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VISO BRITANIJOS IR NEUTRALIŲ ŠALIŲ 
LAIVŲ PASKANDINTA 154 •

KALBA APIE IŠDAVIKUS HITLERIO 
LEITENANTŲ TARPE

Minų pavojus didėja
LONDONAS, Anglija, lapkr.

24. — Penktadienį paskandin
tas britų laivas Mangalore, 8,- 
886 tonų. Plaukiojanti mina už
gavo jį uoste, kai jis stovėjo 
ikaro palaikomas.

Tas faktas, kad mina užga
vo laivą uoste, užgavo įkaro pa
laikomą laivą, sakoma, esąs dar 
vienas įrodymas, jogei naciai 
vartoja magnetines minas, ku
rias traukia į save moderniai 
plieno laivai.

Su paskandinimu Mangalore, 
per paskutinę savaitę jau žuvo 
28 laivai. Iš viso nuo karo pra
džios paskandinti 154 laivai. 
Iš tų 154 laivų britų buvo 83.

Tai dideli nuostoliai. Dau
giau net. Per paskutinę savai
tę aiškiai pasirodė vokiečių mi
nų pavojus Britanijos ir nei- 
tralių šalių laivams, kurie at
gabena britams reikmenas.

Britai susirūpinę klausimu,
kaip pašalinti naują laivams pa- vams, negu submarinai.

vojų. Jie sako, kad Vokietijos 
planai atakoms prieš Britanijos 
ir/ neutralių šalių laivus yra 
jiems žinomi. Jie sako, kad pa
vojų pašalins. Tačiau skandini
mas laivų nesiliauja. Faktinai 
daugiau laivų paskutinę savai
tę paskandinta, negu bet ku
rią kitą nuo karo pradžios.

Vokiečiai mėto minas į van
denį iš lėktuvų negiliuose van
denyse, į kuriuos submarinai 
negali plaukti. Submarinai gi 
sėja minas gilesnėse vietose.

Britai ruošiasi graibstyti mi
nas mediniais laiveliais. Toki 
laiveliai netrauks į save mag
netinių minų. Minų gaudytojus 
laivus britai insuliuosią atstu
miančią magnetą jėga. Faktas 
betgi pasilieka, kad vokiečiai, 
nežiūrėdami tarptautinių sutar
čių ir įstatymų, sėja vis dides
nį minų kiek;, ir minos darosi 
pavojingesnės prekybiniems lai-

Rusai ir japonai pra
dėjo prekybos

— derybas.
————_

TOKIO, Japonija, lapkr. 24.
— Japonijos ambasada Maskvo
je ir sovietų vyriausybės atsto
vai pradėjo Rusi jos-Japonijos 
prekybos sutarčiai padaryti de
rybas. šitos derybos yra vie
nas iš keleto takų, kuriais ru
sai ir japonai paskutiniuoju 
laiku daro pastangas -susiar
tinti.

Rumunija, 
Vokietija parei-

Best (viduryje), “kapitonas Stėvens” (po kairei) ir George 
suėmė ir kaltina sąmokslu nužudyti Hitlerį. /

ENŲ-ACME
Elser. J naciai

Naciai torpedavo 
britų kreiserį

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
24. — Vokietijos submarino 
pranešimas patvirtino žinią, 
kad pereitą trečiadienį nacių 
submarinas vėl įplaukė į britų 
laivų bazę Firth of Forth ir 
sužalojo kreiserį Belfast.

Britanija pranešimą 
gi patvirtino. šitoj 
j e vokiečių submarinas
kurį laiką paskandino Britani
jos šarvuotlaivį Royal Oak.

taip- 
bazė- 
prieš

Naujas Rumunijos 
kabinetas palankus 

talkininkams
BUCHAREŠT. 

lapkr. 24
kalavo iš Rumunijos, daugiau 
aliejaus ir javų. Rumunijos 
premjeras Argetoianu painfor
mavo apie tai ministerių kabi
netą. Kabinetas atmetė nacių 
reikalavimą. Du minist,eriai re
zignavo.

"Tuomet premjeras Argeto
ianu įteikė karaliui Karoliui 
viso kabineto rezignaciją. Ka
ralius rezignaciją priėmė ir pa
kvietė George Tatarescu nau
ją kabinetą sudaryti.

