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Klaipėdos siekė Hitleriui
LIETUVOS VYRIAUSYBE ŽADA NEVARŽY

TI HITLERININKU ŠEIMININKAVIMO 
KLAIPĖDOJE

Vilniuje minės Lietuvos nepriklausomybę
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBE MINĖJIMAS VIL
NIUJE.

VILNIUS, sausio 31 d. — 
Įsteigtas komitetas Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
minėjimui suruošti.

MINISTRAS PIRMININKAS 
KLAIPĖDOS REIKALAIS.
KAUNAS, sausio 27 d. — 

Min. Pirmininkas Mironas pri
ėmė spaudos atstovus, kuriems 
pareiškė: jog nevaržydama 
autonominiams organams tvar
kytis nacionalsocialistiškai, Lie
tuvos Vyriausybė tikisi, kad 
lietuvių-vokiečių visuomeninė 
veikla viena kitai nekliudy
siančios.

PRIESAIKA HITLERIUL
KLAIPĖDA, sausio 29 d. — 

Ordnungsdiensto nariai, sporti
ninkai, smogikai, drauge su 
savo vadu, veter. gyd. Neu- 
manu, prisiekė ištikimybę Hit
leriui. • Po x to surengė demon
stratyvias eisenas per miestą.

“LITHUANICA 2”
KAUNAS, sausio 31 d. —- 

Dr. Baršauskas, skraidydamas 
“Lithuanica 2”, sėkmingai at
liko eilę kosminių spindulių ty
rinėjimų.

DRANGELIENĖ VARŠUVON.
KAUNAN, sausio 29 d. — 

Čikagietė dainininkė p. B. 
Drangelienė pakviesta koncer
tuoti Varšuvoje.
1939/II/1 d.

Naciai turi galvo
sūkio

BERLYNAS, Anglija, vas.
3. — Neapkenčianti prez. Roo- 
sevelto Amerikos spauda pa
leido ir išgarsino žinią, jogei 
prez. Rooseveltas slaptame se
natorių posėdy pasakęs, kad 
jeigu kiltų pasaulio karas, tai 
Jungt. Valstijų rubežius butų 
Francuzijoj ir prie Reino.

Per tris dienas Vokietijos 
spauda plūdo prez. Rooseveltą 
kaip įmanydama. Ir štai penk
tadienį, pasikalbėjime su spau
dos atstovais, prezidentas pa 
sakė, kad ta žinia yra grynas 
melas, sufabrikuotas jos vald
žios priešų.

Gavę tą pranešimą Vokieti
jos naciai susilaukė ir galvo
sūkio. Jie pareiškė, kad turės 
konferenciją, pirm negu ko
mentuos jį.

StORHSž
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Debesuota; kįlanti tempera
tūra; saulė teka 7:01 v. r., lei
džiasi 5:07 v. v. Sekmadienį 
debesuota ir šilčiau.

Francuzijos socialis
tai eina pagalbon 

lojalistams
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

3. — Francuzijos socialistų 
partija, remdama Ispanijos re
spublikos pasiryžimą kariauti 
prieš sukilėlius, pradėjo nau
ją vajų. Leon Blum, socialis
tų partijos vadas, atsišaukė j 
Francuzijos gyventojus,’ ra
gindamas juos juo skubiau sių
sti į Ispaniją karo reikmenas.

Socialistai išvystė naują va
jų respublikos gynėjams Ispa
nijoj pagelbėti tuo metu, kai 
šalies vyriausybė ėmė rodyti 
ženklų, kad ji ieško susiprati
mo su sukilėliais ir pusiau ofi
cialiai pasiuntė pas sukilėlius 
senatorių Berardą.

Francuzija pasiuntė 
atstovą pas Ispani

jos sukilėlius-
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

3. — Penktadienį išvyko į 
Burgos, Ispanijos sukilėlių so
stinę, Francuzijos senato na
rys, Leon Berard, asmeniškas 
sukilėlių vado - gen. Franco 
draugas. Berard prieš išvyk- 
siant pareiškė, kad jis mėgins 
pagerinti Francuzijos ir Ispa
nijos sukilėlių santykius. Pa
sikalbėjime su Franco jis ke
tino iškelti Francuzijos diplo
matinių ryšių užmezgimo su 
sukilėlių Ispanija ir sugrąžini
mo į sukilėlių teritoriją bent 
kai kurių ispanų pabėgėlių 
klausimus.

Francuzijos vyriausybės at
stovai atsisakė patvirtinti ar
ba paneigti senatoriaus Berard 
kelionės tikslą.

Prašo paaiškinti ko
dėl fašistai puola 
prez. Rooseveltą

ROMA, Italija, vas. 3. — 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
Italijai, William Phillips, penk
tadienį kreipėsi i Italijos už
sienių reikalų ministerį Galea- 
zzo Ciano prašymu paaiškinti, 
kodėl fašistų spauda jau ke
lintą dieną atkakliai puola 
prez. Rooseveltą asmeniškai.

Atstovų rūmai pail
gino Dies komiteto 

veiklą
WASHINGTON, D. C., vas.

3. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmai penktadienį nubalsavo 
pailginti ąnti-amerikoniškai 
veiklai tyrinėti komiteto dar
buotę. Už pailginimą paduota 
344 balsai, prieš 85. Komite
tui pirmininkauja konservaty
vusis atstovų rūmų narys Mar
tin Dies iš Texas valstijos. 
Komiteto darbuotė pailginta 
iki sausio 8 d. 1940 m.

CONCEPCION’ CHILE. — žemės drebėjimo pasėkos. Paveiksle parodomas anglų firmos trobesys, kuris 
liko paverstas griuvėsiais.

PREZIDENTAS KALTINA, KAD PASA
KA APIE JĮ BUVO SUFABRIKUOTA
WASHINGTON, D. C., vas. 

3. — Prieš trejetą dienų, bū
tent pereitą antradienį, prez. 
Rooseveltas padarė pranešimą 
slaptame posėdy Jungt. Valsti
jų senato milita'rių reikalų ko
mitetui apie vyriausybės už
sienių politiką. Kitą dieną 
spaudoje tilpo žinia, buk pre
zidentas pareiškęs, j ogei - karo 
atveju Jungt. Valstijų rube
žius busiąs Francuzijoje. žinia 
paplito jįpli; L'' ; ' ,

Pasikalbėjime 'su spaudos 
atstovais penktadienį prez.

♦ i’ *■ - - - - - - - -.

Amerikos komunis
tams instrukcijos 

iš Maskvos
RIGA, Latvija, vas. 3. — 

IKKI, t.y. vykdomasis komu
nistų internacionalo komitetas, 
pereitą ketvirtadienį suformu
lavo instrukcijas Earl Brow~ 
deriui, Amerikos komunistų 
partijos sekretoriui ir vadui. 
Instrukcijos liepia Browderiui 
organizuoti komunistų mitin
gus ryšium su Lincolno gimta
dienio minėjimu. Mitinguose 
ir šiaip plačiojoj visuomenėje 
komunistams įsakoma agituo
ti už Washingtono, Londono, 
Paryžiaus ir Maskvos koope • 
ravimą kovai prieš agresingą
sias šalis, kitaip tariant, prieš 
totalitarines valstybes.

Fašistų šalininkai 
franeuzai atlan
kys gen. Franco • —i___ _

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
3. — Būrys franeuzų parla- 
mento narių, priešaky su at
stovu Xavięr Vallant, ketina 
ateinančią savaitę atlankyti 
Burgos, Ispanijos sukilėlių so
stinę. Taip Vallant, kaip jo vą- 
dovaujama atstovų griipė, yra 
Francuzijos parlamento deši- 
riieji elementai, palankus Ispa
nijos sukilėliams ir bendrai to
talitarinėms valstybėms. Jų 
kelionė businti neoficiali, nes 
premjeras Daladier nepritariąs 
jai.

Rooseveltas apibudino šitą pa
saką kaip apgalvotą melagy
stę, kuri paduoda klaidingoj 
šviesoj esamus faktus.
^ikrumoj įfpngt. Valstijų už
sienio politika.\buvo ir pasilie
ka tokia: 1 — Nesikišimas į 
santarvės; 2 — Palaikymas 
pasaulio prekybos visoms ša
lims, jų tarpe ir Jungt. Val
stijoms; 3 Kaip tauta, 
Jungt. Valstijos pritaria tai
kiam. palaikymui visų šalių po • 
litinės, ekonominės ir socialės 
nepriklausomybės.' ■

Paskendo japonų 
submarinas;

48 žuvo
TOKIO, Japonija, vas. 3. — 

Ketvirtadienį paskendo giliame 
ir audringame Bungo kanale 
japonų laivyno didžiulis sub
marinas. Keturios dešimty^ 
aštuoni nariai jo įgulos, ma
noma, žuvę. Nelaimė submari- 
ną .1-63 ištiko jam susidaužus 
su kitu submarinu. 30-čiai va
landų praėjus po jo pasken
dimo netekta vilties, kad kas 
nors iš įgulos butų išlikęs gy
vas.

Submarinas 1-63 buvo toli
mos kelionės laivas. Jis galė
jo pasiekti Jungt. Valstijas ir 
sugrįžti i Japoniją, nesustoda
mas kuro pasiimti.

Mirties bausmė “tin
giniui” Rusijoje

MASKVA, Sovietų Rusija,k 
vas. 3. — Maskvos radijo sto
tis penktadienį paskelbė, kad 
pirma mirties bausmė tapo pa
skirta darbininkui nusikaltu
siam naujiems Sovietų Rusi
jos patvarkymams, kurie rei
kalauja daugiau darbo iš dar
bininkų ir kurie baudžia “tin
ginius”. Pasmerktas mirti tū
las V.* Morozov, odos fabriko 
darbininkas. Jis užpuolė dirb
tuvės administratorių ir sun
kiai jį sužeidė, kai administra
torius nubaudė j j už darbo dis
ciplinos laužymą.

THOMAS MOONEY IEŠKO PERSKIRŲ
SAN FRANCISCO, Cak, 

vas. 3. — Rena Mooney, Tarno 
Mooney žmona, sako, jogei jos 
vyras nori gauti skirybas nuo 
jos. Bet jį nesutiksianti sky
ryboms. Tom Mooney esąs da
bar didvyris, lėkiojąs lėktu
vais, sakąs prakalbas, mato
mas publikoj. O ji kovojo per 
20 metų už Mooney, kai jis 
buvo kalėjime. Ji šiandien yra

UŽMUŠĖ IR SUŽEIDĖ 500 PABĖGĖLIŲ
PERPIGNAN, Francuzija, 

vaš. 3. — Ispanijos sukilėlių 
lėktuvai penktadienį mėtė bom
bas į Katalonijos miestą Fi- 
gueras, kuriame susirinko 
daug pabėgėlių nuo sukilėlių. 
Pranešimai sako, kad 500 žmo
nių užmušta arba sužeista.

Suomių generolas Bruno Ja- 
lander, Tautų Sąjungos atsto

Dvi eksplozijos įvy
ko Londono tune

liuose
LONDONAS, Anglija, vas. 

3. — Penktadienį, apie 6 vai. 
ryto, dvi bombos sprogo Lon
dono požeminių kelių (subvė- 
jų) stotyse. Londono policija, 
Scotland Yard, nužiūri, kad tų 
eksplozijų kaltininkai yra Ai
rijos teroristai. Viena eksplo
zija sužeidė stoties bilietų par
davėją, o kita sužeidė lengvai 
.penkis pasažierius.

''■■■■■ ■ ■! ■m—..............e m — ' ■

Senatoriai ginčijasi 
su prez. Rooseveltu -***■—*«

WASHINGTON, D. C., vas. 
3. — Prez. Rooseveltas nugin
čijo žinią, buk jis sakęs, kad 
Jungt. Valstijų rubežius yra 
Francuzijoj. Kai kurie senato
riai, girdėję jo aiškinimus pe
reitą antradienį, sako, jogei 
prezidentas kalbėjęs apife rūbe- 
žiu. Kiti senatoriai betgi aiŠ • 
kiną, kad prez. Rooseveltas pa
sakęs, jogei Jungt. Valstijų 
apsigynimo pirmoji linija esan
ti Francuzijoj.

61 metų ir dirba WPA darbą, 
perrašinėdama muziką ir gau 
dama $45 algos mėnesiui. Gal 
būt, sako Rena Mooney, ji 
esanti perprasta Tarnui, bet jai 
šiandien tepalikęs vien Tarnas 
ir ji jo nepaleisianti.

Įdomu, kad po išėjimo Moo
ney iš kalėjimo jo žmonos kar
tu su juo niekur nematyti.

vas komisijoj, kuri prižiūri 
svetimšalių savanorių iš Ispar- 
nijos pašalinimą, pareiškė, kad 
sukilėlių lėktuvų ataka buvo 
aršiausia, kokias jis yra ma
tęs.

Sukilėlių pranešimai penkta
dienį sakė, kad stumdamiesi 
pirmyn jie pasiekę liniją, ku
ri yra tik 25 mylių atstumoje 
nuo Francuzijos rubežiaus.

3,000,000-ms reikia 
pašalpos Barcelo- 

nos srity
BARCELONA, Ispanija, vas. 

3. — Ispanijos sukilėlių vy
riausybės apskaičiavimu 3,000,- 
000-nls gyventojų Barcelonos 
srity reikės teikti pašalpą dar 
mėnesį laiko ar ilgiau, iki sri
ties gyvenimas sugrįš į nor
malią vagą.

Kaliniai paliovė 
bado streiką

SAN QUENTIN, Cak, vas. 
3. — Penktadienį kuone visi 
iš 2,700 San Quentin kalėjimo 
įnamių nusitarė valgyti pus
rytį. Jie nevalgė dvi dienas, 
protestuodami prastą kalėjimo 
maistą. i

NEW YORK, N. Y., vas. 3. 
— Per kurį laiką laukta radi
jo artistų streiko visoj šaly. 
Penktadienį streiko pavojus 
pašalintas, kai artistų unija 
pasirašė naują sutarti, apiman
čią dviejų korporacijų radijo 
tinklus. Sutartis veiks dvejus 
metus.

Aštuonis ugniage
sius užgriuvo 

stogas
SYRACUSE, N. Y., vas. 3. 

— Naktį į penktadienį čia ki
lo gaisras. Trys ugniagesiai 
buvo sužeisti sunkiai ir guli 
ligoninėje. Aštuonis kitus už
griuvo gesinamo trobesio sto
gas. Keturioms valandoms pra
ėjus po to, kai nelaimė juos 
ištiko, jų vis dar nerasta ir 
nežinota, ar jie išliko gyvi.

Įsteigė valdžios ci
vilių teisių biurą

WASHINGTON, D. C., vas. 
3. — Generalus prokuroras 
Frank Murphy penktadienį pa
skelbė, kad Teisingumo Depar
tamente tapo įsteigtas civilių 
teisių skyrius. Tas skyrius pri
žiūrės, kad civilės gyventojų 
teisės nebūtų paneigiamos. 
Skyriaus vedėju bus Henry A. 
Schweinhaut, District of Co- 
lumbia advokatas.

Fašistai atakuoja 
prez. Rooseveltą

BARCELONA, Ispanija, vas. 
3. — Penktadienį Italijos fa
šistų spauda dar nesiliovė ata 
kavusi prez. Rooseveltą. Tarp 
kitų nepalankių epitetų prezi
dentui pasirodė ir toks: “Kur
stytojas Rooseveltas žydų tar
nyboj”. Italų atakos nesilaikė 
jokių padorumo ribų.

