų,šv. 
Marijos parap. svet., 35th ir 
So. Union Avė. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Kviečia:
Kuh. St Linkus ir Komitetas.

reti-

FORKLAUZERIŲ LIKVIDAVIMAS 
3 FLATŲ PLYTINIS, GARO ŠI

LUMA, tik $500 įmokėti. Kaina 
.tik ................................ $5,000.00

6 flatų plytinis, garas, 6 kamba
rių plytinis, garažas, rendos $2700. 
—$2,000 į mokėti tiktai..... > $12,000

Naujas, gbltohų plytų, 10 metų 
senumo, 9x4 kambarių apartmen- 
tas, geras, refrigeracija, rendos 
$4,200. Tiktai $6,000 įmokėti. Kaina 

tik ..............................  $17,000
Pereinamas kampas, 8 aukštų ir 

18 apartmentų, garas, rendos $13,- 
000. Tiktai $10,000 įmokėti. Kaina 

tik ..............   $45,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500 

10 N. CLARK STREET, 
• Dearborn 1540.

4
3

PARSIDUODA arba mainysiu 
fletų mūrinį namą su štoru — 
ir 5 kambariai. Visi įtaisymai.

2419 W. Marąuette Road.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS. .

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos* Už pakartojimus . 
duodame gerą nuolaidą. 

.......... .
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KEISTOJ NELAIMĖJ UŽMUŠĖ LIETUVI 
J. A. NOR1SĄ

Kitos Nelaimės
ROSELAND. — 39-nių metų 

WPA darbininkas, lietuvis, 
spėjau t iš pavardės, užvakar 
naktį žuvo keistoj automobi
lio nelaimėj. .Jis buvo užmuš
tas prie 114-tos ir Doty gatvių 
kryžkelių-

Užmuštojo pavardė, kaip sa
ko \VPA kortelė, atrasta jo 
rūbuose, yra Jonas A. Norisas, 
o adresas- 10736 Edbrooke avė. 
Jis buvęs apie 39 metų am
žiaus.

Norisas ėjo keliu pėkščias. 
Netoli kryžkelės pasirodė au
tomobilis. Vairuotojas per vė
lai pamatęs Norisą, staigiai 
pasuko į šoną, kad išvengti 
nelaimės. Vienok Norisą kliu
dė. Be to, smarkiai pasukęs 
automobilį, paslydo ir įkrito 
į Calumet upę, kuri teka neto
li kryžkelės.

Sustabdęs kitą automobilį, 
vairuotojas išvežė Norisą ligo
ninėn, bet kol ją pasiekė, jis 
jau buvo miręs.

Prie automobilio vairo buvo 
Hammondo gyventojas ir vie
nas iš- Republic plieno bendro
vės viršininkų- Arthur Yost, 
puo 8172 Street.

Kitose Nelaimės.
• Prie 71 st ir Oglesby gat

vių krvžkelio Illinois Central 
trauki n vs užmušė 55 metu chi- v v
cagietį Joscph Galica, 7158 
Yates avenue.

Dabar Žilienė Džiaugiasi 
Gyvenimu.

Apie mėnesį laiko atgal 
Pennsylvania linijos traukinys, 
prie 119 ir Halsted gatvių, 
užmušė 31 metų lietuvį Joną 
Žilių, nuo 11142 Normai avė. 
Sužinojusi apie nelaimę, ve
lionio žmona Cathleen vos iš 
proto neišėjo. Liudesis ir škdtt- 
smas jai tiek pakirto jėgas, 
kad ji pasidarė ligonė-

Bet vakar atsirado pas ją 
naujas noras gyventi. Liltlc 
Company of Mary ligoninėj, 
95th ir California- ji pagimdė 
dvynukus. Reikėjo daktarams 
daryti sezarinę operaciją, bet 
abu kūdikiai yra gyvi ir moti
na jaučiasi gerai.

Žiūrėdama į abu naujagi
mius, p. Žilienė tarė:

—Jonas, jei jis čia butų, 
didžiuotųsi tais berniukais. Po 
jo mirties nemaniau, kad ver
ta man begyventi — bet da
bar žinau, kad klydau.

Ji turi kitą sūnų, Jimmy- 
kuris dabar keturių metų 
amžiaus. Jį globoja pirmos p. 
Žibaus žmonos vaikai, Anna 
Mae—17 metų, kuri dabar yra 
jų visų “motina” Davis, 15 m., 
ir Milton, 10. — R.

Miesto administracija vakar 
atleido rekordų skyriaus tar
nautoją Stanley A. Halick iš 
darbo. Prieš tai keli kiti žmo
nės buvo pašalinti. Miesto biu
rų viršininkai didžiumoj remia 
Kelly į merus, o prašalintieji 
buvo už Courtney.