Tatarescu yra žinomas talki
ninkų, britų ir franeuzų šali
ninkas. Taigi ir į naują Rumu
nijos ministerių kabinetą žiū
rimą kaipo į Rumunijos val
džios pasukimą laikytis arčiau 
talkininkų.

Vokiečiai mėto mag 
netines minas

Suomiai nepasiduos 
— sako premjeras
HELSINKIS, Suomija, lapk. 

24. — Suomijos premjeras Ca- 
jander, kalbėdamas per radiją 
ketvirtadienio vakare pareiškė, 
kad Suomija sutiko duoti so
vietų Rusijai

duoti

Suo 
dęry

tiek koncesijų 
kiek tik gali. Daugiau 
koncesijų ji nestengia.:

Jis taipgi pasakė, kad 
mija sutinka atnaujinti
bas su rusais bet kuriuo lai
ku. Tačiau 'derybų pagrindas 
turi būti, kad ruąai^neręikalaų- 
tų tokių koncesijų, kurios gra
sina Suomijos nepriklausomybę 
pražudyti.

Daug žuvo dėl žemės 
drebėjimo Turkijoj
ANKARĄ; Turkija, lapk. 24. 

— '• Stiprus žemės drebėjimai 
Anatolijos. apylinkėje, Turkijoj, 
ketvirtadienį sugriovė šešis kai
mus. Padare daug žalos kitiems 
kaimams. / 

t

18 žmonių lavonų jau iškas
ta iš griuvėsių. Manoma, kele
tas šimtų kitų žmonių užmuš
ta, tik jų lavonai dar nesu
rasti. •

Italijon siunčia kavą 
kaip dovaną

Muštynės prie Dodge 
įmonės

DETROIT, Mich., lapkr? 24. 
— Į Chrysler korporacijos 
Dodge imonę penktadienio ry
tą mėgino įeiti apie 100 asme
nų dirbti.

Įmones darbįųinkai streikuo
ja. Streikieriai pastojo kelią 
streiklaužiams. Įvyko mušty
nės. Tufas skaičius žmonių su
mušta. Sužeisti lengvai ir du 
policininkai.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
24. — Autoritetingas Britani
jos valdžios atstovas penktadie
nį patvirtino, kad vokiečiai mė
to negiliuose Anglijos vande
nyse magnetines minas.

Minų mėtymo darbą atlieka 
Vokietijos lėktuvai ir hidropla- 
nai nakties metu.

Bet kodėl minos, numestos iš 
lėktuvų ir atsimušusįos į van
denį, neeksploduoja? Viena te
orija aiškina, kad vokiečių mė
tomos minos esančios padary
tos su “parašiutais” — jos nu
sileidžiančios į vandenį povai. 
Kitas aiškinimas: lėktuvai 
skrenda žemai.

ROGKFORD, III., lapkr. | 2'4. 
— Vietos pašto viršininkas pra
neša, kad per paskutines ke
lias savaites Rockfordo gyven
tojai, daugumoje italai, pasiun
tė Italijon apie $2,000 svarų 
kavos kaip dovaną savo drau
gams ir giminėms. Italijoj trūk
sta kavos.

Talkininkai suėmė 
tris vokiečių laivus
BUENOS AIRES, Argentina, 

lapkr. 24. — Argentinos juri
ninkų tarpe kalbama, ‘kad bri
tų ir franeuzų patruliai suėmė 
tris vokiečių prekybinius lai
vus, o ketvirtą laivą paskandi
no

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

PARYŽIUS, Francuzija, 
kričio 24. —_________

’ ,ap“ 
Talkininkai skel

bia, kad jie per paskutines tris 
dienas paskandino tris vokiečių 
submarinus ir nušovė 20 na
cių lėktuvų. Vokietijos atsto
vai tvirtina, ‘kad naciai nušo
vė penkis talkininkų" lėktuvus 
ir prarado tris savo lėktuvus 
į paskutines dvi -dienas.

LONDONĄįjj, Anglija, lapkr.
24. —• Paskendo dėl minos dar 

Man-vienas Britanijos? laivas 
galore, 8,886 tonų. Jau 83 Bri
tanijos laivai paskandinti.