Ispanijos sukilėliai 
traukia teisman 
Jungt. Valstijas

WASHINGTON, D. C., vas. 
3. — Jungt. Valstijų teisingu
mo departamentas paskelbė, 
kad Ispanijos sukilėlių vyriau
sybė, per Ispanijos Banką, 
traukia teisman Jungt. Valsti
jas. Sukilėliai nori atgauti 
$10,000,000 vertės sidabro, ku
rį Jungt. Valstijos nupirko is 
Ispanijos respublikos valdžios.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
au gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiama pasiuntimo 
kvitai ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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"Mažai kas iš musiį t^atsitn^nu tuos, kUHė tjrė. padarę 

nuims kų nors gero,—bet nei vienas niekuomet neužmirštame 
tą- kuris padarė mums blogo.** -.... "

— o —
Muzikos Barai — įdo
mus ir naudingas 
leidinys

šiandien iš Lietuvos atėjo ta
sai visuomet laukiamas sve
čias — Muzikos Barai. Perskai
čius šį lapkričio ir gruodžio 
mėnesio numerį, kuriame, kaip 
ir visliose kituose numeriuose, 
randasi tiek daug įdomaus it 
pamokinančio kiekvienam, ne 
vien tik muzikos mylėtojui, bet 
ir rimtam profesijdnahii pasi
skaityti, manau sau, kažin kiek 
amerikiečių iš tikrųjų naudoja
si šiuo vertingu leidihiit.

Kuomet, keli metai atgal, 
mes lietuviai neturėjom savo 
kalboj leidžiamo muzikos žur
nalo, nekartų tekdavo išgirsti 
pageidavimų, kaip gerai butų 
turėti tokį savų muzikos žurna-

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

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

tišm, kraujo ligas, odos ligas, 
tonsilUs, pilvo ligas, pilės ir 
kitokias.
Pilnas jūsų sveikatos patikrini

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

vakare

Michlgan Avė. Clinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.
■ i,i.Mm . ,i ,ą.

lų, iš kurio galėtume pasimo 
kinti, arčiau pažini! musų mu
žikus ir jų včikią Lietuvoj e> tu- 
irėti pfogns sūsipažinii su muzi
kaliais iėrminais lietuvių kal
boje ir taip toliau, žodžiu, toks 
leidinys butų tikrai pageidauja
mas if VisUbiftei laukiamas sve
tys.

Atsakymas į tokius bloški
mus yfh Mužikus Batai, lasai 
muzikos meno lt hibkslo žur- 
nalasi kiltį leidžia Lietuvių Mu
zikos Draugija Lietuvoje; Re
daktorius yra Motiejus Indriū
nas. bethlradarbių tarpe randa
si toki žymus muzikus žinovai 
kaip Banaitis, Brazys, A. Bud- 
riunas, Griauzdė, Jakubėnas, 
Kačinskas, Karosas, Kaveckas, 
Martinohis, Mikulskis, Švedas ir 
kiti. Frėhumetata Amerikoj 
tiktai Vienas doleris metanis. 
Negaliu Įsivaizduoti, kaip nau
dingiau muzikos mylėtojas gali 
praleisti vienų dolerį, kaip kad 
užsiprenumeruodamas “Muzi
kos Batus’*. Adresas yra—Kau
nas, Laisvės Al. 32.

ĮACME-NAUJ1ENŲ Photo]

Danielle Darrieux, pagar
sėjusi prancūzų kino artis
tė, dabartiniu laiku leidžia 
laikų Šveicarijos Alpėse.

dai-

Viktoras Benderis 
dainų recitaleje

Ne Kiekvienam jaunam 
nininkiii tenka susitikti sii to
kia laime, kokia sutiko Viktorų 
Benderį, kūomėt jis važinėjo 
Lietuvoje pėtbitų. vasarų. Ma
nau, kad beveik kiekvienas iš 
lietuvių daihlhiiikų n'orėtų gy
venti Lietuvoj, kur jis turėtų 
progoj lankyti Kauno operų, 
klausytis, gėrėtis ir mokytis iš 
to visų įžymiausio dainininko 
Kipfo Petrausko, iV visų kitų 
musų artistų — dainininkų, ku
rie sudaro Kauno operos sąsta
tų. Bet prie viso to, dar turėti 
laimės gauti savo muzikos mo- 

1 a) Nina ............................
b) Virgin Tūla Ainor ....
c) Ruggiadose

JUOKAI
JAUNAVEDŽIAI

5.

rimta jė-

susilaukė
Viktoras

kyklą tokioj žymioj Kauno 
Konservatorijoj, ir tai nemoka
mai, čia tai jau reikia parody
ti, jog turi ypatingų talentų, 
kuris tinkamai lavinamas turi 
galimybės pasidaryti 
ma muzikos sfetose.

Tokio pripažinimo 
jaunas dainininkas
Benderis. Ir prieš pasileidžiant 
kelionėn, jis duoda savo atsi
sveikinimo koncertų, sekmadie
nį, vasario 5 d. Kimball Hali, 
kertė Jackson ir Wabash, kaip 
8:00 valanda vakaro.

P-lė Symėta Zimmerman, 
piailistė, ir ‘‘Pirmyn” Choras, 
asistuos p. Benderiai išpildyme 
programos, kuri susidės iš se
kamų numerių:

Jaunavedžiai povestuvinėje 
kelionėje važiuoja automobiliu. 
Kai rodyklė rodo 110 km., jau
noji atsidusus sako:

— Kaip malonu su tavim 
taip skristi, kad mes taip 'kar
tu galėtume numirti.

Po kiek laiko rodyklė rodo 
120.

9
— Tarp kitko, mano miela

sis, norėčiau paklausti, ar tu 
apsidraudei savo gyvybe ?

_____

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

V. BENDERIS
Variacijos ...............................  ...

s. zimmerMan
Ne Matgi Sakalėliai .................
Ona ....ųį...„..l......................:..........
kur Bakūžė Samanota ...........
Mamyte c......................................

A)

V. BENDERIS
Scherzo .......... ................■................
Fantastiški šokiai .......... ...............

S. ZIMMERMAN .

a)
b)
Una Furtiva Lagriina (iš operos Meilės

V. BENDERIS

Garsinkitės “N-iiose”

Pcrgolcsi
Durante
Scarlatti

Mendelssohn

Tallat-Kelpša
Kuprevičius 

........ Šimkus 

... Vanagaitis

............. Šimkus
Schastdkowitscb

Donizetli

F.

UTILITY LIQUOR 
DtSTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę.
Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez, Hyde Park 3395

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

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

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI

kad 
yra 

naujos 
Polovinkin

Mickunaitė operoj 
“Martha”

Iš Miami, Floridos, skaitau 
žinių, kad Gildija Operos dai
nininkų atidarė serijų aštuonių 
operetiškų vakarų. Pirmame 
buvo pastatyta Flotow opera 
“Martha” ir principąlę rolę dai
navo Emilija Mickunaitė. Per
statymas turėjo gero pasiseki; 
nio.

6. a)
b)

b)

Tu pasakyk sauluže ......................
Mėlyno Dunojatis valcas ..............

“PIRMYN” CHORAS
Where my Caravan has rested .. 

Bose of Tralee ..............................
Ah moon of my delight ..............

V. BENDERIS

Banaitis 
Šimkus 
S t ra u ss

....... Lohr

... Glovčr 
Lehman n

Sovietų muzika
Iš Rusijos ateina žinios, 

tenykščiai kompozitoriai 
labai užimti rašymu 
muzikos. Leonid
tik kų užbaigė rašyti serijų 21 
preliudijų ir pradėjo rašyti nau
jų kurinį vardu “Auksinis Rak
tas”. Serge Prokoff rašo cello 
concerto. Miaskovsky irgi rašo 
smiliuos concerto. Alexandroff 
baigia piano sonatų, o Reinhold 
bliere rašo harfos concerto.

-MM ,1 • fe

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenhe 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

Perkant ar., daugiau ................ w Y.

Taupyk-
saugioje įstaigoje

Muziko Juozo Saurio 
pasirodymas su Vyčių 
Choru

Neturėjau progos per praėju
sius kelis metus matyti muzi
ko Juozo Saurio prirengtų mu
zikalių veikalų, tad su nemažu 
žingeidumu ėjom į Vyčių Cho
ro “1939 melų Įvairumų” pro
gramų, praeita sekmadienį.

Programas buvo toks, kų var
das nurodė — įvairių-į vairiau
sias. Apart choro, figūravo dar 
ir orkestrą, solistai daininkai ir 
šokėjai, baletas, trumpi škicai. 
Viskas buvo kostiumuota, išti
sų programų lydėjo orkestrus 
akompanimentas, ir kurie nu
meriai buvo gan efektingai pa
statyti.

Iš viso buvo galima pastebėti, 
jog ponas Sauris rodė daug su
manumo ir nuoširdumo suplia- 
navime šios ilgos programos ir

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

a)8. Karvelėli ..............    Sasnauskas
Arija iš operos “Cavaleria Busticana” ............ Mascagni

V, BENDERIS IR “PIRMYN” CHORAS

IM

Klausykite musų Lietuvių radi® programų Šeštadieni® vakarais 
T vaL vakaro U W. H. F. C. stoties (1420 KJ—Pranešite® 

F. ŠALTIMIERAS.

t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
NA IR NAKTĮ,

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

Telefonas LAFAYEtTB tftU

1 • koplyčios visose
Chicagos dalyse

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

| Phone YARDS 1373.

DR. (LSERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso-

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

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

<

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597

!::<!

ii 
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MOKAMEN
• ii:I ’

INStIRED

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00
.......................... .A... ..................... ............ .... *.'■ H

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 So. Halsted St, Chicago, III

gijos ir darbo jos sumokinimui.

Publika įvertindama jo gabu
mų ir pastangas, plojo tol, pa
kol ponas Sauris nepasirodė 
scenoje, kada šio vakaro ištikrO 
karščiausi aplodismentai ilgai 
sveikino jį. Bet jo rimtas dar
bus muzikos srityje visuomet 
suranda pripažinimų muzikos 
mylėtojų tarpe.

Brolis ir sesuo kon
certe sekmadienį

B-lė Leonora Nimhosk, hiUšU 
lietuvaitė dainininkė, kuri ne
kartų pasirodė mūsų parengi
muose ir per radio, prisiuntė 
man programų koncerto, -kurį 
pildys jos sestitės sūnūs, Bey- 
nold, ir duktė, Augusta Leivai, 
sekmadienį po piet, 1010 Fine 
Arts Building, 410 So. Michi
gan Avc. kaip 3:15 valandų.

Smuikininkas bus principalis 
solistas, ir sprendžiant iš pro-

būti pusėtinai gerai pasilavinęs. 
Jo sesuo, Augusta, kuri asistuos 
jam šiame koncerte, pildys, 
tarp kilų, tų gražiųjų Beelho- 
ven’o “Moonlight Sonatų”. Kaip 
gražu, kad brolis ir sesuo kartu 
koncertuoja. Bus įdomu išgirsti

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yards 1138

J* LIULEVIČIUS
4348 S. Galifornia Avenue Bhone Lafayette 3572

ALBERT V. PETKUS IR EŪDEIKIS
4704 Sek Westėfn Avė. Phone Lafayette 8024

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR ŠUNŲS
2314 West 23rd Place Phone CanaI 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Weštern Avė, Phone Grovehill 0142
1410 South 4tkh Court Cicero Phone Cicero 2109

I. J. ŽOLP Phohe Yards 0781
1646 West 46th Street • Yards 0782

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituahica Avfenue Phone Yards 4908

. • - • r .. i--t .4-• r . . .....

NARIAI
Chicagos, į
Cicero f
Lietuvi*] .
Direktorių
Asociacijos

Ambūlance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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. SIEDLINSKi
DĖNTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni 
4631 So. Ashland Avė* 

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

iUlAlAUtlAl
DR. HERZMAN

iŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464 , — - ■ r     --— V
Dr. Charles'Segal

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

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

Phone MIDVVAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telcphone PLAZA 2400

ADVOKATAI

4

i

ir

J

Tei. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

9

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
DĖNTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

___ x ofisas—3323 S o. Halsted S L 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Miesto
Kamb. 
Namų’

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

^1 —■ — . ................................. I ■ ■■ ■■■*»

Joseph V. Mockus* Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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



10 ietu
Jus nusistebėsite, kada pamatysite tuos didelius bargenus. Vėliausios mados rakandai ir jų kainos yra teisingai numažintos taip,

kaip šiame skelbime yra. ROOSEVELT FURNITURE KOMPANIJA švenčia savo 10 metų sukaktuves Vasario mėnesi, ir visi, kurie pirks

Nors ir mažiausį daiktų gaus naudingas dovanas

tiktai

MIEGAMO KAMBARIO SETAI

$12.50Dabar tik už

VISUOMET

$24.50SUKAKTUVIŲ IŠPARDA

ant grindų pa

3PRINKSAI, GARANTUO

šiame 10 Metų

$3.95 Sukaktuvių iš

pardavime.
net už

OSEVELT FURNITURE C0
2310 West Roosevelt Road Telephone SEEIey 8760

• IIt IIlllllIIIIIIItII11llllllll11 
MIIIIIIIIIIllllllllllllllllllIII

šitam 10 metų sukak 
tuvių išpardavime

DULKIŲ 
VALYTOJAS

Puikus staliukas im Rašiniui deskė kuri

portuotas Australian 

medžio viršus, visuo-

Musų pačių dirbtuvėje padarytas ir 
pilnai garantuotas. $150.00 vertės, 

tik už

VIRTUVES SETAI
5-kiv ŠMOTŲ VIRTUVES SETAS: .Stalas ir 4 krėslai, ąžuo- 
lo medžio, tvirtai padirbtas; minkštos krėslų sėdynės. Pir
miau parsidavė po $25.00, dabar tiktai ........... $1 7 50

Vėliausios mados gesinis pečius, 
visas porcelinuotas ir insuluotas, 
parsidavė visuomet ..už ..$59.00, 
šiame 10 metų Sukaktuvių Ispar- 
davime tiktai .. $29.50

MmIM
Puiki Lempa

DIDELIS PASIRINKIMAS KARPETŲ, visokių išdirbyscių su 
, ... . Kainos numažintos nuo 25% iki 50%,{vairiomis spalvomis,

x _ .avinle. Jųs galite nusipirkti karpetą 9x12 šiame karpetų išpardavime

reikalinga kiekvienoj 
stuboj — parsidavė 

nuo $25.00 iki $35.00, 
dabar tiktai už

KRĖSLAS, tvirtai padarytas 
ir visokių spalvų, vertas $6.95 
—dabar tik ........... $^J

Elektrikinis dulkių 
valytojas, geriausios 
išdirbystės — Royal, 
naujas ir pilnai gar
antuotas. Parsidavė 
už $39.50, dabar tik

Puiki skrynė padaryta 
įiš cedar medžio, riešu
to medžio užbaigta, 
parsiduodavo už nuo 
15.00 iki 20.00, dabar

VALGOMOJO KAMBARIO SETAI Į f; . '
8 ŠMOTŲ Valgomojo Kambario Setas, Susidedantis iš 6 
krėslu stalo ir buffeto. Visuomet parsidavė po $85.00,

$59.00

GRAŽIAUSIAS PARLOR SETAS
DAUG VISOKIŲ SPALVŲ PASIRINKIMAS Q H ft fi 
$69.00 VERTĖS TIK UŽ .....................................UUivU

statoma —ver

Minkštas Krėslas, tinka - 
kantis visoms šeimynoms, 
—didelis pasirinkimas vi
sokių spalvų. Visuomet 
parsiduoda po $25.00 iki 
$35.00, dabar šitame 10 m. 
sukaktuvių išpardavime —

14.50

met parsidavė nuo 

$18.00 iki 25.00, dabar

tiktai $12.50

SPRINGSINIS MATRASAS, vėliausio išradimo 
springsai apdirbti tvirčiausiu materiolu — garan
tuotas penkiems metams. $39.00 vertės, šitame 
išpardavime tik už ....  $14.50

3-jų ŠMOTŲ MIEGAMOJO KAMBARIO SETAS, prirengti su 
springsais ir m a trasu- Visuomet parsidavė ŠUO 
po $69.00,, o dabar tik .... ...............

Keturių stalčių kamuode 
riešuto medžio užbaigi
mas, pirmiau parsidavė 
už $6.95, šiame išpardavi
me tik už

$3.95



NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, vasario 4, 19S0

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily N©w»

Published Daily Except Sunday bj
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S Halsted St., Chicago. 

411 Telefonas Canal 8500.

Užsakymu kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ______________ ..... $8.00
Pusei metu ........   4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00
Dviem mėnesiams ----------- 1.50
Vienam mėnesiui —.......  .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ________  $5.00
Pusei metų _______________ 2.75
Trims mėnesiams ..................  1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _________ .♦

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ..............  — $8.00
Pusei metų ---------- ------------ 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mone?