Pildom
Income

Blankas

KASDIEN NUO 8 v 
RYTO IKI 8 v. VA 
KARO.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicagos Radio 
Aktoriai Ruošiasi 
Streikuoti

Reikalauja Algų Pakėlimo 
Ir Geresnių Sąlygų

Foresters salėj, 1016 North 
Dearbom st., vakar naktį įvy
ko Chicagos radio aktorių, dai
nininkų ir “anounserių” balsa
vimai streiko reikalu. Jie turi 
suorganizavę American Federa- 
tion of Radio Artists uniją, ku
rios narių skaičius siekia apie 
750.

Užvakar NeW Yorko unijos 
skyrius vienbalsiai pasisakė už 
streiką, ir spėjama, kad pana
šiai padarė chicagiečiai.

Streikas dar nebus paskelb
tas per kelias dienas, o gal vi
sai jo nebus, bet jeigu unijos 
centras šauks narius streikuo- 
;i, tai chicagiečiai jau bus pa
siruošę.

Ginčas su darbdaviais eina 
dėl algų. The American Asso- 
ciation of Advertising Agen- 
cies, kuri atstovauja darbda
vius — programų leidėjus, siu- 
o $15 už penkiolikos minučių 
transliaciją, bet už repeticijas, 
kurių kartais reikia daug lai
ko praleisti nieko nenori mo- 
<ėti. Aktoriai reikalauja $15 
už 15 minučių transliaciją, $25 
už pusvalandžio ir $35 už 60 
minučių, taipgi po $6 už kiek
vieną repeticijos valandą.

Trys Savaitės
Be Maisto

Apgriuvusiam ir apleistam 
name ties 426 South Aberdeen 
Street, kaimynai pastebėjo, kad 
vienam kambarėlyj kas tai gy
vena. Jie pradėjo tyrinėti ir 
atrado ten 70 metų moteriškę, 
Mrs. Lena Pisano. Ji buvo be
veik apmirusi iš bado ir šalčio. 
Pasirodė, kad ji nieko burnoj 
neturėjo, net nei vandens, per 
;ris savaites laiko.

Senelė dabar guli Lutheran 
Deaconess ligoninėj.

Valdininkams 
Nekels Algų

t

Aldermonai ir miesto meras 
pereitų metų pabaigoj pažadėjo 
tai kurių rūšių valdininkams 
pakelti algas. Bet pasirodo, kad 
jie negalės to padaryti, nes ne
mato kur gauti įplaukų algas 
kelti.

Miesto biudžetas šiems me
tams numato $57,795.00 išlaidų 
ir lygiai tiek pat įplaukų, ne
skaitant išlaidų, kurios susida
rytų algas keliant.

Terminai sala, kuri yra netoli San Pedro, Cal. Į tos salos kalėjimą liko per
keltas Al Capone.

Pasodino Buvusį 
Meilužį Kalėjiman 

t I ■ —■■■ I •

Va|<ar apskričio kalėjime at
sidūrė jaunas chicagietis Rich- 
ard Bowers. Pasirodo, kad prieš 
kėletą metų jis susipažino su 
turtinga našle, Mrs. Vashti De 
Berry.

Kol ji turėjo pinigų (apie 
$30,000) tol Bowers buk labai 
karštai ją mylėjęs. Bet kai pini
gai pasibaigė, lai Bovvers gavo 
darbą su $16 savaitinės algos ir 
apsivedė su jauna muzikos mo
kytoja.

Mrs. De Berry patraukė Bo- 
wers teisman. Miesto teismas, 
bylą išnagrinėjęs, nusprendė, 
kad Bowers turi moteriškei 
grąžinti $757.30. Bet Bowers to 
nepadarė. Už teismo paniekini
mą Mrs. De Berry pasodino Bo- 
vvers’ą kalėjime. Jis ten tol sė
dės, kol našlė mokės po $3.50 
kas savaitę kalėjimui už jos bu
vusio meilužio užlaikymą. Mat, 
tokiuose atsilikimuose tiek rei
kia mokėti kas savaitę.

ĮOi

[ ACME-NAUJIENŲ Photo i
SIOUX FALUS, IA. — “Aukštosios sosaidės” rodyk

lės knygoje jie yra užregistruoti kaipo “Mr. and Mrs. F. 
A. von Schneider.” Pažymima, kad jie yra baigę Hei
delbergo (Vokietijoje) universitetą.

Tą išdaigą iškirto adv. T. M. Bailey, kuriam jie 
priklauso.

' NAUJIENOS, Chleago, UI.

NAUJIEN Ų-ACME Telephoto

ur (Doc) Barker, 
kuris liko nušautas, kai 
bandė pabėgti iš Alcatraz 
salos. Jis buvo pasižymėjęs 
kriminalistas. >

PRISIMINIMAI IŠ TOLIMOS PRAEITIES 
Per 30 Metų Dainavo, Linksmino Lietu

vius, Ūpų Kėlė
Tai buvo pavasaris. Bridge- 

porte, Freight Turners svetai
nėje, apie tą vietą, kur dabar 
Kulio vaistine randasi, įvyko 
prakalbos. Kalbėjo Dr. J. šliu
pas, jživatkauskas, koks tai 
Liutkus ir studentas K. Gugis. 
Tai buvo 1910 melais.