---- X—X—X----

LONDONAS,- Angliją, lapkr. 
24. —- Londono! pranešimai pa
tvirtina faktą, kad vokiečių lėk
tuvai mėto minas Anglijos pa
kraščiuose naktimis. Lėktuvai 
skrenda taip žemai, kad prieš
lėktuvinės patrankos negali jų 
pasiekti.:

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

24. — Vokietijos karo vadovy
bė patvirtino pranešimą, kad 
trečiadienį nacių submarinas 
įplaukė į Firth of Forth britų 
laivų bazę ir torpedavo- Brita
nijos kreiserį, Belfast. Kreise
ris sunkiai sužalotas.

BRUSSELS, Belgija, lapkr. 
24. — Belgijos atstovai nepa
sitiki pranešimais, jogei Vokie
tija ' ištraukusi kariuomenę iš 
Holandijos ir Belgijos pasienio. 
Belgija tebestiprina rubežių ir 
siunčia daugiau kariuomenės 
pasienin.

—X—X---- X—

TOKIO, Japonija, lapkr. 24. 
— Japonijos pranešimai sako, 
kad japonų kariuomenė paėmė 
Nanking miestą; Kvvangsi pro
vincijos sostinę. Japonai sten
giasi nukirsti, kelią tai-p Kini
jos ir franeuzų Indb-Kinijos, iš 
kur kinai gauna karo reikme
nų.

%

Rolandų laivas plau
kia Į Jungt. Valstijas

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
24. — Naciai suėmė du Brita
nijos agentus, kapitoną Steven- 
są ir majorą Bestą. Kaltina 
juos dalyvavus sąmoksle Hitle
rį nužudyti.

Šituos agentus Vokietijos 
slaptoji policija pagrobė Holan- 
dijoje, prie miestelio Venio, 
Vokietijos-Holandijos pasieny, 
lapkr. 9 dieną.

Holandijos pranešimai dabar 
sako, kad Britanijos agentai 
atvyko į pasienį pasitikti aug- 
štų nacių reprezentuotojus. Na
cių atstovai ruošėsi pasiūlyti 
britams taikos sąlygas. Taikos 
interesuose, pasitarti su tų aug- 
štų nacių atstovais, ir Holan
dija buvo paskirusi savo agen
tą.

Vokietijos slaptoji policija 
nutvėrė Britanijos agentus ir 
spėka nugabeno juos į Vokie
tiją.

Ryšium su sakytu įvykiu kal
bama, kad tie, nėįvardinti aug- 
šti naciai vedė derybas su bri
tais už Hitlerio nugaros. Kad 
gal būt jie planavo saktį Hit
leriui duoti. Dar metama akis, 
ar tik neturėjęs ambicijos Hit< 
lerį likviduoti feldmaršalas Goe< 
ringas.
•v Bet tai pasilieka kol kas spė> 
jimai. Tačiau priduodama svar. 
bos išvadui, kad augšti nacia; 
už Hitlerio nugaros mėgino de
rėtis dėl taikos sąlygų su tal
kininkais, o tai reiškia Hitlerio 
režimo išdavimą.

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

Gal būt smulkus lietus pasi- 
keičiąs į sniegą; truputį šal
čiau; saidė teka 6:51 v. r., lei-

Talkininkai nušovė
20 vokiečių lėktuvų

ROTTERDAM, Holandija, lap
kričio 24. — Kai Britanija, s o 
paskui ją ir Francuzija paskel
bė, ‘kad ateity bus konfiskuo
jami Vokietijos eksportai, tai 
Holandijos valdžia davė įsaky
mą savo laivams pasilikti uo
stuose, neplaukti kelionėms.

Po dvidešimt keturių valan
dų laivams leista keliauti. Ir 
dabar. Holland-America linijos 
pasažlerinis laivas Statendam 
išpląukė į Ameriką. Jis gabena 
1,200 pasažierių, jų tarpe 17.5 
amerikiečius, bet negabena Vo
kietijos prekių.

Italijoj varoma tylė
jimo kampanija

\ r ' '

ROMA, Italija, lapkr. 24. — 
Italijos fašistai pradėjo kam
paniją obalsiu: Tylėjimas ir 
Darbas! Platinami posteriai su 
užrašais: “šiame ofise mes ne- 
diskusuojam politikos, nė stra
tegijos klausimų. Mes dirba- 
mė.”

Diktatoriškoj šaly budinga 
kampanija: tylėk ir dirbk.

Įteikė vyskupui 
$216,164

24.BALTIMORE, Md., lapk.
— Ketvirtadienį čia minėta 25 
metų sukaktis kai arkivysku
pas Michael J. Curley eina vy
skupo pareigas. Ta proga die
vobaimingi parapijonai įteikė 
arkivyskupui čekį suma $216,- 
164?