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujas posūkis SSSR politikoje

Tautininkų kapituliacija Klaipėdoje
Iš Kauno oficialiai pranešama, kad miijisteris pir

mininkas kun. Mironas spaudos atstovams pareiškė, jog 
Lietuvos vyriausybė nevaržys autonominiams Klaipėdos 
krašto organams tvarkytis nacionalsocialistiškai.

Vadinasi, Smetonos valdžia jau visiškai kapituliuoja 
prieš hitlerininkus!

Viena tos kapituliacijos pasėka netruko pasireikšti: 
kita oficiali žinia iš Kauno sako, kad Klaipėdoje —

“Ordnungsdiensto nariai, sportininkai, smogi
kai, drauge su savo vadu, veterinarijos gydytoju Ne- 
umanu, prisiekė ištikimybę Hitleriui.”

, Taigi vokietininkai Klaipėdoje davė priesaiką sveti- 
inos valstybės galvai, ir Smetonos ministeris Mironas sa
ko, kad Lietuvos vyriausybė tam nebus priešinga. Ji leis 
naciams šitokiu budu, per autonominius Klaipėdos kraš
to organus, “tvarkyti” visą kraštą.

Tai ve kur atvedė Lietuvą “tautos vadas”, po dvyli
kos metų viešpatavimo. Lietuvos žmonėms, kurių pastan
gomis buvo iškovota Lietuvos nepriklausomybė, jisai at
ėmė visas teises, o naciams, kurie daro sąmokslus prieš 
Lietuvą, jisai duoda pilną valią!

< Stalinas ir Hitleris
Vasario 1 d. Brooklyno “Laisvė” įdėjo “extra” žinią 

iš Maskvos, kad sovietų valdžia jau seniai siūle hitleriš
kai Vokietijai padaryti “nepuolimo sutartį”, ir kad tokią 
sutartį ji esanti pasiruošusi daryti ir dabar,—jei tik to 
norėtų Hitleris.

Toje žinioje skaitome:
“Maskva, saus. 31 d. — Jeigu Vokietija norėtų 

nekariavimo—nepuolimo sutarties, Sovietai darytų 
tokią sutartį su ja. Tatai Sovietai jau seniai siūlė. 
Bet nekariavimo sutartis yra visai skirtingas daly
kas nuo karinės sąjungos arba tarpsavinės pagelbos 
sutarties.”
Tačiau karo sąjungos su Rusija Hitleriui, tur būt, ir 

nereikia. Vokietiją niekas nesirengia užpulti. Hitleriui 
svarbu, kad jo frontas butų užtikrintas rytuose — tuo
met jisai galės visas savo jėgas atkreipti į vakarus, kaip 
kad buvo pasaulio karo metu, po Brest-Litovsko taikos. 
O dar svarbiau jam, kad atsitikime karo su vakarų de
mokratijomis, jisai gautų savo armijoms maisto, alie
jaus ir kitų medžiagų iš Rusijos. Nepuolimo sutartis, 
kartu su prekybos sutartim (dėl kurių dabar eina dery
bos tarp Maskvos ir Berlyno), visa tai Hitleriui užtik
rintų.

Reiškia, jau ir “Laisvė” pripažino, kad sovietų Ru
sija nori susitarimo su Vokietijos naciais. “Naujienose” 
buvo apie tai rašyta jau prieš keletą mėnesių. Chicagos 
komunistai už tai mus plūdo ir sakė, kad tai netiesa. 
Bet aukščiau paminėtoje telegramoje iš Maskvos pabrė
žiama, kad “jau seniai” sovietų valdžia siūlė Hitleriui da
ryti sutartį. Komunistų spauda tai nuo savo skaitytojų 
slėpė (“Vilnis” dar ir dabar slepia), ir tuo pačiu laiku 
ji agitavo, kad Lietuva turinti dėtis į karo bloką su Ru
sija prieš nacišką Vokietiją!

Tokiu budu ta pasaka, kad sovietų Rusija esanti 
“galingiausia anti-fašistinė jėga”, pasirodo, yra tuščias 
burbulas. Jei tik Hitleris norės, tai Maskva ne tik pada
rys su juo taiką, bet ir aprūpins jo armijas Ukrainos 
duona, kad jisai galėtų kariauti prieš Franciją ir Ang
liją-

Riksmas prieš Rooseveltą

FANATIKŲ KERŠTAS
“Keleivis” įdėjo labai įdo

mią žinią iš Brooklyno: esą, 
“Laisvės” štabo žmonės grąsi- 
nimais privertė pašalinti iš dar
bo valgykloje vieną darbinin
ką, W. Balvočių, už tai, kad ji
sai yra socialistas! Mat, Brook- 
lyne įvyko tarp socialistų ir 
komunistų susikirtimas dėl re
zoliucijos A. L. K. konferenci
joje. Tai komunistų organo 
žmonės sumanė atkeršyti dar
bininkui, priklausančiam prie 
socialistų organizacijos.

Ta žinia skamba taip:
“Sausio 9 d. atėjo G. Ku

raitis į Dominikaičio valgyk
lą, kuri randasi gale ‘Lais
vės’ spaustuvės, ir pareikala
vo: ‘Jeigu laikai W. Bolvo- 
čių savo valgykloje, tai mes 
visi 30 ‘Laisvės’ darbininkų 
neiname pas tave valgyli, nes 
Balvočius yra socialistas ir 
vakar visi socialistai apleido 
ALK Brooklyno skyriaus 
konferenciją.’ Savininkas pa- 

s aiškino W. Balvočiui, kad 
jis nenorįs susilaukti boiko
to iš laisviečių pusėą, ir at
leido Balvočių iš darbo. Tai, 
mat, kokiomis priemonėmis 
komunistai kovoja prieš so
cialistą darbininką, kuris ki
taip mano, negu komunistai. 
Ar jiems saldžiau, kai darbi
ninkas neturi darbo?”
Tą žinią padavė Vytautas 

Katilius. Kadangi jisai paminė
jo datą ir vardus, tai atrodo, 
kad ji nėra prasimanyta.

Jeigu iš tiesų taip buvo, kaip 
“Keleivyje” parašyta, tai šitoks 
fanatiško keršto darbas negali 
būti praleistas be pasekmių, 
ypač, kad čia yra įveltos visuo
meninės organizacijos. Drg. 
Balvočius turėtų kreiptis į LSS 
19 kp., kad ši dalyką ištirtų ir 
apie jį praneštų LSS PilcJ. Ko
mitetui, o pastarasis apsvarstys, 
kokių žingsnių imtis, kad toks 
teroras iš komunistų pusės bu
tų sustabdytas.

griežtai už tai smerkė; o Leni
no ir Trockio paskelbtą Rusi
joje “socializmą”, jos apibudi
no, kaipo Rusijos darbo žmo
nių pavergimą. Nuo šitos savo 
nuomonės “Naujienų” redakto
riui neteko niekuomet atsisa
kyti, nes praktika parodė, kad 
ji yra teisinga.

Kadangi Vyt. Sirvydas šituos 
dalykus žino ir vistiek drįsta 
per akis meluoti, buk Rusijos 
bolševikai įvykdę “Naujienų 
revoliucinį idealą”, tai mes ga
lime tiktai konstatuoti faktą, 
<ad jisai yra besąžiniškas me- 
agis ir šmeižikas.

BE SĄŽINĖS ŽMOGUS
Paėmęs iš “Naujienų” straip

snio ištrauką ąpie liūdnas bol
ševikiškos diktatūros 21 metų 
viešpatavimo pasėkas, Vyt. Sir
vydas sako, kad lai esąs “Nau
jienų’’ revoliucinis idealas, “ku
rį jos (jų) redaktorius nuo 
1905 melų broliams lietuviams 
skelbė”.

Nė vienas sąžiningas žmogus 
nedrįstų šitaip meluoti. Nes 
bolševikiška diktatūra niekuo
met nebuvo “Naujienų” idea
las.

Nuo 1905 m. (da ir pirmiau) 
“Naujienų” redaktorius skelbė 
revoliuciją prieš caro valdžią, 
bet jisai niekuomet nesakė, 
kad, carizmą nuvcr|ųs, reikės 
steigti kitą despotizmo sistemą. 
Priešingai, jisai sakė, kad Ru
sijos revoliucijos tikslas bus 
įsteigti demokratinę respubliką. 
O kai dėl socialistinės tvarkos 
įkūrimo Rusijoje, tai “Naujie
nų” redaktorius visuomet laikė
si tos nuomonės, kad tokia 
tvarką galės būti įkurta tįktąi 
tuomet, kai Rusija demokrati
jos sąlygose pakils ekonomi
niai ir kultūriniai, kai jos dar
bininkų klasė pasidarys skait- 
lingesnė už visas kitas klases, 
ąpsįšvies, susiorganizuos ir su 
daugumos gyventojų pritarimu 
paims į savo rankas valdžią.

J. V. senate ir laikraščiuose kilo didelis triukšmas 
prieš Rooseveltą dėl jo tariamų “slaptų” susitarimų sų 
Francuzija ir Britanija, kurie galį įvelti šį kraštą į nau
ją didelį karą.

Kaltinimai prieš prezidentą yra remiami tuo, kad 
jisai leido Francuzijai pirkti Amerikoje naujus karo lėk
tuvus ir kad jisai slaptoje konferencijoje su senato ko-

Komunistų partijos centralinis komitetas. — Iš 1&34 me
tais išrinkto centralinio komiteto 71 nario beliko vos 
21 narys! — Buvusieji komunistų vadai liko sušau
dyti, įkalinti, ištremti arba “dingo be žinios”.—Nau
joviškas rusų tautos istorijos aiškinimas. — Sukama 
į grynai rusiškų nacionalizmų.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

PRIEš-HITLERINĖ LITE
RATŪRA VOKIETIJOJE

Netiesa, kad visi žmones Vo
kietijoje pritaria Hitleriui. 
Anaiptol. Per paskutinius lais
vus rinkimus 22 milionai balsų 
buvp paduota prieš nacius. 
Šiandie Hitleris turi dar dau
giau priešų, negu prieš 6 ar 7 
metus.

Kova prieš rudąją diktatūrą 
Vokietijoje eina be paliovos. 
Svarbiausias kovos įrankis ne
legaliai spausdinama ir sklei
džiama literatūra. Žurnalas 
“Life”, vasario G d. 1939 m., 
padavė keletą tos literatūros 
pavyzdžių. Daugiausia lai bro
šiūrėlės, ant kurių viršelių už
dėti nekalto turinio pažymėji
mai. Ant vienos knygelės, pav. 
parašyta, kad tai “Der Ring 
der Nibelungen” (Wagnerio 
opera), bet viduryje — straips
niai prieš Hitlerio valdžią.

Kitos knygelės viršelyje at
spausdinta, kad tai esąs Dues- 
seldorfo ‘'miesto planas”, spe
cialiai išleistas reicho parodos 
proga; o tą “planą” atskleidus 
pasirodo, kad čia aiškinama 
Hitlerio karo planai, kurie gra
sina įtraukti į pragaištį Vokie
tiją. į

Jeigu nacių policija sugauna 
žmogų, skaitantį tokią brošiū
rėlę, tąi jisai gana ne mažiau 
kaip dvejus melus kalėjimo, ir 
net gali huL. nubaustas mirtim.

“Bet,” sako laikraštis, “vi
soje Vokietijoje drąsus vyrai 
ir moters šiandien skleidžia 
šitą spausdintą dinamitą.”
Tai reikalauja didvyriško pa

sišventimo. Bet despotizmas vi
suomet iššaukia žmonių pasi
priešinimą ir kovoje dėl laisvės 
gema drąsa ir savęs išsižadėji
mas. Ąnksčįau ar vėliau Vokie
tijos žmonės rudųjų despotų 
jungą nuvers!

Tcųlėl, kaį po caro nuv^rti
lpo 1917 np bolševikai nukilo 
prieš besikuriančią Rusijos de
mokratiją, “Naujienps” juos reikalas.

Margumynai
Anglijoje Padidėjo Ve

dybų Skaičius
Užsienio spauda rašo, kad 

šiuo metu- Anglija pergyventi 
dar nemątytą Vedybų drugį. 
Tiek pačiatne Londono mieste, 
tiek provincijoje pirmosiomis 
spalįų dienomis esąs pasiektas 
rekordinis vedybų skaičius. 
Laikraščių skiltys esančios pil
nos vedybų aprašymų, kurios 
dabar įvykstančios po ilgų 5— 
10 įr daugiau susižiedavusių 
metų. Vedasi daugiausia jau
nimas, nes paskutiniai politikos 
įvykiai jiems teikia vilčių, kad 
gyvenimas ilgesnį laiką busiąs 
ramus.

Kažin, ar. tie anglų jaunikai
čiai nenusivils artimiausioje 
ateityje, nes neatrodo, kad gy
venimas butų iš tikrųjų ramus. 
Bet kad vestis reikia, tai kitas

misija pasakęs, jogei, Amerika teiks visokią pagalbą de
mokratijoms prieš diktatūras.

Butų keista, jeigu prezidentas Rooseveltas elgtųsi 
kitaip. Nejaugi senatoriai nori, kad Amerika padėtų fa
šistams, kaip Ispanijos atsitikime?

(Tęsinys)
Bet dabar Stalinas yra visa

galis ir jis ir jo pakalikai vi
sokiais budais stengias: tos ko
vos visus pėdsakus panaikinti, 
kad nebeliktų jokių tos kovos 
ženklų ir gyvų liudininkų.

Juk yra įrodymų, kad mirti
mi baudžiami ne vien tik tie, 
kurie atvirai su Stalinu kovoja, 
bet ir tie, kurie ateityje gali bū
ti liudininkais ir daug ką papa
sakoti, taigi baudžiami mirtimi 
ir tie, kurie perdaug žinių iš tos 
kovos turi. Dabar stipriausia 
kalbama, kad Stalinas bent 
kiek “suminkštėjęs” ir jau vie
šai tiek teismų neruošia, nebau
džia, nes tai labai neigiamai pa
veikė visus užsienius ir kartu 
SSSR autoritetas, kaipo valsty
bės, pusėtinai pašlijo, štai dėl- 
ko paskutiniuoju metu jau tų 
garsių bylų nebegirdėti ir sten
giamasi viskas tylomis baigti.

Vokietijos iškeltas Ukrainos 
klausimas atsiliepė į visą SSSR 
gyvenimą. Jei jau iš seniau 
SSSR mėginama sukelti gyven
tojų tarpe patriotizmas, tai da
bar lasai darbas ta kryptimi dar 
smarkiau varomas. Jau iš seno 
rusų istorikai tvirtino ir faktais 
įrodinėjo, kad anais laikais Na
poleonas mūšius Rusijoje lik to
dėl pralaimėjo, kad jį lenai už
klupo visai netikėtai dideli šal
čiai, ir todėl jo armija pakri
ko. Dabar panašiai tuos istori
nius faktus yra uždrausta aiš
kinti ir sakoma, kad Napoleoną 
įveikė tuo metu pakilusi rusų 
tarpe patriotizmo banga.

Rusų tautos anų senesnių lai
kų karo didvyriai Suvorovas, 
Kutuzovas dabar visokiais bu
dais garbinami, o taip pat ir 
jaunesnių laikų buvusių karų 
generolai giriami kaipo buvę 
sumanus karo vadai ir vos . . . 
vos jie ne komunistai buvę . . . 
nors ir jie visi buvo tikri mo- 
narebistai, caro bernai...

Dar kas įdomiausia, kad ru
sų žemės vienylojas, tasai žiau
rusis caras, Joan Grozny vadi
namas, dabar labai nepeikia
mas, — esą, jisai daug nusipel
nęs, nes rankiojęs rusų žemes, 
didinęs savo valstybę, o jam ki
ti kliudę, tai tik todėl jisai juos 
turėjęs žudyti...

Rusų emigrantai monarchis- 
tai šiokiu rusų tautos istorijos 
aiškinimu, žinoma, labai paten
kinti, o užvis labiausiai paten
kinti, kad Stalinas tvirtai pasi
ryžęs Ukrainos neapleisti ir ne
leisti rusų žemės draskyti.

Tai šitaip pamažu kinta rusų 
kpmunistų prigimtis!