Svetainė ne labai didelė, gal 
apie 500 žmonių talpinanti. Bu
vo kimštinai prisigrūdusi. Man 
teko sėdėti “galiorkoje” per vi
durį ir kiekvieną įvykį stebėti 
su didžiausiu žingeidumu, ka
dangi viskas buvo nauja, pirmu 
kartu regima ir girdima. La
biausiai stebėjausi, kad čia taip 
drąsiai ir laisvai kalbama: pa
smerkiant kunigiją už žmonių 
tainsinimą, kritikuojama val
džia už neapsaugojimą darbo 
žmonių nuo godžių išnaudolo- 
jų-kapitalislų; smerkiama visa 
šių dienų tvarka kaipo netin
kanti ir atgyvenusi savo laikus.

Kalbėtojai vienas po kito aiš
kina, kad darbo žmonijai rei
kia apsišviesti, susivienyti ir 
pakeisti esamąją tvarką tokia, 
kuri tarnautų visuomenės-dar- 
bininkijos gerovei — socializ
mu.

Prakalbų protarpiais dainuo
ja vyrų choras; jis nedidelis, 
apie 18 vyrų, vadovaujamas 
aukšto, dikto, barzdoto chorve

MAUJIENI

RENGIA

JUBILIEJINĮ

KOVO 12 0

šiemet apvaikščiodamas

1914 1939

savo gyvavimo sukaktį

ASHLAND BLVD.
AUDITORIJOJ

KAMPAS VAN BUREN IR ASHLAND BLVD

džio — tai butą Jono Katiliaus. 
Dainininkai irgi labai maišyti: 
vieni jauni ir apsiskutę, tik su 
labai ilgais plaukais; kiti au
gesni ir usoli, dar kili trys — 
tai butą Burago, Petraičio ir 
Griniaus ■— barzdoti. Visi su 
raudonais kaklaraiščiais. Dai
nuoja, pagal Dr. Graičuno išsi
reiškimo, “nuo širdies ir iš pe
ties”, net salė skamba. Visos 
dainos revoliucioniškos, smer
kiančios darbininkų skriaudė
jus ir šaukiančios į kovą. Tai 
buvo Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 81 kuopos vyrų choras iš 
North Sidės, kuris dar neseniai 
buvo sutvertas. Publika plojo, 
trypė, švilpė ir kitaipx reiškė 
savo pasitenkinimą dainavimu 
ir nenorėjo paleisti nuo estra
dos dainininkų.

Well, nuo tų įspūdingų laikų 
daug metų praėjo. Chicagiečių 
lietuvių tarpe įvyko tūkstančiai 
prakalbų, parengimų, apvaikš- 
čiojimų ir visur per tuos 30 
metų tas pats choras, tik vėliau 
tapęs mišriu, ir dar vėliau pa
sivadinęs “Pirmyn”, dainavo, 
linksmino žmones, kėlė jų ūpą 
ir šaukė prie vienybės ir bro
liškumo. Sunku įsivaizduoti ką 
mes butumo darę be tokio cho
ro, kaip butų sekę.si veikti.

Sekmadienį, sausio 22 dieną,

šeštadienis, sausio 21, 1939
tas choras — “Pirmyn” choras 
— švenčia 30 metų jubiliejų. 
Užsitarnavo, ir dar kaip užsi
tarnavo, kad chicagiečiai paro
dytų savo simpatiją, džiaugsmą 
ir dėkingumą chorui už jo iš
tvermę. Mažai arba visai nebe- 
rasime senųjų dainininkų ta
me chore, dabar jaunoji karta 
jų vietas Užima, bet dainuoja 
dar įspūdingiau ir gražiau.

Sekmadienį Lietuvių Audito
rijoje sveikinsime juos.

Senis.

Gavo 20 Metų 
Kalėjimo Už Taksų 
Nemokėjimą

Fcderalis teisėjas Sullivan va
kar nuteisė čhieagietį1 Abe Zim- 
merman sėdėti 20 metų kalėji
me už nesumokėjimą valdžiai 
income taksų 1930—1931 me
tais. Jis buk turėjęs tais metais 
mokėti $36,250, bet padaręs me
lagingą raportą. Zimmerman 
buvo vadinamas “Loterijų Ka
ralium”.

Gali Būti Labai 
Šalta

Chicagos oro pranašas sako, 
kad šiaurinėj Kanadoj formuo
jasi didelė šalčių banga. Gali
mas daiktas, kad sekmadienį 
rytą ji užklups Chicago. Jeigu 
pranašavimas išsipildys, tai Chi
cago susilauks daug šaltesnių 
dienų negu iki šiol turėjo.

Sniego, sako, daugiau nebus.
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