Sulaikė čekų vaikų 
skiepijimą

Molotovo pati paša 
linta iš komisaro 

vietos
MASKVA, Sovietų 

lapkr. 24. — Paulina 
žiną, Rusijos premjero 
vo pati, pašalinta iš žvejybos
komisaro vietos. Ji businti per
kelta tarnybon į kitą valdžios 
departamentą. ...

Rusija, 
žemču- 
Moloto-

Vokietijos ir talki
ninkų pranešimai 

prieštarauja
PRANEŠIMAI iš Berlyno 

penktadienį sako, kad neabejo
tinai Vokietijos lėktuvai vaka
rų fronte parodė, jogei naciai 
dominuoja orą.

Pranešųnai iš Paryžiaus tei
gia, kad talkininkai patys yra 
nustebinti f savo laimėjimais 
kautynėse su vokiečių lėktu
vais.

Naciai nušovė holan 
dų agentą

HAAGA, Holandija, lapkr. 
2’4. — Lapkričio 9 d. Vokieti
jos slaptoji policija įveikė Ho
landijos teritorijoje du 
nijos agentus, Stevensą 
stą, ir nugabeno juos į 
tiją. Holandijos agentą
buvusį kartu su britais, nacių 
slaptoji policija nušovė.

Brita- 
ir Be- 
Vok ie- 
Klopą,

200 minų išplauta 
į krantą

Sąrašas parodys kas 
atsitiko su pašalp- 

gaviais
WASHINGTON, D. C., lapk. 

24. — Pereitą rugsėjo mėnesį 
pašalinta iš pašalpgavių sąra
šų 780,000 asmenų.

Kas su jais atsitiko? Ar ga
vo -jie darbą privačioj samdo
je? Ar juos užlaiko giminės? 
Ar jie buvo- priimtL į valdžios 
projektų darbus?

Tikimasi, federalios valdžios 
tyrinėjimas duos atsakymą į 
šituos klausimus. Tyrinėjimas 
bus užbaigtas sausio mėnesį 
1940 m.

Ugniakalnis veikia 
kaimas padengtas 

pelenais
MANAGUA, Nicaragua, lap

kričio 24. — Ketvirtadienį pra
dėjo veikti Telica ugniakalnis 
Leon provincijoje. Išmesta dau
gybe pelenų, kurie padengė kai
mų Telica ir apylinkę. Apylin
kės derlius sunaikintas. Gyven
tojai apimti baimės.

Britanija pasiuntė 
36 bombonešius 

Rumunijai
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

24. — Britanija pastatė ir jau 
□asiuntė Rumunijai 36 karo 
lėktuvus bombonešius.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
Į LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

AMSTERDAM, Holandija, lap
kričio 24. — Ryšium su pasku
tiniųjų dienų Audringa jura iš
plauta į krantą daugiau nei 200 
minų. Minas nutraukė nuo jų 
įkąru audros. Taigi gal būt ne 
vienas prekybinis laivas žuvo 
užgavęs tokią klajojančią mi
ną.

PRAHA, Čekija, lapkr. 24. 
— ..Vokiečiai daktarai skiepijo 
Čekus mokyklų vaikus. Paplito 
gandas, kad daktarai, skiepija 
žalingas vaikams gyduoles. Ta
tai taip sujaifdino vaikų moti
nas ir (tėvus, kad paliauta vai
kus skiepijus, nes skiepijimas 
grasino iššaukti riaušes.

Išsiųs 5,000 žydų
Į stovyklas

KATTOWITŽ, Vokietija, lap
kričio 24. Nacių Vyriausybė] 

i įsakė 5,000-ms žydų vyrų, 
. moterų ir vaikų — apleisti Kat- 

towitzą. Žydai . bus išgabenti į 
rezervaęij ą žydams < Liublino

BUCHAREST, Rumunija, 
lapkr., 24. — Rumunijoj suor
ganizuotas naujas ministerių 
kabinetas.1 Premjeras George 
Tatarescu yra talkininkų, bri
tų ir franeuzų, šalininkas. 