Visomis keturiomis sukama į 
grynai rusišką nacionalizmą. 
Juk jau visose SSSR tautinėse 
autonominėse kilų tautų respu
blikose rusų kalba mokyklose 
greta savo gimtos kalbos įvesta 
kaipo privalomas dalykas. Po
ras metų atgal šilo visai nebu
vo.

Taigi, pamažu eina kilų tau
tu rųsų pandai nutautinimas. 
Jei ųorinni išlaikyti visas buvu
sios rusų imperijos žemes, ki
tos išeities ir nėra, kaip steng
tis kitas tautas galimai grei
čiau nutautinti, arba jų tarpe 
Jjek įveisti rusų, kad kitų tau
tų sepereližmąs visai dingtų. 
Tai jau čia neina kalba apie 
bendrą visų darbininkų likimą, 
bet apie rusų buvusios imperi
jos išlaikymą. ‘

Tokių tendencijų dabar visa
me SSSR gyvenime ryškiai pa
siekiama. Valstybinis kapitaliz
mas įsigalėjęs jau ne liek boja 
darbininkų luomo reikalų, kiek

akcijų, kokia lik iki šiol yra 
buvusi!

Užsieniuose jau daug kur yra 
užsilikę komunistų, lai jie tik 
komunistų partijos valdininkai, 
kurie maža ką bendro, arba su
vis nieko bendro neturi su tarp
tautiniu darbininkų judėjimu.

-G. Į.
XII—31.

(GALAS)

žiuri rusų imperijos išsilaiky
mo.

Šitokios tendencijos SSSR vi
są gyvenimą labai panašėja į 
Vokietijos paskutinių metų už
simojimus. Juk ir Vokietija da
bar stengiasi visas .tas žemes 
prisijungti, kur nors keletas vo
kiečių gyvena, arba kur bent 
kokia vokiečių kultūros įtaka 
jaučiasi.

Augąs rusų patriotizmas taip 
pat stengiasi savo įtakos nepra
rasti kitų tautų tarpe. Bet juk 
tokie imperialistiniai keliai la
bai mažai, arba visiškai nieko 
bendro neturi su socialistiniu 
tarptautiniu darbininkų judėji
mu. Štai dėlko SSSR gyvenime 
pastebiama didelis opozicinis 
Stalino linijai judėjimas, štai 
dėlko Stalinui tenka net komu
nistų partijos centro komiteto 
narius šaudyti. Štai dėlko iš vi
so paskutiniais melais komunis
tinis judėjimas užsieniuose tirp
te tirpsta!

Aišku, tarptautiniame foru
me darbininkų judėjimas paju
tęs rusiško patriotizmo diegus, 
kurie atmiešti komunizmu, jun
ta, kad jiems nepakeliui kartu 
su jais eiti.

Žinoma, šitokie reiškiniai la
bai silpnina tarptautinį darbi
ninkų judėjimą ir tuo naudoja
si vis šėlstanti, vis bu jojanti Eu-

Iš Lietuvos
PREMIJOS Už GERIAU
SIUS LIETUVOS ŽURNA

LISTŲ STRAIPSNIUS
Lietuvos žurnalistų sąjunga a 

paskyrė 1500 litų premijos už 
geriausius sąjungos narių žur
nalistų straipsnius, atspausdin
tus 1938 melais Lietuvoje ar už
sieniuose. Iš tos sumos sudary
tos 8 premijos: 2 po 300 litų, 
2 po 200 lt., 2 po 150 lit ir 2 
po 100 litų. Premijos gali būti 
paskirtos už publicistinius, in
formacinius bei reportažinius 
rašinius. Kiekvienas autorius 
iki vasario mėn. 1 dienos gali 
patiekti komisijai ne daugiau 
kaip du savo straipsnius pre
mijai gauti.

Iki šiol Lietuvoje jau seniau 
yra įvestos nuolatinės premijos 
už geriausias knygas (valstybių 
nė premija 5,000 litų). Šiemet 
Valstybės Taupomosios Kasos 
skyrė 10,000 litų geriausioms 
meno kuriniams premijuoti. 
Dabar ir Žurnalistų Sąjunga pa
ti įvedė nors kuklias premijas 
už geriausius žurnalistinius 
straipsnius.

ropoję viena iš blausiausių re- tižioje Taline.

© Ateinančiais metais Baltijos 
tarpvalstybinės futbolo rungty
nės Lictuva-Latvija įvyks bir
želio mėn. 11 dieną Kaune, o 
Lictuva-Estija liepos mėn. pra-
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Uždegimas Apidantinės Odos
Dr. S. Jacubs

Iš ligų, kurios pasirodo bur
noje, smagenų uždegimas yra 
lankiausias. Normaliai danių 
smagenys turi baltai rausvą 
spalvą, įsikiša tarp dantų ir 
kaip dantys valomi su šepetu
ku, smagenys palieka raudones
nes, bet kraują nepraleidžia.

Bendrai kalbant kiekvienas 
asmuo burnoje užlaiko sciles, 
kurios turi savyje įvairių drus
kų. Kadangi seiles išslidina o- 
das, jos visur randasi ir laikui 
bėgant maža dalele tų druskų 
pasilieka kaipo minkšta apauga 
apie dantis. Ilgiau palaukus ta 
apauga sukietėja. Sukietėjusi 
apauga pasilieka kaipo išdriks- 
tis tarp smakenų ir danties pa
viršiaus. šiame laike smagenys 
atrodo raudonesnės ir truputį 
užsidegusios. .Kai asmuo trina 
dantis su šepetuku, tada krau
jas pasirodo burnoje, šituo lai
ku yra lengva išgydyti tą pra
džioje be skausmų besivystan
čią ligą.

Dabar pažiūrėkime kas atsi
liktų, jei asmuo nesirupinių sa
vo dantų likimu. Kaip daug lai
ko praeina, taip ir daugiau ap
auga los kietos druskos apie 
dantų kaklelius. Tada pasirodo 
platesnis išplėtimas apidantinės 
rovės, kurioje bakterijos auga 
taip, kaip perinyčioje, nes šios 
vietos yra drėgnos, šiltos, ir jo
se randasi užtektinai maisto. 
Jei dar daugiau laiko praeina, 
tai apidantine oda tiek apauga 
druskomis, kad visai sunaikina 
rovės atidarymą. Bakterijos vai
sias! ir varo gilyn tą smagenų 
rovę. Atsitiktinai paspaudus 
smagenis pasirodo maža dalis 
pūlių. Burnoje išsivysto dides
nis uždegimus, kraujus iš sma

genų tankiau bėga, ir kvapas 
atsiduoda puvėsiais.

Kadangi pūliai neturi progos 
laisvai ištekėti, tai žmogaus 
kraujas stengiasi juos pašalinti 
ir tokiu budu suima daugelį 
bakterijų kartu su pūliais. Ka
dangi jų tiek daug randasi, tad 
kraujo dalelės nesuspėja visų 
sunaikinti ir todėl pasilieka 
vystytis kitose kimo dalyse. Pa
sekme būna ta, kad žmogus 
pradeda skųstis širdimi, sąna
riais, raumenimis elc. Jis grei
tai pavargsta sunkiai sulenkia 
kojas, rankas, pirštus ir negali 
ramiai miegoti. Jei ta pirma in
fekcija apie dantis yra sunai
kinta, tada sykiu yra sunaikin
ta bakterijų pcrinycia. Prašali 
mis didesnę dalį infekcijos 
kraujo dalelės turi geresnę pro
gą sunaikinti pasilikusias bak
terijas kitose kūno dalyse ir 
su gydytojo pagelba asmuo 
greitai (daugumoje atsilikimų) 
pasveiksta.

Dabar pažiūrėkime kas yra 
apie dantis. Apidantinės rovės 
šiame laike yra taip išgulėję, 
kad' jau dauguma dantų palie
ka liuosi, smegenys trupios ir 
išrodo lyg apiplėšytos. Kaulas, 
kuris laiko dantis vieloje, yra 
tiek sunaikintas, kad jau X-Ray 
spinduliai parodo lik vieną svei
ką trečdalį. Taigi tokiame atsi
likime priseina ištraukti visus 
dantis, kurie yra taip sugedę. 
Raudonesnė smagenų spalva, 
kraujo pasirodymas ant šepetu
ko, nemalonus burnoje kvapas 
etc. turėtų visiems būti perspė
jimas, kad žmogaus sveikata 
šlubuoja ir kad reikia ją kuo- 
greičiausiai susirūpinti dėl iš
vengimo vėliau žalingų pasėkų.
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Broliai Harlford’ai, kurie tvarko 
bilijoninės įstaigos reikalus

KAIP SUSIKŪRĖ GREAT ATLANTIC AND FACIFIC 
TEA KOMPANIJA IR KAS STOVI JOS PRYŠAKYJE

Kiekviename mieste, kiekvie
name miestuke veikia viena ar 
kelios Great Atlantic and Paci
fic Tea kompanijos krautuvės. 
Tūkstančiai tų krautuvių yra 
išmėtyta po visų plačiąją Ame
riką, — nuo Atlanto vandeny
no iki Ramiojo okeano. Tatai 
pažymi ir pats tos kompanijos 
vardas. Butų tiesiog sunku su
rasti Amerikoje žmogų, kuris 
nežinotų tų krautuvių, nebūtų 
kada nors turėjęs su jomis pre- 
kibos reikalų. Vadinasi, nebūtų 
pirkę iš tų krautuvių vienokių 
ar kitokių maisto produktų.

Taip, los kompanijos krautu
vės yra visiems žinomos. Ta
čiau labai keistas dalykas yra 
tas, kad visai mažai kas težino, 
kas stovi tos kompanijos pry- 
šakyje, kas yra tas varyklis, ku
ris suka tikrai milžiniškos or
ganizacijos reikalus? Pagaliau, 
kaip pati kompanija susikūrė ir 
kaip ji tvarkosi?

Apie Fordo įmonę nuolat lai
kraščiai rašo. Jie taip pat daug 
rašo apie patį Fordą: ką jis 
veikia, ką sako, kokią nuomo
nę turi vienokiu ar kitokiu 
klausimu. Tas pat yra ir su ki
tais stambiais pramonininkais, 
biznieriais ir finansininkais.

Bet reikėjo prieš kelis mėne
sius paklausti eilinio piliečio, 
kas stovi pryšakyje Great At
lantic and Pacific Tea kompa
nijos pryšakyje, kas tos milži
niškos įstaigos reikalus tvarko, 
■— lai tikrai labai retas kuris 
butų galėjęs patenkinamai į tą 
klausimą atsakyti.

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

Garsinkitės “N-nose”

Tik štai pereitą rudenį dau
gelis patyrė, kad Great Atlantic 
and Pacific kompanija, tai sa
kant, stambiausi šulai yra du 
broliai, būtent, George L. Hart
ford ir John A. Hartford. O pa
tyrė jie iš laikraščių, kuriuose 
buvo atspausdintas tų brolių 
pareiškimas ryšium su kongres- 
mano Patmano antigrandinių 
krautuvių bilium. Kaip žinia, 
tas bilius siekiasi labai susiau- 

7rinti vadinamųjų gandinių 
krautuvių veikimą.

Kalbamas pareiškimas buvo 
išspausdintas 1,400 laikraščių. 
Pareiškime nurodoma, kodėl 
tas bilius neturėtų būti priim
tas. Be to, apibudinama gran
dinių krautuvių (šiuo atveju 
Atlantic ir Pacific kompanijos 
krautuvių) nuopelnai. Nurodo
ma, kad tos krautuvės samdo 
tūkstančius darbininkų, kad jos 
gali, palyginti, gana pigiai par
davinėti savo produktus ir 1.1.

Iš to pareiškimo daugelis pir
mą kartą patyrė, kad Great At
lantic and Pacific Tea kompa
nijos pryšakyje stovi du broliai 
Hartfordai, kurių ofisas yra 
New Yorke adresu 420 Lexing- 
ton Avė.

Knygoje “Kas yra kas’’, rašo 
J. C. Furnas “The Saturday 
Evening Post’’ žurnale, apie 
kalbamus brolius visai mažai 
informacijų tėra paduota. Ten 
tik sakoma, kad George L. 
Hartford yra Great Atlantic 
and Pacific Tea kompanijos di
rektorių tarybos pirmininkas, o 
John A. Hartford eina tos pat 
kompanijos prezidento parei
gas.

Šia proga pravartu paminėti, 
kad knygoje “Kas yra Kas” yra 
sužymėti daugiau ar mažiau pa
garsėję žmonės. Apie vienus ten 
paduodama daugiau informaci
jų, o apie kitus visai mažiai. 
Kaip matote, visai mažai kas 
pasakyta ir apie brolius Hart- 
fordus. O tuo tarpu jie yra ga
na įdomus asmenys, kurie veda 
bilijoninės įstaigos reikalus. 
Taip, Atlantic ir Pacific įstai

ga priklauso toms korporaci
joms, kurių ištekliai siekia vie
ną bilijoną ar daugiau dolerių.

Atlantic ir Pacific kompani
ja turi 11,700 krautuvių (tiek 
jų veikė pereitais metais). Be 
to, jai priklauso daugybė ke
pyklų, žvejų laivų, šaldytuvų, 
sandėlių, sunkvežimių, fabrikų 
ir t.t. Tiesioginiai ar netiesiogi
niai kompanija samdo apie 
900,000 darbininkų. Apie 80 
nuošimčių viso pelno ji sumo
ka valdžiai pajamų mokesčiais.

Savo pareiškime broliai Hart
fordai pažymi tą faktą, kad jų 
samdomi darbininkai už savo 
darbą gauna geresnį atlygini
mą, negu kitų įstaigų tos pat 
rųšies darbininkai. O tai kumpa 
nija pajėgia daryli todėl, kad ji 
turi tiesiog milžinišką apyvar
tą. Ir visai nedidelis nuošimtis 
pelno nuo milžiniškos apyvar
tos sudaro stačiog pasakišką 
sumą.

Dabai* keli žodžiai: apie kal
bamos kompanijos įsisteigimą. 
Prieš Amerikos naminį karą St. 
Louis mieste gyveno George 
Huntington Hartford (brolių 
Hartfordu tėvas). Jis buvo Ge
orge F. Gilmano New Yorko 
kailių firmos skyriaus vedėjas. 
Kadangi kailių biznis yra toks 
lėtas, jog pirkėjai nelabai daž
nai teatsilanko, tai jaunasis 
Hartfordas sumanė pardavinėti 
antrame aukšte arbatą, kavą ir 
kitus smulkius dalykus. Pasise
kimas nuo pirmos dienos buvo 
nepaprastas. Faktiškai iš tų 
smulkių dalykų jis pradėjo da
ryti daugiau biznio, negu iš 
kailių. Pąs jį tad ir gimė min
tis eiti į visai naują biznio sri
tį, būtent, steigti grandines mai
sto krautuves.

Hartfordas išsikėlė į New 
Yorką, kur drauge su Gilinami 
pradėjo steigti grandines krau
tuves. Pasisekimas buvo nepa
prastas. Iš rytinių valstijų gran
dinės krautuvės ėmė persimesti 
į vakarus. Chicagoje pirma tos 
rųšies krautuve buvo atidaryta 
1871 metais. Iš pradžių krautu
ves nepasižymėjo prekių gau
sumu, bet juo tolyn, juo dau
giau įvairesnių prekių atsirado. 
Kai anais laikais kuriame nors 
mieste būdavo atidaroma nau
ja grandinės krautuve, tai visa
da tai buvo daroma su didele 
pompa: muzika ir visokiomis 
ceremonijomis. Tai buvo šau
nus pasigarsinimas.

Biznis tiek smarkiai ėmė aug
ti, kad, sakoma, Gilmanas pa
daręs pareiškimą, jog jis mir
siąs turtingas žmogus net tuo 
atveju, jei kiekviena grandinės 
krautuvė per dieną prisiusianti 
tik vieną dolerį. Tačiau 1878 
metais dėl šeimos nesusiprati
mų Gilmanas pasitraukė iš biz
nio ir apsigyveno Connecticut 
valstijoje. Netoli nuo Bridge- 
port miesto jis pasistatė sau 
tikrą palocių ir pradėjo gyven
ti kaip koks karaliukas. Jis 
samdė 60 tarnų, laikė specialų 
kirpėją, kuriam per metus mo
kėjo $2,000 algos. Kirpėjo pa-’ 
reigos susivedė prie to, kad kas 
rytą jis turėjo nuskusti savo 
poną ir kartkartėmis nukirpti 
jam plaukus.