-X—-X— r

prez. Roošėveltas pareiškė ket- lapkr. 24. — Rusija ir Japoni- 
virtadienį, kad jis nori, jogei ja pradėjo derybas prekybos 
iki pavasario kąrąs pasibaigtų, sutarčiai pasirašyti. Tai yra 
Bet iš jo kalbos nematyti, kad vienas iŠ keleto takų* kuriais 
jis tikisi,nuogei karas pasibaigsi japonai ir rusai mėgina draugi

‘ Igingesnius ryšius užmegsti. lapylinkėje.

pati to laivo įgula.

Nori, kad karas 
pasibaigtų

Keičiami darbininkai

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
24. — Penktadienį pranešimai 
sako, kad franeuzai per pasku
tines tris dienas nušovė 11 yo4 
kiečių lėktuvų, o britai devy
nis — viso 20 lėktuvų. ;. I iki pavasario.

WARM SPRINGS, Ga., lapk
24. —. Dėkos dieną minėdamas MASKVA,

MARIJAMPOLE — Daugelis 
cukr. fabriko darbininkų buvo 
pašaukti kariuomenėn, todėl fa
brikas kampaniją pradėjo su 
apie 100 naujų sezoninių dar? 
bininkų. Dabar senieji darbi
ninkai iš kariuomenės grįžo, ir 
fabrikas atleidžia laikinuosius, 
išdirbusius fabrike tik po 2—3. 
dienas.

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir į Vilniaus kraštą tele
grama.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.
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AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJA

MAISTAS IR VITAMINAI
Rašo DR. 4. J. GUS ŠEN, Cicero, Illinois

Vitaminas C
Kaip pirmiau minėtieji (vi

taminas A ir B), taip ir vita
minas C buvo surastas darant 
mokslinius tyrimus ir apie tai 
nėra reikalo plačiau kalbėti.

Jau yra tikrai nustatyta, kad 
maistas, kuriame stinga vita
mino C, yra tiesioginiu fakto
rium, gimdančiu žmogaus kū
ne škorbuto ligą (scurvy).

šitas faktas jau senai paste
bėtas pas jurininkus, šiandien 
laivu galima perplaukti Anali
tiką i keturias dienas, bet ne- 
taip buvo senovėje. Esant tran- 
sportacijos priemonėm netobu-

sirgdavo škorbuto Ugą, kuri vi
suomet baigdavosi ligonio mir
timi, Būdavo atsitikimų, kad 
numirdavo 20-40 jūreivių, o 
kartais ant sykio išmirdavo vi
są įgula, /

šiandien, suprantama, tokių 
Įvykių jau negirdėt, nes jūrei
viai gauna šviežių ir žalių dar- 
žovių, kuriose yra vitamino C, 
apsaugojančio žmogaus kūną 
nuo škorbuto ligos.

Pasak Dr. Plimmer, kada 
maiste stokuoja vitamino C, 
pas žmogų pasireiškia sekami 
pradiniai škorbuto ligps ženk
lai; burnos veido oda darosi 
neryški ir pagelsta; vikrumas

NAUJIENOS, Chicago, UI.
........... 'J“ "• •» •’*' 1 • » ""HV ■5»,b»w ' ..........

NAUJIĘ^V-ACM® Tolephoto
CHICAGO, ILL. Iš kąirės į dešiaę; Joseph Russano, Jerry Mangano i 

Itąlo Begąni, kurie prisipąžino nušovę poliemoną Harry Francoiš.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wbolesale
4707 S. Halsted St
Tek Boulevard 0014

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurtos 
skelbiasi Naujienose.

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais! 2 iki 4 ir 7 iki 9 

šventadieniais: 11 iki 12,

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius pritafKo
3343 S. HALSTED ST.

žmogaus kūno pranyksta, vie
toje jo atsiranda nuovargis; 
žmogaus kūno kaulų sąnariuo
se pasireiškia skausmai, atro
do, lyg visą kųpą užviešpatavo 
reumatizmas,

Be to, kasdieniniam žmogaus 
maiste šlakuojant vitamino C

lom, kelionė tęsdavosi ilgai, 
ypač ilgai vandenynuose plau
kiodavo tie laivai, kurie jieš- 
kodavo naujų vietų bei kelių 
spartesniam susisiekimui, kad 
palengvinus prekybą vienos 
šalies su kita, šios kelionės už
trukdavo net po keletą mene- oumuHjuuĮ «-<»
šių ir jūreiviam prisieidavo genda dantys ir jups apgaubę 
maitintis vien džiovintu ir su- smegenys, šilą faktą patvirti- 
dintu maistu.

Po kelių mėnesių mitybos'dantų tyrinėjimai, kuriuos yra 
vienodu maistu, jūreiviai su-tarę daktarai Zilva, Wells,

na įvairus eksperimentiniai

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
............................................. . « ' ' ■ ............... .

»ainiu * I ji uu m* -

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

POdAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau .......................... .... *
PETROLEUM CARBQN COKE $7,40
Perkant 5 tonus ar 'daugiau Tonas *

Sales Tas ekstra,
ir

-—  - 1 - - - —  ....................... . ......./-grasai — ....■.

Turtas virš - - - $3,500,000.00
Atsargos kapitalas - $250,000.00

Al t'

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las An| Namų 1 iki 20 mt.

__ AVLXGS 
LOAH ASSOciATIONofCH«go 

JUSTI N MACKIEVVICH, Pres.

>inr«>ii'nr,»iii'.ūi »iw»!įj iii'i l4įį>JĮi>Į»u» n/ imiuibim

Howe ir kiti, Jų surinktieji alaus mielių ii; kiaušinių, vitaminus nieko konkrečio dar
duomenys pilnai įrodė, kad Vitaminas Ę yra gaunamas nesurasta. Dar nežinia kokią
stoka vitamino C žmogaus mab U aidų grudų, ypač kviečių ir įtaką jie daro į musų kunus.

. _ .. kukurūzų, taipgi iš pieno, vai- Tatai, veikiausiai, teks ištirti
šių ir daržovių, Kai kurie dak-J ateityje, šiuom sykiu turime
tarai sako, kad vitaminas E pasitenkinti aprašymu to, kas
lošia svarbią rolę abiejų ly- mokslui jau tikrai yra žinoma.

ste yra tampriai susijus su dan
tų gedimu,

Didžiuma žmonių—jaunų, 
suaugusių ir senų—turi visai 
minkštas dantų smegenis. Ma
žiausias jų palytėjimas ar val
gant kietesnį maistą užgavimąs 
iššaukia apstų kraujo ištryški- 
mą. Tokiuose atsitikimuose 
dantų smegenis reikia gerąi 
masažuoti su valgomąja drus’ 
ka. Jeigu smegenys dar tik pa
viršutiniai 
gazuojant 
iusveiksta.

Minkštas 
kia masažuoti kartą į dieną 
per kelias savaites; be to, kas
dien reikia gerti po du stiklu 
apelsinų arba pamidorų (to- 
mačių) sunkos, nes šiose1 sun
kose yra didelis kiekis vitami
no C, o jis yra geriausias dan
tų ir jų smegenų -stiprintojas
tenikas, Jeigu vistiek dantys ir 
jų smegenys negerėja, tuomet 
reikia be atidėliojimo kreiptis 
prie dantų gydytojo.

Vaikai visuomet privalo 
gauti atatinkamą 'kiekį vitami
no C, nes to reikalauja jų au
gantis kūnas ir dantys. Dėka 
šios taisyklės nepaisymo di-

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED z k'
* -r

įdegę, tai jas ma- 
druska jos greitai

dantų smegenis re|

lošia svarbią rolę abiejų ly
čių žmonių veislingumo klau
sime.

Vitaminas F gaunamas dau
giausiai iš cielų grudų avižų ir 
rugių. '

Taip jau yra šis tas, bet ne
visai aiškiai, kalbama apie vi
taminus & ir K, Vitamino K 
esą randasi ąlfalfos lapų alie
juje, Vis tik, kol kąs, apie šiuos

*  'm, pw T.'uof, "■ ■vir’sijj ■*'1

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone GrovehilI 0306

—————————............... .... --- - - - - ------ ■*

SAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not mc.
10 West 18th Street

J vakarus nuo Stata Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na-

dantimis ir niukšliomis smege
nimis. Išpuvę bei sugedę vaikų 
dantys visuomet baigiasi ne- 
krosu (t. y., kaulų gangrena ir 
mirtimi). O šioji liga paeina 
vien tik nuo stokos vitamino 
C vaikų maiste. Vaikams kas
dien reikia duoti^nuo 6 iki 8 
uncijų apelsinų bei pamidorų 
sunkos.