Kirpėjo dukterį jis pasiuntė 
į užsienį meno studijuoti. Va
žiuodavo jis šešetu arklių. Pry
šakyje paprastąi jodavo tarnai 
ir su trimitais pranešdavo apie 
savo pono važiavimą. Tai bu
vo tikrai keistas žmogus, savo
tiškas ekscentrikas. Pavyzdžiui, 
jis labai bijojosi mirties. Kai 
sutikdavo laidotuvių procesiją, 
lai būtinai grįždavo atgal. Apie 
palikimą testamento jis nenorė
jo nė klausytis. Ir kai 1901 m. 
jis pasimirė, tai jo giminės ėmė 
tampytis po teismus dėl jo pa
liktų milijonų dolerių.

Tie giminės siekėsi ir visą 
kompaniją paimli į savo ran
kas. Bet tatai jiems,nepasisekė: 
teismas pripažino, jog toji su
tartis, kurią žodžiu buvo pada
rę Gilmanas ir Hartfordas, ga
lioja. Tokiu budu Great Atlan
tic ir Pacific Tea kompanijos 
vadovybė visiškai perėjo į Hart

fordu rankas. Tiesą pasakius, 
ir iki to per dvidešimts metų 
kompanijai vadovavo Hartfor
du šeima.

Savo temperamentu George 
H. Hartfordas griežtai skyrėsi 
nuo savo partnerio Gilmano. Jis 
buvo gana kuklus žmogus, mė
go ramiai gyventi. Gyveno jis 
□range, N. J. Per dvylika ter
minų jis ėjo to miesto majoro 
pareigas. Tas pareigas jis ėjo 
nemokamai. Jis buvo tiek po
puliarus, kad devynis kartus 
buvo išrinktas majoru be jo
kios opozicijos. Vadinasi, dau
giau jokių kandidatų nebuvo.

Kaipo biznio vedėjas senasis 
Hartfordas buvo nepaprastai 
gabus: jis tikėjo garsinimais ir 
mokėjo tikrai patraukliai savo 
biznį garsinti. Jis skelbė dide
lius prizus tiems, kurie įspės 
kiek sveria kompanijas arklių 
jauktas.

Mirė jis 1917 metų vasarą.
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Didele Vertybe
Gerų Rakandų

gjš UŽ MAŽIAU PINIGŲ. ANT NAUJOS 1939 METŲ MADOS 
W TAUPOMA VIENA TREČIA DALIS IR DAUGIAU.

tvirtos materijos, kieto medžio rėmais:X: :X:

KROEHLER

:x:

Miegamojo kambario setai, vertė virš $100.00 — su sprinksais ir matracu už
64.00 ir *45.00

Tvirtai padaryti Parlor Setai įvairių spalvų,
ir gerais ncperlenkiąmąis sprinksais po $49.00 ir $95.00 

Studio Couches, parankios, moderniškos po $16.00, $19.00 ir $29.00 
9 x 12 Willon karpetai, Bigelow Sanford po $4500 ir $24.50 

rakandai išmainomi. Jūsų senas Parlor Setas perdirbamas ant naujo. Du

:x:

Seni
tai už $31.50. Sudedama nauji sprinksai, nauja vata, nauja materija ir romai per
taisomi. Pašaukit Yards 3088. Parlor Setams covcrs padarome ant užsakymo.

Jos. F. Budrik B
smo-

Rakandų ir Radijų Krautuvė
X . * O

3409-21 So. Maistai Street
Pąklausyjčite Radio Valandos nedėlios vakare 5:30 iki 6:30 P. M. iš WCFL 970 k. Radio Stoties. Lle- 
tuviška muzika ir dainos.-

Prieš pat mirtį jis aplankė 
Fairfield, N. J., kur buvo įsteig
ta A. ir P. krautuvė. Užėjęs j 
tą krautuvę jis ėmė dairytis. 
Krautuvės veikėjas paklausę, ko 
jis norįs. Hartfordas atsakė, 
kad nieko ypatingo, tik, esą, 
norėtų patirti, kiek krautuvė 
biznio per pereitą savaitę pa
dariusi.

Vedėjas, žinoma, pareiškė, 
jog tokie dalykai pašaliniams 
žmonėms nėra sakomi ’

Tąsyk Hartfordas pasisakė, 
kas jis esąs, ir kad jam tie da
lykai tikrai rupį.

Po to jis grįžo į savo viešbu
tį, pavalgė vakarienę ir nuėjo 
gulti. Ryto metą jis jau nebe- 
atsikėlė: buvo negyvas.

Paliko jis penkis vaikus, iš 
kurių trys nuo pat mažens pra
dėjo su savo tėvo bizniu susi
pažinti. Pavyzdžiui, sūnūs Geo
rge jau būdamas keturiolikos 
metų pradėjo krautuvių paja

mas ir išlaidas tikrinti. Jis taip 
pat sugalvojo nemažai visokių 
dalykų bizniui pagerinti. Kiti jo 
broliai taip pat pasižymėjo ori
ginaliomis idėjomis, kurias pri
taikė bizniui. Tarsime, Edward 
Hartfordas buvo silpnos sveika
tos. Sveikatai pataisyti jis iš
vyko į užsienį. Ir besivažinėda- 
mas po kitus kraštus, jis sugal
vojo motoriniams vežimams 
specialias linges, kuriose žymiai 
sumažina kratimą.

Dabartiniai A. ir P. kompa
nijos vedėjai žymiai praplėtė 
biznį. Jię įsteigė daug savo 
dirbtuvių, kur gamina įvairius 
produktus ir pardavinėja juos 
savo krautuvėse. To dėka tie 
produktai kalbamose krautuvė
se parsiduoda pigiau nei kitur.

Tai tiek apie A. ir P. kom
paniją, kurios krautuvės per 
metus daro už $800,000,000 a- 
pyvartos, bei jos steigėjus ir 
dabartinius vedėjus.

BIG LUMP .................. $6.00
MINE RUN ............   $5.75
SCREENINGS ............ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Comer Archer and 

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

$5,000.00
Išmokėjom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOGIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

(Tothe RUPTURED]
CONSULT m/S SPECIALIST

dabar, šie 
Pamatykite 
jei pagei- 
v. v. sek-

Leiskit šiam 20 metų 
patyrusiam laisniuo- 
tam daktarui-speciali- 
stui sutaisyti jus tik
rai, arba pagydyti be 
operacijos. Pasekmin
gas būdas, kuris da
bar tūkstančius gydo. 
Stato naujus audi
nius, kaip oisteris kad 
išaugina perlus. Pa
tarimas ar ekzamina- 
cija be mokesnio ir 
prievolių.
Paraiščiai ir Gydymas 

kurie pagydė-
Įsigyk patiKimą, sau
gų Dr. Schyman pri
taikintą paraištį, ar
ba patirkite gydymą 
be peilio. Darykit tai 
mėnesiai yra geriausi, 
įtikinančius įrodymus, 
daujate. Atdara iki 8 
madieniais iki 2. Musų paraiščiai 
geriausios kokybės ir patogiausi.
RUPTURE CORRECT-TO SERVICE 

Dr. P- Schyman, direktorius 
1869 NORTH DAMEN AVĖ.

Armitage 8200.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI 
•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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Vėl Išrinkit
idel

Diena iš Dienos
“SWEET SIXTEEN” NE 
VAKAR, O ŠIANDIEN

Vakar “D. iš D.” Skyriuj 
per klaidą tilpo žinutė apie* 
“Svveet Sixteen” parę plei 
Evelyn čereškiutei. Žinia tu
rėjo tilpti šios dienos nume- 
ryj. Parė įvyko ne vakar, bet 
įvyks šįvakar, pp. čereškų na
muose, 2117 Ccncord Place.

išsiėmė Leidimus
'edyboms
Chicagoj)
Roman Kurzy, 26, su Helen 

avonevich, 25

Budriko Radio
Valanda

“Linksmybės Laivas”

ALD.
ARTHUR G.

LINDELL
9-to Wardo

Visi Registruotieji Balsuo
tojai, Demokratai, Republi- 
konai, Nepriklausomieji, Ga
li Balsuoti už Aldermaną 
Lindell.

Tas Ofisas Nėra
* Partinis

Prašykite Aldermanų 
Baloto

BŪTINAI BALSUOi 
KITĘ Už

ARTHUR G.

Lindell

Reikalauja
Jerskiru

B. Budwin nuo Sarah Bud- 
win.

50 Metų 
Sukaktuvės

Iš . galingos radio stoties 
WCFL, 970 k. nedėlios vaka
re, nuo 5:30 iki 6:30 Chieagos 
laiku.

60 minučių gražios lietuviš
kos muzikos ir dainų plauks 
oro bangomis į tolimus Ameri
kos kraštus. Budriko simfoni
jos orkestrą gros melodijas, su
pintas iš lietuviškų liaudies dai
nelių: Kaip gražus, gražus rū
telių darželis, Skudutis, Šešu
pė ir Nemunėlis ir kitų, lei
džiamų per radio pirmų kartą. 
Taipgi bus gražus duetai. Aš
tuonis numerius išpildys Kuni
gaikščiai, Choras ir Solistai. 
Ryt vakare, kaip ir visados, 
klausytojai turės smagumo gė
rėtis grynai lietuvišku progra
mų. —Pranešėjas.

Padėkite Savo Apy
linkę Statyti

DABAR EINA
Kiniečių didvyriškumas

“KOVA IKI PASKUTINIO”
Dalyvauja kiniečių žvaigždės, 
padedant kiniečių kariuomenei. 

Užrašai anglų kalba.

SONOTONE 
66 E- Van Buren St. 

arti Wabash.
25c iki T v. p. p. išskiriant 

šeštad. ir šventes.

Šįvakar Congress viešbučio 
‘Aukso Kambaryj” įvyks iškil
mingas šokių vakaras paminė
jimui De La Šalie Uigh school 
auksinio jubiliejaus.

De La Šalie buvo įsteigia 
1889 metais ir yra bene seniau
sia katalikiška mokykla South- 
sidėj. Ją lanko nemažas skai
čius lietuvių.

Jubiliejinių šokių rengimu rū
pinasi mokyklos “alumnų” ko
mitetas, kurį sudaro buvę mo
kiniai Peter B. Carey, Martin 
r!. Konnolly, Joseph B. Meagan 
.r keletas kitų.

Mokinys

Maskinis
Pasilinksminimo
Vakaras

Rytoj, L.T.K. Bažnyčios na
riai rengia maskinį pasilinks 
minimo vakarė.į, nuosavoje 
svet., prie 35-los ir Union Avė. 
Vakarėlio pradžia 7 vai. vak. 
Kviečia Valdyba. .... (Skelb.)

Dainuos Naujos Gady
nės choras, bus gražios 
muzikos, naudingų

Progress Krautuvės Bendro
vė rengia gražų ir įdomų pro
gramą, kuris įvyks reguliariu 
aiku rytoj, sekmadienį, 11 vai. 
prieš piet iš stoties WGES. 
Daug naujų ir gražių dainų pa
dainuos “Naujosios Gadynės” 
choro nariai, kurie vadovau- 

t

jaut Jurgiui Steponavičiui pil
nai sužavės radio klausytojus.

Prie to bus gražios muzikos 
ir adv. K. Gugio naudingų pa
tarimų bei svarbių pranešimų. 
Programas duos daug malonu
mo smagiai ir įdomiai praleis
ti valandėlę. Ypač namų užlai- 
kytojams bus įdomu išgirsti ge
rų žinių iš Progress Furniture 
Company vasario’ mėnesio di
delio išpardavime,- kame yra 
siūloma labai didelės vertybės. 
Ncpani i rški te pasiklausy t i.

Rep. J.

Skelbimai Naujienose 
duoda įaudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudi n eros.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

TARP MUSŲ
BIZNŲJŲ

Grand 
Opening”

SUSIRINKIMAI
'............................ r

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Marų '.ette Park SLA 260-tos kuopos susirinkimas įvyks vasa

rio 5 d., sekmadienį 2 valandą po pietų p. M. Griciaus sve 
tainėj, 211') W. 69-th St. Visi prašomi atvykti užsimokėt 
savo duokles. Išpildykit Pažangos Vajaus uždėtas pareiga 

šeb ios narius, bei draugus prirašyki t prie SLA.
K. Liutkus, sekr. 

Lietuvių Keistučio Pašelpos Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 5-tą, Ilollyvvood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 1 
vai. dieną. Malonėkite atsilankyti. Helen Chapas, ras . 

Liet. Moterų Dr-jos Apšvietus mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 5 d. 2:00 v. po pietų Sandaros sve:. 
814 W. 33rd St. Visos malonėkite susirinkti ir atsivesti nau 
jų narių prirašyti. Kviečia, Valdybe

Kruopiškių Progresyvio Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks šeš 
tadienį, vasario 4-tą, 8-tą vai. vakare 2436 N. Marmoya S 
Visi kviečiami atsilankyti. Turim svarbių reikalų aptart'.

V. čepulevičius 
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek 

madienį, vasario 5 d. 12 vai. d. Chieagos Lietuvių Audito
rijos svetainėj, 3133 So. Halsled St. Susirinkimas yra svar 
bus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai pribūti, nc^ 
turime svarbių reikalų apsvarstyti. Atsiveskite naujų narių 
prirašyti. P. K. sekr.

Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks nedėlioję, vasario 
5 dieną, 1 vai. po pietų parapijos svetainėje. Narės malo
nėkite pribūti į susirinkimą, yra rengiama balius ir rinksi 
me darbininkes. A. Laurenavich, rašt.

WEST ENGLEWOOD. — 
Bus geri muzikantai skanus 

užkandžiai, geras alus ir Visi 
smagiai linksminsimės.”

Taip savo naujos alinės 
“Grand Openingą” afišuoja p. 
Ted Gudaitis, kuris neseniai 
atidarė biznį adresu 2853 W. 
63rd Street.

Pažindamas gerai T. Gudai
tį žinau, kad jis nemeluoja, 
“Grand Openingas” tikrai bus 
smagus. Kviečiam atsilankyti, 
šįvakar ir rytoj. —V B A.

Tarp
Naujieniečių

Annfl Petraitiene žmona an
glių išvežiotojo ir rakandų 
perkraustytojo Niek Petraičio, 
2539 W- 46th St.’buvo rimtai 
susirgusi, bet jau matosi galu
tino pasveikimo ženklai.

—Steponas.

PolitiKa
Indorsavo Merą 
Kellyt Ir Kitus Re- 
gularius Kandidatus

Pereitam Cook County Lietu
vių Demokratų Lygos susirin
kime buvo nutarta officialiai 
indorsuoli dhbąrlinį miesto me
rą Ed. J. Kelly antram termi
nui.

Visų kliubų atstovai vienbal
siai pripažino, kad mūras Kel
ly yra užsitarnavęs lietuvių vi
suomenės pasitikėjimo ir para
mos už jo “nepaprastą prielan
kumą Chieagos lietuviams”. 
Chieagos miesto istorijoje dar 
nėra buvę mero, kuris butų de
šimtą dalį tiek, a lydos kreipę' 
į lietuvių visuomenę, kiek me
ras Edward J. Kcllv. v

Sykiu su Kelly indorsuota ir 
jo partijos draugai, Gordon, 
kandidatas į City Treasurer, ir 
Schreiber — City Clerk.

Remia į Aldermonus
Iš klubų raportų pasirodė, 

kad visi rengia įvairias pramo
gas ir masmitingus viršminė- 
tiems kandidatams, taipgi kiek
vienas klubas remia savo regu- 
liarį partijos žmogų į aldcrmo- 
nus: 11-me Warde — Hugh B. 
Connelly; 12-ame Warde —■ 
Bryant Harlnett ir Miehael Ho- 
gan 13-tam Warde, kur lietu
viai yra padarę kelis “dylus” ir 
turi būtinai nurodytus kandida
tus “išnešti” arba turės didelių, 
nuostolių. Galės susiskaldyli vi
sas lietuvių organizuotas veiki
mas ir žūti pripažinimas poli
tikoj.

Žus ne tik lietuvių reputaci
ja, bet taipgi ir. virš 50 lietuvių 
politikos darbininkų praras vie
las, jei mūras Kelly ar viršmi- 
neti aldermonai pralaimėtų.

Jonas L. Juozaitis,
Lygos sekr. 

,.,(SkcĮb.-) \

R. A. Vasalle 
Ištraukia Savo 
Kandidatūrą '

Darbuosis T. J. Courtney 
Naudai

R. A. Vasalle šiuomi praneša, 
kad jis ištraukia savo kandida
tūrą į 13-to wardo aldermonus 
ir kad yra paskirtas Lietuvių 
skyriaus vadu Thomas J. Cour
tney į merus kampanijos komi 
icle.

M r. Vasalle pareiškė:
“Kadangi ateinairfl mero rin

kimai yra labai reikšmingi Chi
eagos miesto žmonėms, aš jau
čiu, kad man yra labai svarbu 
pašvęsti visą savo laiką ir 
energiją Thomas J. Courtney 
kandidatūrai paremti.

Aš jaučiu, kąd išrinkimas 
Thomas J. Courtney į Chieagos 
merus labai daug pagelbės lie
tuvių politinei ateičiai ir su
teiks jiems tą politinį pripaži
nimą, kurio jie seniai užsitar
navo. Taigi, dėl los priežasties 
aš ištraukiu savo kandidatūrą į 
13-to wardo aldermanus, ir re
miu Thomas J. Courtney į me
rus geresnės ir didesnės Chiea
gos dėlei.” (Skelb.)

Pirk Sau Automobili Iš Autorizuotos 
Financmės Kompanijos

Cook County Finance Company Illinojaus 
Valstijos Laisniuota ir turi Dvidešimts 

Metų Garbingo Dylinimo Rekordą.
ATIMTI AUTOMOBILIAI YRA 

GERESNI AUTOMOBILIAI
šio statemento teisingumą paliudys tūkstančiai musų kostu- 

merių.
Kiekvienas karas yra musų ekspertų tiksliai patikrintas pirm 

negu padedamas parodos kambary parodai, musų garantuotas, kad 
duoti daug metų tarnybos ir patenkinimo ir, beto, mes absoliu
čiai užtikriname, kad sutaupysite šimtus dolerių.

Virš 300 karų pasirinkimui, daug naujutėlių 
krutuojanČių dylerių.

Turime kiekvienos išdirbystės karų.-
1938 ir 1937 BUICKS, Chryslers, Oldsmobiles’ 

Pontiacs, Plymouths, De Sotos, Studebakers, La 
Dodges, Grabams, Willys už vos tik $285.

Taipgi 1936 — 1935 ir 1934 karai. Kiekvienas^gąrantuotas už 
vos tik $85.

NEREIKIA JUMS IR PINIGŲ. Mes priimsime jūsų senąjį karą 
kaipo įmokesnį, o linkusią dalį galite mokėti mažais mėnesiniais 
mokėjimais iki dvejų metų.

Musų dvi krautuvės atdaros kas vakarą iki 10 v- ir visą dieną 
septintadienį.

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLftKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi J 
pilną apdraudę už darbus- Leng B 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

atimtų nuo ban-

Chevrolcts, Fords, 
Šalies, Packards,

Cook County Finance Co
1340 W. 63rd St.

prie Loomis.
2828 W. North Avė

prie Califomia

t

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

VĖL IŠRINKIT

BRYAN
HARTNET

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHL 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų du parodos kamba

riai yra atdari kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu ktir gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

12-to WARD0 
ALDERMANU

Remdamos šiuo jo 
REKORDU

® Garbingumo
© Teisingumo
® Pažangumo

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

BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU
“ O T? V D T T T P D C< «

REX BITTERS COMPANY 
Board of Trade Building, Room 1240 

Reikalaukite tavernose ir vaistinėse
Tavernų sav’^inkai reikalaukite savo dealerių 

Tel. Wabash 4991-4990

/l/AJORAS LIKERVILLE MIESTO IŠLEIDO

ATSIŠAUKIMA
Į visus vyrus ir moteris, kurie rengiasi vesti, Draugijas, Ložas, 
Klubus, kurie rengia šokius ir puotas, primindamas, kad jie visi 
gali pirkti senesnį ir geresnį vyną ir likierius urmo kainomis.

MAJORAS JOE JESKE 
gausite 4 metų senumo 
degtinės už 10c. stiklelį. 
Didelį Kalifornijos 

už 15 centų stiklelį.
sandėly turime Kalifornijos vyno po $1-24 galioną ir 90 
degtinės po 98c. pilną kvortą.

Pasirašo

fBLE MUSIĮ BARO:
stiklei? už 10c. taipgi 11 metų seną

vyno 
Savo 
proof

JOHNSTON & HUNT
1375 MILWAUKEE AVENUE

35 metai ant Wilwaukee Avė.
Tel. ARMITAGE 1346 (Įsteigta 1896 m.) Pristatymas Dykai

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar

'EEEEESSflflEEEBBEEBEEREEEflBBEEEEESEEEBEKH

“ GRAND OPENING PARE "
įvyks 0

u VASARIO (FEB.) 3-4-5 d. Jj
Bus Geri Muzikantai ir Skanus Užkandžiai • H

Kviečiam Visus Musų Draugus ir Pažįstamus Atsilankyti.
TED GUDAITIS TAVERN

w 2853 W. 63rd Street . 3
m ra
tį ■ ■ ■ HnaiBaBBBaBBBBBBHBBBBBBBBBBBBEaBEBMis.

Jonas Yuška Dar
Sunkiai Serga 1
Jonas Yuška, Hollyivood Inn 

savininkas, 2417 W. 43rd St.’ 
žymus visuomenės veikėjas, 
dar vis sunkiai serga. Jo šei
myna yra rimtai susirupinusi.

Jonas randasi1 po Dr. Biežio 
ir kelių specialistų priežiūra.

Aš nuo savęs linkiu Jonui 
greito pasveikimo.

—Steponas.

Rerrikite tuos, kurie 
garsinasi 

V'HENOSE’’

Keturi Apdegė 
Kerosino Gaisre

Prie East 15th ir Greenwood 
gatvių kampo užsidegė šėtra, 
kurioj keturi W.P.A. darbinin
kai valgė pietus. Gaisras kilo, 
kai vienas darbininkų užpylė 
kerosino ant anglių pečioj.

Apdegė: Lawrence Gralfen, 
11628 S. State; John Kott, 4109 
W. 24th PI.; Antoine Haire, 
3342 .Indiana avė., ir John 
Evans, 4021 Cottage Grove. 
Trys apdegė gana skaudžiai.

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

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

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

2423 W. G4th Street Tel. Hemlock 6240

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONCERTAS 
Ashland Blvd. Auditorijoj 

SEKMADIENY, KOVO-MARCH 12, 1939

At the first sign of

S ORE 
THR0AT

gargi© Listerine
Skubi atsarga gali atitolinti slo
gas, kas yra gerklės skausmų pa
seka. Listerina naikina bakteri
jas, kurių slogoms susirgus, ger
klėje susidaro milionais—reikale 
paduoda Gamtai pagelbos ranką. 
Atmink, kad slogos yra bakteri
jų sukeltas uždegimas. Tad, ko
dėl nesigydyti bakterijas naiki
nančiu Listerine Antiseptiku.
Lambert Pharmacal Co.,8f. Louis, Mo.

Kilis germs in throat

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

už ............................ ■ ■■
GYDYMAS $Cn.OO
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje _  $ 15.°°
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama ... ■■ 
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminacija įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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



šeštadienis, vasario 4, 1939 NAUJIENOS, CMcago, UI.

Širdingas Ačiū!
Kaip jau visiems yra žino

ma, Sausio 18 d., 1939 m., su
rengtam vakarėly Sandaros 
svet., 814 W. 33rd St., didžiai 
Gerb. Lietuvos Konsulas P. 
Daužvardis įteikė man šaulių 
Sąjungos žvaigždę. Prie tos 
progos noriu pareikšti savo gi
lią padėką, Lietuvos šaulių Są
jungai už įvertinimą mano 
menko darbo tėvynei Lietuvai, 
o ponui P. Daužvardžiui Už 
įteikimą minėtos dovanos.

Taipgi tariu širdingą ačiū 
visiems, kurie išreiškė man sa
vo gražius linkėjimus, Ypač 
minėtini yra sekanti žymus 
asmenys: Adv. F. P. Bračiu- 
lis, J. E. ark. Steponas A. Ge- 
niotis, Dr. A. L. Graičiunas, 
biznierius P. Woidatas, laid. 
dir. P. J. Ridikas, biznierius 
Joseph M. Ažukas, gerb. kun. 
Jonas Liūtas, adv. W. J. 
Lynch, p. B. Jakaitis, p. J. 
Mickeliunas, p-a Ona Aleliu- 
nienė, p. V. Valančius, Jos. F. 
Budrike krautuvių vedėjas, p. 
Jonas Lipskis real estatinin- 
kas, p. J. Vilkišius, p. V. B. 
Ambrose, dienraščio “Naujie
nų” atstovas, p. Locaitis, p-a 
Zolpienė, p-a S. Gapšienė, p-a 
Marta Varkalienė, p-a Berche- 
rienė, p. A. Garuckas ir p. 
Adam Markūnas.

Esu labai dėkingas vakaro 
rengimo komisijai, kuri labai 
nuoširdžiai pasidarbavo sureng
dama minėtą vakarėlį. Ją su
darė sekami veikėjai: pp. V. 
Balanda, A. Garuckas, p. Ga- 
ruckienė, p. O. Aleliunienė, p. 
E. Bercherienė, p. Ona Daugi
nienė, p. A. Malinauskas, p. j. 
P. Pentis, p. Adam Markūnas, 
p. P. Gudas, ir T. Thurston.

Širdingas ačiū laikraščiams 
“NAUJIENOMS” ir kitiems už 
talpinimą pranešimų ir apra
šymų. Taipgi ačiū radio leidė
jams ponui J. F. Budrikui, p. 
A. Vanagaičiui, p. šaltimierui, 
ir Peoples Fumiture Co. už 
pranešimus per radibr- Ačiū 
taipgi biznieriams Phillips, 
Mažeikai, Norkui ir Ažukui už 
suteiktą paramą minėtam va
karėliui.

Ponas Viktoras Balanda, 
kaip vakaro vedėjas, užsitar
nauja mano gilios padėkos už

t
ELZBIETA VAIČIULIENĖ 

po antru vyru Gtikšienė, 
po tėvais Kilinskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 2 d., 3:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus senatvės 
amžiaus, gimus Tauragės ap
skrity, Kvėdarnos parap., 
Ganatų kaime-

Amerikoj išgyveno 39 m. 
Visą laiką Roselande.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dukterį Oną, 2 sū
nūs—Joną Vaičiulį ir Domi
ninką Grikšą, 2 marčias Joa- 
nną, Oną, 3 anukus —Dan, 
Leonard ir Eugene, ir daug 
kitų g'minių ir pažįstamų.

Priklausė prie Tretininkų 
ir šv. Onos Dr-stės.

Kūnas pašarvotas 116 East 
107 St. Laidotuvės įvyks pir
madienį, vasario 6 d., 8:30 v. 
ryto iš namų į Visų šventų 
par. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines-

Visi a. a. Elzbietos Vaičiu
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sunai ir kitos 

Giniinės.
Laid. Dir. Lachawiczius ir 

Sunai, Tel. PUUman 1270 ar
ba Canal 2515.

j Ai/PiifiA Siunčiam GėlesLOVEIKIS, Dalis.
KVIETKtNINKAS

Gėlės Vesttivėrtis, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So^ HMsted Street
tel. YARDS 7308

.. ...............................fiffii

‘ 0 3 O Ifil £1 Gėlės Mylintiems Į 
t S 9 K K A Vestuvėms, Ban- J ' O a i U kietams, La i d o- 

tuvėms, Papuoši-

!
 GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

phone LAFAYETTE 5800
nu IMI............i ■■ i r

Du Jautri Muzikai Kas Žadama

Reynold Leiva, 12 metų smuikininkas
Rytoj po pietų du jaunučiai Concerto Pėrlman

lietuviukai-muzikai pasirodys
Chicagos publikai.

Fine Arts Building Salėj 
1010 (410 So. Michigan Avė.,) 
įvyks koncertas 12 metų smui
kininko Reynoldo Leivos ir jo 
10 metų sesutės-pianistės Au-- 
gustos Leiviutės.

Jaunuolio R. Leivos moky
tojas ir žmonės, kuriems te
ko girdėti jo smuiką sako, kad 
jis pasižymi nepaprastais ga
bumais. Jį ir sesutę Augustę 
globoja lietuvaitė p-lė Leonora 
A. Nimhosk-Niemčiauskaitė.

Koncertas prasidės 3:15 vai. 
po pietų. Įžanga su pakvieti
mais.

žemiau seka jaunųjų muzi
kų programas:

taip gražų ir sumanų vakaro 
vedimą. Galop, ačiuoju šeimi
ninkėms ponioms Stankūnienei 
ir Garuckienei už pagamihimą 
skanių užkandžių, ir taipgi vi
siems, kurie tik nepasididžia
vo dalyvauti tame vakarėlyje 
— mano širdingiausias ačiū.

V. Stulpinas.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Kovo 12, 1939

A. “į* A.
VINCENTAS PUKŠTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 1 d-, 11:50 vai. vaka
ro, 1939 m.; sulaukęs pusės 
amž., gimęs Mažeikių apskr., 
Laižuvos parap., Pakliavupės 
kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Antaniną po 
tėvais Balvočaitę, sūnų Vin
centą, 3 pusbrolius Juozapą, 
Antaną ir Domininką švažu^ 
ir jų šeimas; 3 švogerius — 
Antaną, Domininką ir Joną 
Galminus ir jų šeimynas, gi
minaičius Juozapą ir Mortą H 
Šalčius it jų šeimynas ir ki
tas giminės.

Prikladsė prie Ch. Lietuvių 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litua- įj 
nica Avė- Laidotuvės įvyks H 
Pirmad., Vasario 6 d., 1:00 H 
vai. popiet. Iš kopi, bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas H 
kapines.

Visi a. a. Vincento Pukščio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- I 
lyvauti laidotuvėse ir suteik-' 
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. 9

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir kitos Gim.

Laid. Dir. Ant- M. Phillips, 
tel. YARDS 4908.

Velionis Vincentas Pukštis S 
gyveno po antr. 3108 S. Hals- 
ted ir buvo savininkas Au- N 
burn Fancy Goods Shop.

REYNOLD LEIVA
Ecossaisės ............. Beethoven
Adagio (Moonlight Sonata)

Beethoven
Poupėe Valsante ....... Poldini

AUGUSTA LEIVA
La Cinųuantaine Gabriel-Marie
Parade of the Colored Puppets

Perlman
Alixa .............................. Losey
Air Varie .................. Rieding
Moto PerpetuO ............... Bohm

REYNOLD LEIVA
Petite Bourrėe ........... Prosse
Intermezzo ......... ..........   Bphtti
Tarantella .................  Siti
The Juggler .............. Sevelrn

REYNOLD LEIVA

F. Pulsuckas 
Išvyko Į Alabamą 
Gydytis

, “Lietuvis Daktaids"
r - - - ■ . ■ ■■ ■- -j ■ u *

Kaddhgi j du nekartą Nau
jienose buvo rašyta, kad vasa
rio 4. Lietuvių Auditorijo
je, yfd rengiama šcėhbje sta
tyti koks tdi ndUjdS veikalas, 
ir iki Šibl aiškiai hefltibodonia 
nei vaedas nei tuHnysi už tai 
tėkb sutikti hė vieną žingei- 
dattjahtį — kds iš tikėjų ža- 
diliiitV?