Vitaminas C ir šiaip daro 
svarbią įtekmę į žmogaus kū
ną, nes jis veikia bendrai su 
kitais vitaminais, akstindamas 
visus kūno organus prie tam
presnio ir našesnio darbo; be 
to, jis apsaugoja žmogų nuo 
škorbuto ligos.

Vitaminas C gaunamas iš se
kamų maisto elementų:

r ■ .Žalių kopūstų, vynuogių, čir 
Irinos, salotų, apelsinų, petnir 
škų, žirnių, žaliųjų pipirų, val
gomosios skujos (pinepaple), 
švediškos ropes, špinakų, žem
uogių, pamidorų ir čėrukų.

Vitamino C, reiškia, randasi 
tik žaliadąikčiuęsc, bet dide
lis jų kiekis, verdąnt žaliądaik- 
čius, pereina į vandenį ir tan
kiai būna išpilamus laukan, Iš 
teisybės, tai liekamą puo ver
damų žaliadaikčių skystimą 
reikėtų ne laukan lieti, bėt ger
ti, nes čia būna pati svarbiau
sioji vitamino C dalis, o be jo 
mųsų kūno sistemą negali būt 
sveika.

•nų šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) garu arbą karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų (mokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—’žeina palū
kanų kąina. Lietuvis salesmanas 
--------- -------—,---------„".i.-. .  ——

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomia iki i v. diena

' Yra jau surastą jr daugiau 
vitaminų, kaip ve: Ę, F ir G, 
bet apie juos dar mąžąi žino* 
ma. Tiek žinomą, kad vitami’ 
nas G yra beiydrakeĮeivis vita-» 
mino B nes jiedu ramjasi tuose 
pačiuose maisto elementuose; 
jis gaunamas iš grudų žiedų,

Mrs. A. K. JARUSZ!
•

Physical Therapy 
and Midvvįfe

Kiekvieną 'dieną 
6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252

Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel, Mich. City 

2799—R3.

Baigiant, dar noriu pažymė
ti, kad ateity pavienių vitami
nų veikmes neanalizuosime, 
Bet dar yra reikalo juos pa
gvildenti ^bendrai, suglaustoje 
formoje; kodėl jie reikalingi 
žmogaus kunui? Kodėl jų sto
ka žmogaus vartojamam mai
ste? Kur jie dingsta? Kas juos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBVLANCE
DIENĄ IR NAKTf

Visi Telefonai YARDS 1741-17421 .

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue i

T«lefonaa LAFAYETTK MM

koplyčios visose

Klausykite musų radie programų Antradienio ir šeštadienio qrt- 
mečiais, 11:00 vaL ryto U W. H. L F. stoties (14M K4.

< M POVILU ŠALTIMIEBU.

Laidotuvių^Direktoriai
NARIAI;
Chicagos, j 
Cicero I
Lietiivių I 
Direktorių ’
Abociacijos

Illllllllllllllllllllltllllllllllllllll

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

' ym >>1       i,.., ...  ..............

ALBERT V. PETKUS
4704 So, Western Avenue Phone Lafayette 8024

I, <1'1 1

F'J T ■ l , I »l. 1» 1 1 " ........................................ ■ . I ■

ANTANAS M. PRILUPS
3307 Lituanica Avenue Phęne Yąrds 4908
'7». ■' A'WWWI 1 Ul'M, . ........ ..  . ........................ " — " v ■.

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sq. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero e Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S, California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So, Hftlsted Street YĄRDS 1419

, ________________ i ___________ ■ ■'____________
rr1* ■ '■ » J* 1 i'w»n»wnwwiei ■ ■■ »1 v     "!< 11 i ....... n ■ nu ■ m*

i-................  ■■ ............................ ■■■n. ■ Mfi ■! y—

S. P. MAŽEIKA
3319 Litvsnica Avenue 

' r'..

2314 West 23rd Plaee

I. J. ZOLP Phone Yąrds 0781
1546 West 46th Street s Yards 0782

< o"' i . ,ii

Y^rds 1139 
Yards U38

"yee'l 'Įė""*—i'i' v* . .....F’.eeiT* - — . -I i ' f ■: 1 11 11 • ■ ■■ r «I u" '•

LACHAWICZ IR SŪNŪS
Phone Canal 2515

$KYRW£t 4244 Eęft W

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadieni, šeštadieni
4631 So, Ashland Avė.