TFitlHŲai: V'Čikalo vardas— 
“LiEftiViS bAKtAĖAS”; 4 
akly deamatine tragedija. Siu
žetas iiiltas U kašdiėhihio Chi- 
čagoš libtltviy gyVehiiifo. Jam 
apSakoina kaip jauiids ateivis 
lietuvis, dirbdamas stbckyab- 
dtiosėi hitsižiuri-įsimyli dar Už 
save jaunesnę moterį. Jausda
mas Savo padėties menkumą 
ir nbrėdaiha's ją padaryti lai
mingą- pradeda siektis švie
sesnes ateities. Mokinasi vakd- 
rais, vėliau kiek susitaupys 
stoja universitetan ir po kiek 
metų pasiekęs daktaro profe
sijos ir šiek-tiek finansiškdi 
sustiprėjęs, galidus neša savb 
idealizuotai moterei žiedį. 
Ant nelaimes, titomi pat lai
ku ateina už daktarą jaunes
nis aviatorius— irgi su žiedu. 
Mafiutės širdyje ditenid: kd- 
ris pasirinkti—galiduš dakta
ras prdlaimi.

Aktas antras, už poros me
tų, nauji rūpesčiai..- Mariutė 
serga, svarbus momentas, rei
kalinga daktaro pagelba, — 
bile daktaro. Netikėtai pasi
laiko tas pats buvęs meilužis
Pranulis. Profesijinė pagelbh

SITUATtON tVANTĖD 
lėško Darbo

IEŠKAU BĖKERNĖS darbo- 
Esu patyręs kepėjas duonos arba 
keiksų. Kreipkitės tik raštu. 1739 
Halsted St., Box 932.

PERSONAL
Asmenų Ieško_________

IEŠKAU MOTERS APSIVEDI- 
MUI, Suvalskinės, tarp 55 iki 59 
m. amžiaus. Atsišaukite laišku 1739 
So- fialsted St., Box 931.

PAIĖŠKAU DARBO kaipo bar- 
tfenderis arba restorane indų plovė
jas, arba pagblbininkas kepykloje 
arba bile kokį darbą. Esu atsako- 
mihgaš, nevedęs, nerūkau ir nege
riu. CALUMET 7068.

Pražuvo Lietuvis 
Mike Venckus

Išėjo Iš Namų Sausio 14 ir 
Nebegrįžo

Policijd-, giminės ir draugai 
ieško žinitį apie chicagos lietu
vį Mike Vėiitikų, kuris ktir tai 
pražhvd.

Venckus gyveno ties 7434 S. 
Oakleyj kur jis nuomavo kam
barį. Sausio 14 d.j išėjo uieva 
tai kokiais reikalais ir nuo tos 
dienos nebepasirodė.

Venckus yra apič 60 metų 
amžiaus^ ttiri pilkus plaukus, 
pilkas akis ir Sveria apie 160 
svarų. Dėvėjo tamsų siutą, ru
dą prilląj mėlynus marškinius ir 
tamsią kepurę-.

Jis turi sesutę Kenoshoj, Wis- 
consine ir kitų giminių Chica-

Lietuviai, kurie turi žinių a- 
pie M. Venckų, prašomi susiži-
noti su giminaičiu Juozu Ge-. , . . u . i o;---- ----- ----- —

suteikta, Mariute motina nati-’čas, 4790 South Ridgeway ave-

HELP vvanted—femlale 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, mėgstanti vaikus. 
Būti ar eiti- Malonus namai.

Longbeach 3159

REIKIA PATYRUSIU trimerių 
prie moteriškų skrybėlių.

PfcRNAU and ROSENOW
910 West Jackson Blvd.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

ŠIOS DIENOS GERIAUSI 
BARGENAI

9 apartmentai, 3x5—6x4 kamba
riai, rendos $3,780 metams, $3,000 
įmokėti. Kaina .................. $14,200

12 apartmentų, 12x4 kambariai, 
rehdos $5700 metams, veik greit, 
$5,000 įmokėti. Kaina ....... $19,650

2 krautuvės, 10 apartmentų, ren
dos $4880 metams, $4,000 įmokėti. 
Pilna kaina .......................... $15,800

2 flatai, 5—6 kambariai, elektri
kas frigeracija, veik greitai. Pilna 
kaina ..................................... $3,300
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

REIKALINGA VIRĖJA ir atei
nam darbui restorane — patyrusi 
—Trumpos valandos. 3828 South 
Halsted.

REIKALINGA MERGINA AR 
MOTERIS prie namų darbo- Atsi
šaukti VINCAS ELIAS, 924 Taft 
St., Gary, Ind. Tel. Gary 23754.

JAUNA MERGINA bendram na
mų darbui, nuolatinė vieta, maža 
šeima. Rašyti pažymint amžių, tau
tybę ir minimum algą- Mrs. 
Mitchell, 648 Woodland Park, Chi- 
cago.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Dar bininkų-Darb^
REIKALINGAS PORTERIS dėl 

apvalymo taverno — taipgi reika
linga gaspndinės nuo 30 iki 40 me
tų, prie lunchiaus.

6500 So. State St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA LIKIERIŲ parda
vinėtojų. Alga ir komisija. Turime 
pilną eilę garsinamų prekių. Krei
ptis 319 So. Market Street. Tele
fonas: WABASH 3783-

KAMPINIS DIDELIS NAMAS ir 
dviejų aukštų freimas visąs apšil
domas vienu boileriu, 2 aukštų, 
13 apartmentų, 2 karų garažas, 
metines pajamos virš $5,000. Ren- 
dauninkai tą išmokės veik į 4 me
tus. Turi parduoti, kad likviduoti 
nuosavybę. $18,500. Tel. Aberdeen 
2872. Viola A. Lay, 7020 Perry Av.

35% ANT $8000 INVESTUOTŲ 
12 apartmentų, nešildomi. 5700 
Sangamon. 9-4; 3-6; žemos rendos. 
$42,000 morgičius, $12,000. Kaina 
$20,000. Dorchester 0883.

FARMS FOR SALE 
Ūkiait Pardavimui

PETERSON AVĖ. vištų, daržo
vių ir vaisių farma, tuoj už mies
to. žiemių vakarų akmeninis vieš
kelis. Elektriką, visa turtinga že
mė- Kaina $450.00. $90 cash, $5.00 
mėnesy. Savininkas, Box W-2, 1739 
So. Halsted St.

Per ilgą laiką sirgo Chicagoj 
Pranas Pulsuckas, tėvas Dr. 
Pulsticki-LcVan. Kadangi ligo
niui reikėjo išvažiuoti į šiltes
nį klimatą, tai šiomis dienomis 
daktaras paėmė dvi savaites 
atostogų ir išvežė savo tėvą į 
Suitunerdale, Alabama valsti
joj.

Dr. Pulsuoki LeVan ten pa
liks apie dvi savaites laiko, (\ 
ligonis apsigyvenk ilgesniam 
laikui. Jeigu oras pasirodys ne
tinkamas, tai ligonis apsigyVens 
Floridoj.

“Margumyną 
Vakaras” 
Roselande
“žemaičių Kalvarijos Ubagai”

ROSELAND. — Roselando 
Kliubų ir Draugijų Susivieni
jimas ateinantį sekmadienį, 
vasario 5 d., turės savo me
tinį parengimą su įvairiu pro
gramų, pavadiritu “Margumy
nų Vakaru”.

Programą išpildys šakar 
Makar Choras. Be to, progra
mų vienas numeris bus “že
maičių Kalvarijos Ubagai”. 
Bus parodoma, kaip Ubagai Že
maitijoj ubagauja.

Pdrengimas įvyksta Darbi
ninkų ' svėt., 10413 Michligan 
Avė.

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 
25c y patai.

Uritanas.

jagimio sūnaus. Parvažiuoja 
ir tėvas—aviatorius, bet jau 
parnešamas- buvusiųjų seniau 
stocky arduose sandraugų,
sunkiai sužeistas. Skausmas, 
džiaugsmas, * dviguba traginga 
įnirtis. '

Daktaras1 vėl pradeda hatijo 
gyvenimo giją... Aktas trečias, 
20 metų vėliau. Nauja karta, 
nauji romanai; naujos viltys. 
Vėl trikampė meilė, vėl šird
žių kova, vėl? dbejonės ir nU- 
(sivyiimas—kilplė, garbė, tėvai.

Aktas ketvirtas. Audrd gie
droje. Ddžiąųgsmas per aša
ras ir čia senas geraširdis lie
tuvis daktaras paskęsta sal
džiame tlžidtigsme visgi pasie
kęs vieno idealo-..

Tai yra gražiai nuaustas au
dinys iš paprastos medžiagos- 
kuris suteiks kiekvienam žiū
rėtojui malonų įspūdį. Ypač, 
kati patsai veikalo autorius su 
30 metų patyrimu, režisuoja ir 
daktaro rolę vaidina. Tai Stul
gių Pempė. Visų mylimas ir 
jau keletas metų pasigbnda- 
ihas.

Sekančiame rašinėlyje bus 
pateikta trumpa jo 30 metų 
visuomeninės darbuotės jubi
liejine biografija. Iki to— kas 
jis? —Dramos Draug&š

Kur Bill Barttish?
Jei kas žindte, kur dabar yra 

Bill Bartush, tai tuoj praneš
kite į “Naujienas”. Labai svah- 
bus reikalas.

Bill Bartush yra pasižymė
jęs ristikas iš Rdselando. Prieš 
kiek laiko jis drauge su Ka
roliu Požėla Važihejdsi po Eu
ropą, Dabar, rodosi, yra grį
žęs į Ameriką.

Jei kas iš roselaridiečių ži
note, kur dabar yra Barttish, 
tai malotiėkite tuoj pranešti 
į “Naujienas” K. Augustui.

4,000 Žmonių 
Prezidento Baliuj

Suvirs 4,000 žmonių kbtvir- 
tadieiiio vakdre dalyvavo lin
ksmam baliuje, kuris buvo su
rengtas Shcrmaii viešbutyje, 
prezidento Roosfevelto ptiger- 
bimui ir Vaikų paralyžo fdil- 
don naudai. Rengėjai skelbia, 
kad balius ir kiti parengiriidi 
to fondo nauda davė $50,001) 
pelno.

nuė, Chicago, III.

Gauk Nemokamai 
“Turizmo Žinias”

švedų Amerikos Linija, tu
rizmą į Lietuvą skatindama, 
išleido atatinkamą leidinį “Tu
rizmo žinios”. Panašios rūšies 
š. A. L. leidinių buvo išleista 
ir pirmiaus, šis yra jau ket
virtas.

Norį sU šiuo leidiniu susi
pažinti, . prašoma kreiptis į bet 
kurį lietuvį laivokorčių agen
tą, arba parrišyti ant 1c atvi
rutės savo vardą, pavardę, ad
resą ir pasiųkit į švedų Ame
rikos Linijos cėntralinę rašti
nę Amerikoje ir minėtas “Tu
rizmo žinias” gausite nemoka
mai.

“T. ž.” telpa aprašymai apie 
hiusų ekskursijų parvykimą į 
Lietuvą, kaip maloniai jas pa
sitinkama, amerikiečių išsireiš
kimai apie Lietuvą ir t. t., o 
taip pat, apie Švediją, lietuvių 
ekskbrsijaš į Švediją ir kitos 
naudingos žinios, liečiančios tu
rizmą. Adresuokite: SWEDIS14 
AMERICAN LINE, Lithuan- 
ian Dept., 636 5th Avė., Ne\v 
York, N. Y.

Svvedish American Line.

Ausis Verta 
$1,500

Pasirodo, kad viena ausis yra 
verta $1,500.

Taip vakar nusprendė apskri
čio teisėju ŠbhvVaba džury, 
svarstydama automobilio nelai
mės bylą. Nurodytą sumą au
tomobiliu helaimėj nukentėju
siam 10 Įlietų bei’nitikui turės 
sumokėti Janius Mbrtay, 543 
\V. 79tll St., savinihkas Iroko, 
kuris berniukui Sutrynė viond 
ausį; Nelaimė įvyko prie SI. An
gola mokyklos, 1300 No. Mas- 
sasriil aVO., 1935 inetdis. Su
žeistasis beflliukris, kiiris pra
rado ausį, yra James Brown iš 
Piltsburgh, Pa.

Jordan Go.’ dirbtuvėj, 2630 
Artliington Street, sprogo dide
lis lankas chemikalų. Vienas 
darbininkas, Hyman Purcell, 
buvo skaudžiai apdegintas. 
Sprogimas apylinkėj sudaužė 
apie 100 langų.

PARTNERS VVANTED 
. Reikia Partnerių^^

PAIĖŠKAU PUSININKO į ta- 
vern biznį. Vienai moterei persun
kti užlaikyti biznį. Anna Beach, 
2301 W. 21st St.

GERIAUSIA VIŠTININKYSTĖS 
vieta, daržovių ir vaisių farma su 
apie 550 pėdų Archer Avė. priėji
mu, elektriką, gasas, .busai praei
na pro nuosavybę į pietus nuo 141 
gatvės. Kaina $750.00. $150 cash, 
$10 mėnesy. Box KN-16, 1739 So. 
Halsted.

PIGIAUSIA CICERO AVENUE 
šeimos dydžio farma prie neseniai 
praplatinto vieškelio, nėra ases- 
mentų, už miesto, žemi mokesčiai, 
arti 147 gat., busas- Kaina $375. 
$75 cash, $5.00 mėnesy. Box Z-36, 
1739 So. Halsted.

FURNISHED ROOMS-—TO RENI 
^^^lyyenimu£^Kambanai

RENDON 3 furnišiuoti švarus 
kambariai. Renda nebrangi, 3122 
So. Wallace St-, arba pašaukite 
Yards 4378.

RENDON KAMBARYS, 4254 So. 
Artesian. Pirmos lubos, užpakaly.

DARBININKO PROGA— sodnas 
farma su mažu nauju kombinuotu 
garažu ir gyvenamais kambariais. 
Idealus laikinas namas ir Šeimos 
dydžio farma. Vien naujų lentų, 
puikiai malevota, elektriką, prie 
naujo grįsto kelio, arti Norvvood 
Park sekcijos. Kaina $850. $125 
cash, $12 mėnesy. Savininkas, Box 
CS-5, 193—1739 So. Halsted St-

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui^ Kambarių

MERGINA IEŠKO parankaus 
kambario apšildyto, Brighton Parke 
netoli Western arba 47-tos gatvės 
prie mažos šeimynos. Telefonuoki- 
te Lafayette 6923, tarp 5 ir 7 v. v.

NEW YORK KELIAS ir Wash- 
ington Boulevard (už miesto sie
nos) apie 2’/^ akrų nuosavybė. Ak
mens kelias, elektriką, geros mo
kyklos, transportacija, žemi mo
kesčiai, nėra asesmentų. Kaina 
$1150.00—$250.00 cash, $15 mėne
sy. Box N-48, 1739 So. Halsted St.

fcOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON 6 kambarių FLATAS 
steam heat, 3431 So. Lowe Avė. 
Savininkas 320’4 So. Halsted St.

7 KAMBARIAI, pečiais šildomi, 
4739 So. Halsted St., 2-ras aukš
tas, $20.00 mėnesy. Išdekoruos. Tel. 
OAKLAND 2323.

TURI PARDUOTI 480 akrų Wis- 
consin ganyklų žemės. Geras van
duo, trout stream, gera žvejybai— 
barnė ir namas. $1000 cash. Liku
siai morgičius ant žemės arba 
$3000 cash- Mrs. Mary Fisher, 618 
E. Elm., Canton, III.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai---■šunys—-Paukščiai etc.
PARSIDUODA GERA KARVĖ su 

v’ėtsiuku — 5922 So. Kolmar Avė.

BARGENAI CITRUS GROVES 
ir irriguojamas farmas Rio Grande 
Valley- šaukti ar rašyti klausiant 
listų W. H. Kenealy, 213 North 
Leanington Avė., Chicago, III.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 
lietuvių apylinkėje—4 metai įsteig
ta. Gyvenimui kambariai. Nebrangi 
renda, garo šiluma. Aukoja.

Box 928. 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras kampas — biznis gerai išdirb
tas—6 gyvenami kambariai iš už
pakalio., 1460 So. Union.

RfeAL ESTATE FOR SALE 
. Namai-ŽemėPardavimui  
PARDAVIMUI 2 AUK$TŲ plyti

nis, viškas ir beismentas, 2 karų 
gdraŽas. 2524 West 39th Place.

SOŪTH WEST SIDĖJ 2 akrai 
prie dviejų kelių. Bargenas. $1250. 
Rašyti Box 930, 1739 So. Halsted 
Street-

ARTI STOKJARDŲ 2 flatų frei- 
minis, po 5 kambarius — 2 katu 
garažas. Bargenas, $950 pinigais. 
Rašyti Bok 929, 1739 So. Halsted 
Strbėt.

KAMPINIAI 12x4 KAMBARIŲ 
apartmentai—metinės pajamos — 
$5040. Kaina $18,000. Cash $3,000. 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 Cravvford.
Tel. Indėpendcnce 6870

PARSIDUODA BIZNIAVAS na
mas, 2 štorai ir 4 fletai po 4 kam
barius, Štymu apšildomi. Rendos 
tifeša suvirš $3,000 į metus. Randa
si South West Sidėj. Kaina tiktai 
$15,000

CtlAS. URNICH (Uniikis) 
2500 W. 63rd St. 2-ros lubos.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Atitomobjlidi it Trdkjri Pąrdatjmal

PARDAVIMUI PIGIAI 1937 me
tų Plymoųth, 4 durim, su tronku, 
atrodo kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
Carl Wainore, 

3207-9 So. Halsted Street, 
Phone Victory 1717.

PARSIDUODA 1937 BUICK au
tomobilis — Sedan, 6 tires — Išro
do kaip visai naujas. 1733 South 
Union Avė. CANAL 6770-

COAL—WOOD—Olt 
Anglys—Maikcte—Aliejus

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

•
NAUJIENŲ

GARSINIMUS
VISI SKAITO.

o
PAŠAUKITE MUS TUOJAUS

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos pri

einamos- Už pakartojitaus 
duodame gerą nuolaidą.
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KO DEPOZITORIAI GALI LAUKTI IŠ Už 
'SIDARIUSIU BANKU CHICAGOJ
Paskutinio Pereitų Metų Bertainio 

Raportai

Melagingai Renka
Parašus Auditorijos
Perorganizavimui

Šiomis dienomis generalis už
sidariusių valstijinių bankų 
likvidatorius (rcceiveris) Char
les H. Albers paskelbė tų ban-

visoeityj grąžino 30%, o iš 
grąžins apie 50%,.

Hubbard Woods Trust
Savings — 74% depozitoriams

and

bankų stovį pereitų metų pa
skutinio bertainio pabaigoj.

Žemiau seka raportų sutrati-

Depositors State Bank — Iš
mokėjo depozitoriams 28%%, 
o laikui bėgant gal išmokės dar 
10 ar 15%.

Dės Plaines. State — Išmokė
jo 55%, gal dar mokės 5-10%.

Devon Trust and Savings — 
5% jau išmokėjo, bet daugiau 
depozi toriu i vargu gaus.

Divcrsey Trust and Savings 
— Šis bankas, su depozitorių 
sutikimu, žada atsidaryti.

Elmvvood Park State — Iš
mokėjo 24%%, bet daugiau 
depozitoriai turbut nebeatgaus.

Elston State — Teišmokėjo 
5%. Daugiau turbut nebemo-

daciją su dar vienu 10%, o gal 
ir didesniu dividendu.

Humboldt State — 35% grą
žino, dar žada grąžinti apie 
10%- .

Immel State — Gal išmokės 
35%. 25% jau išmokėjo.

Immigrant State. — šis ban
kas išmokėjo 8%. Daugiau de- 
pozitoriai nebegaus.

Industrini State — Netrukus 
išmokės apie 5%, o vėliau pri
dės dar apie 10%. 
jau išmokėjo 35%.

Italian Trust and
Jau atmokėjo 40%,

Šis bankas

Savings — 
o žada juo

kės.
Empire Trust and Savings — 

šis bankas, su depozitorių suti
kimu, taipgi žada atsidaryti.

Equitable Trust of Chicago 
—Išmokėjo depozitoriams 30%. 
Greitu laiku mokės apie 5%, o 
vėliau dar apie 5 ar 10%.

Exchange State — 42%. iš-

viso
/Oy’o*

išmo- 
likvi-

tur bu t nebeatgaus.
First Englevvood State — 

60% depozitoriams jau grąžino 
ir laikui bėgant grąžins dar 
apie 10%, bet ne greitoje atei
tyj-

First Italian State — Išmo
kėjo 32%%, išmokės dar apie

Kaufman State — Iš 
grąžins depozitoriams 
60% jau grąžino.

Kenwood State — Jau 
kėjo 68%. Užbaigdamas
daciją šis bankas gal dar su
grąžins depozitoriams kelis 
nuošimčius.

Kilmbell Trust and Savings 
.... Išmokėjo 10%. Laikui bė
gant gal pasiseks' depozitoriams 
atgauti apie 25—30%, bet šiuo 
tarpu pinigų nėra.

Lake View State — Grąžino 
35%. Tikisi grąžinti dar 10— 
12%. _

Lansing State — 45%, atmo-

Adv. K. P. Gugio Pareiškimas
Chicagos Lietuvių Bondhol

derių visuotinam susirinkime, 
kuris įvyko sausio 27 d., hond 
holderiai svarstė tam tikro ko
miteto siūlomą perorganizavi
mo planą. Už plano sumanyto
jus susirinkime kalbėjo A. šu 
kys. Po ilgų ginčų bondholde
riai padarė nutarimą, kad pla 
ne butų padarytas tam tikras, 
pakeitimas.

Komiteto rekomenduojamas 
planas siūlo Auditoriją peror
ganizuoti ir pavesti naują kor
poraciją trijų direktorių valdy 
bai. Du iš tų direktorių bus sve
timtaučiai, trečias gal lietuvis, 
o gal ne. Bondholderiai pasisa
kė prieš tokį patvarkymą ir 
nubalsavo, kad tokios naujos 
korporacijos direktorija suda 
rytų ne trys, bet penki žmonės 
—ię kad visi lietuviai. Bondhol
deriai taipgi pareiškė norą, ka(. 
direktoriais butų renkami at
stovai draugijų, kurios turi dau
giausiai bondsų, ii’ stambesni/ 
pavieniai bondholderiai. Susi
rinkimas tačiau plano nepatvir-. 
tino ir buvo suprasta, kad nie
kas už ar prieš planą tol nesi- 
rašys, kol pakeitimas nebus pa-

Dabar pasirodo, kad to per
organizavimo plano sumanyto
jai eina per bondholderius ir 
draugijų atstovus rinkdami pa-

First State of Barrington —

nams apie 80%. 70% jau su
grąžino.

First State of Chicago Height

gal dar pridurs kelis nuošim- v •
C1US.

Forest Park Trust and Sav
ings — Grąžino iš viso 40%. 
30% jau depozitoriai gavo.

First State of Steger — Mo
kės dar vieną 10% dividendą. 
30% jau atmokėjo.

Fullerton State — Gąžino de
pozitoriams 35%. žada už 
kiek laiko atmokėti dar 10%.

Garfield State —- Atmokėjo 
41%. Turi daug skolų, tad dau
giau depozitoriams turbut 
bemokės.

Glencoe State — Grąžins 
pozitoriams 60%, 50% jau 
mokėjo.

Halsted Street State — 55% 
jau atmokėjo. Greitu laiku iš
mokės 5%, o užbaigs likvidaci
ją dar su vienu 5% dividendu.

Hegevvisch State — Atmokė
jo 52%%. Prieš užbaigiant lik
vidaciją gal 
mokėti kelis 
zi toriams.

Homevvood
trukus išmokėti apie 5%. Pra

ne-

de- 
at-

dar pasiseks iš- 
nuošiinčius depo-

State —• žada ne-

Pildom
Income

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

šis bankas 
negrąžino

Išmokėjo 
depozito-

Savings—

ne gerilu laiku.
Laramie State — 

nieko depozitoriams 
ir turbut negrąžins.

Lincoln State — 
tiktai 4%. Daugiau 
riai vargiai begaus.

Lincoln Trust and
Išmokėjo 40%. Gal dar pridės 
10%.

Logan Square State — Išmo
kėjo 6%. Daugiau turbut nebe
mokės, arba labai mažai.

Lyons State — Pereitą ber- 
tainį išmokėjo 5%, prieš tai — 
30%. Gal išmokės dar vieną

Madison Square State—Grą-

bėgant išmokės dar apie 10%. 
Tai bus viskas.

Marąuette Park State — Jau

rai einant, išmokės dar apie 
12—15%.

Marshall Square State — 
30% išmokėjo, netrukus išmo
kės apie 5% ir užbaigs likvida
ciją su dar vienu 5% dividen
du.

(Bus daugiau)

Naujas Kazokų 
Choras Chicagoj

Rytoj vakare pirmą kartą 
Chicagoj pasirodys nauja ka
zokų dainininkų grupė “Gene
rolo Platovo Dono Kazokų 
rų Choras”.

Ši grupė susideda iš 25 
vusių kazokų-dainininkų, 
rie, esą, kitur labai gerai 
nomi, bet Chicagoj ikišiol 
pasirodė.

Jie išpildys gana ilgą ir įvai
rų rusiškų dainų programą 
Auditorium teatre. Programas 
prasidės 8:15 valandą vakare.

bu
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Du Bankai Moka 
Dividendus

pakeitimo jam nepadarę. Kai 
kuriems žmonėms parašų rin
kėjai aiškina, kad pakeitimas 

visi 
teis
tam

pas

parašai bus surinkti ir kai 
mas planą patvirtins — ir 
panašiai.

Tuo reikalu kreipėmės
advokatą K. <P. Gųgį, kuris at
stovauja didelį nuošimtį bond
holderių ir klausėme kaip čia 
ištikro yra.

Adv. Gugis atsakė šitaip: Jei
gu plano sumanytojai renka 
parašus, pakeitimo nepadarę, 
tai jie bondholderius apgaudi
nėja. Minėtam bondholderių su
sirinkime žadėjo pakeitimą tuoj 
padaryti, bet iki šiol to dar ne 
padarė ir net nedavė jokios ži
nios apie pakeitimą teismui. 
Jeigu jie surinktų užtektinai pa-

mo nepadarę, tai jie galėtų, 
pav., sakyti, kad jie apie kokį 
ten bondholderių nubalsuotą 
pakeitimą nieko nežino. Ve, jie 
sakytų teismui, didžiuma bond- 
lolderių pasirašė už planą taip 
kaip jis stovi, t. y. su trimi di
rektoriais naują korporaciją 
valdyti.

Adv. Gugis toliau ragino 
bondholderius saugotis suve
džiojimų po planu — už ar 
prieš — dabar nesirašyti, ir tol 
nesirašyti, kol pakeitimo reika
las nebus išaiškintas ir sutvar
kytas. Bondholderis

Studentai Gerai
Skolas Moka

Valstijos auditorius vakar 
paskelbė, kad du užsidarę ban
kai, Hegewisch State Bank ir 
Chatham State, sugrąžins šian
dien depozitoriams po 5% di
videndų, viso apie $55,000. 
Bankai depozitorių turėjo apie 
7,200.

Jeigu jaunas studentas, ką 
tik užbaigęs mokslus, nueitų j 
banką ir paprašytų paskolos, 
tai neabejojamai nieko negau
tų. Išgirdęs nuo studento, kad 
jis neturi darbo, -nežino ar 
gaus, neturi garantorių ir yra 
nepilnametis, bankierius pa
manytų, kad aplikantui turbut 
galvoj negerai, kad drįso ban- 
kan ateiti.

Bet tokiems aplikantams pa
skolas duoda Chicagos North- 
vvestern universitetas, kuris 
turi tam tikslui įsteigęs fon
dą. To fondo viršininkai skel
bia, kad studentai reguliariai 
užmoka paskolų numokėįimus 
ir retas yra toks skolininkas, 
kuris neatsiteisia.

Naujienų-Acme Telephoto
CHICAGO. — Pirmadienį sniego audros metu susi 

dūrė du viršutiniai traukiniai.

Išleido $65
Milionus
Pašalpai

Illinois valstijos administra
cija skelbia, kad 1938 metais 
tiesioginės pašalpos reikalams 
išleido $65 milionus ir $873,- 
808. Tai buvo apie $7 milionus 
daugiau negu 1937 metais.

Ta suma neapima pinigų iš
leistų W.P.A. darbams', ir se
natvės, našlių ir aklų pensi
joms.

Pašalpą 1938 metais ėmė

.......... ■ >■. I . i. I. i < , . , _

Nepasisekė Pasi
karti, Tai 
Nusinuodijo

Vakar rytą nuodingo alko
holio išgėrė ir mirė 46 metų 
chicagietis Michael Reisz, nuo 
7915 S. May street. Keletą 
valandų prieš tai Reisz bando 
pasikarti, bet žmona Katherine 
jį išgelbėjo.

(kovo mėnesį) 210,971 šeimy
nos, 95,520 šeimynos Chica- 
goj.

K

Neatleidinės WPA
Darbininkų Per
Vasario Mėnesį

Duos Stipendijas 
Už Protavimą, 
Ne Žinojimą

Illinois Valstijoj Dirbs 
Pilna Kvota

Dabartinei kongreso sesijai 
susirinkus, Rooseveltas parei
kalavo paskirti $875 milionus 
dolerių finansavimui W.P.A. 
darbų iki liepos 1-mos. Kon
gresas tačiau sumą nukirto. 
Paskyrė $725 milionus ir pa 
reiškė, kad gal paskirs dau
giau pinigų vėliau, jeigu rei
kės.

Kongresmonams debatuojant 
sumažintos sumos paskyrimą 
W.P.A. tikslams, tarp bedar
bių, dirbančių W.P.Adminis
tracijai, prasidėjo kalbos, kad 
ji pradės juos atleidinėti.

Bet Chicagos AV.P.Adminis- 
tracija skelbia, kad per vasa
rio mėnesio neatleidinėjimų 
nebus. Chicagoj — dirbs pilna 
111,000 bedarbių kvota, o už 

'Chicagos, kitose Illinois vieto
se — 119,000.

Bet, jeigu kongresas nepa- 
skirs daugiau pinigų, tai sam
dą teks laipsniškai mažinti, 
pradedant su kovo mėnesiu. 
Kovo mėnesį atleis 16,000 be
darbių, balandžio — 19,000 ir 
gegužės-birželio mėn. — 25,- 
000.

Jeigu nebus gauta daugiau 
pinigų iš kongreso, W.P.A. čia 
sumažins samdą iki 52’,000.

Aplikantams Bus Duodami 
Psichologiniai Kvotimai

Bene žymiausia moksle įs
taiga Chicagoje — Chicagos 
Universitetas, skelbia, kad at
eityje stipendijos high school 
moksleiviams bus duodamos 
neliek už žinojimą- kiek už 
gabumą sąmoningai protauti.

Aplikantams stipendijoms 
bus duodami ne žinojimo kvo
timai, bet psichologiniai kvo
timai, kurie parodys kaip mo
kinys protauja, o ne kek įvai
rių “tiesų” ir faktų turi įsika
lęs galvoje.

Universitetas sako, kad kai 
kurios mokyklos, norėdamos 
savo mokiniams laimėti ’kuo- 
daugiausiai stipendijų, ruošia 
juos kvotimams duodami įvai
rius specialius kursus. Toki 
studentai paprastai turi dau
giau šansų kvotimus laimėti, 
bet tas dar neparodo kokie 
yra jų gabumai- (Žiūrėk “De
mokratija ir švietimas,” 4-ani 
puslapyj, vakar. “Naujienų”)

Vakar anksti rytą McKinley 
High School chemijos labora
torijoj kilo gaisras, kuris pa
darė mokyklos triobėsiui apie 
$10,060 nuostolių. Spėjama, 
kad kas tai įmetė degantį ci
garetę į gurbą.
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ĮDOMI IR VAIZDINGA 25-KIŲ ME
TŲ GYVENIMO DRAMA — 25-KIŲ 
METŲ DARBO IR KOVŲ, KURIAS 
“NAUJIENOS” KARTU SU SAVO 
SKAITYTOJAIS PERGYVENO.

Sekmadienyje

KOVO-MARCH12,1939
4 Vai. Po Piet

ASHLAND BLVD. AUDITORIJOJE
Ashland ir VanBuren
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