Tel, TARPS 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

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARRS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optoųietrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysię. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda_ atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 
Nedėlioj nuo 10 ryto 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma. x
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
iki 12 popiet, 
akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

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

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai, vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. ■ PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIĄ 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

------------------------------------   ■■ ..... .....................................—-

Tėl. Officė Wentworth 6330
. y Re?. Hyde Park 3395
Dr.Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

8 KITATAUČIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAl 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraųgUc^ Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:30r8:3Q 

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Repnblic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

Ofiso Tel. Virginią 0036. 
Residencc Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—,8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 įr 6 0 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597
-y»„   -V ■"««■ I “ l W » R, J, 0, ■ ■■■! I ■ ' I y '"—T

Office and Res, Phone Calumet 7472 
Office Hoąr$;2-4 p.m.7-8:30 lt m.

DR. ST. NAIKELMS
FHYSICIAN AND SURGEON

3261 So. Halsted Street

Nuo
4 vai. popiet ir /nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Re?. Telephone PLAZA 3200
lm1 r i*

ADVOKATAI
K. P. GUCIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
"Namų Tel.w-Hyde Park 3395

GarsinkitSs “N-nose”
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KORESPONDENCIJOS
Waukegan, III

Lietuvos Naujienos
VILNIUS i PASKUTINĖMIS DIENOMIS

T

Kenosha Lyros ir chicagiškis 
Naujosios Gadynės choras. Bus 
dar solistai, duetai ir kvartetai, 
žodžiu, programa ’bus visais at
žvilgiais šauni.

Dienraštis “Laikas” atsispau- gos jie atsisakė. Mieste 
sdino savo redaktoriaus H. autobusai kursuoja,

keli

kad į Vilnių ji titri įžygiuoti 
kartu su Lietuvos kariuome
ne, nes Vilniuje lietuviškos 
knygos badas. Iš kitos pusės, 
jei Vilniuje nori surasti lie
tuviškų knygų apie Vilnių ir 
jo kraštų, dienos metu su žva
ke nerasi, nes viskas buvusiu

bet jų šeimininkų lenkų buvo sukon-
Blazo laiškų,, rašytų Vilniuje taip maža, kad sustojimo vie- fiskuota ir suųaikinta. 
spalių m. 14 d. Tame laiške tose prisirenka minios žmonių, 
aprašomas Vilniahs gyvenimas ir retas kuris į autobusų gali 
paskutinėmis dienomis. Redak-

je,x8 ir Adams. Be Liuosybės 
choro, dalyvaus dar kiti keturi 

Margos žinios iš musų padangės chorai, būtent, švedų, slovakų, 
' i

Lapkričio 9 d. į musų koloni
jų buvo atvykęs drg. Stilsonas, 
“Naujosios Gadynės” redakto
rius. Mat; paskubomis čia jam 
buvo surengtos prakalbos. Drg.
Stilsonas kalbėjo apie dabartį-j Tiek vietos, tiek apylinkės lie- 
nius pasaulio įvykius. Publika tuviai yra kviečiami atsilankyti 
su atsidėjimu išklausė jo kalba. į tų nepaprastų koncertų. O lai 

__ • _ įbus tikrai nepaprastus ir isto-
Lapkričio 25 d. įvyksta Lie-|rišWs koncertas, nes waukega- 

tuvių Laisvės Mylėtojų Draugi-1"ie£iai var8u kada yra lur6ie 
jos balius ir šokiai. Tiek drau- *°kių turtingą programą. Kon- 
gijos nariai, tiek pašaliečiai yra eertas prasidės 4 vai. po p.etų. 
kviečiami atsilankyti ir smagiai Kai tik praeis tas koncertas,
laikų praleisti., 1 uo pačiu metu taj choras tuoj pradės ruoštis 
jųs paremsite ir musų draugijų.1 operetės ‘ ‘

■ —— Faktiškai
Gruodžio 10 d. įvyksta Liuo-’pra(|čtas. 

sybės choro lyg ir šventė. Da
lykas tokis, kad tam chorui su
kanka dvidešimt penki metai. ’pagerėjo. Kai kurie ir visai ga- 
Vadinasi, jis švęs savo sidabri-.raį dirba. Vienok nemažai yra 
nį jubiliejų. Per tų eilę metų jr tokių, kurie vis dar tebelau- 
choras yra pastatęs daug viso-'kia, kada bus pašaukti dirbti, 
kių veikalų, surengęs dar dau- fr labai, galimas daiktas, kad 
giau koncertų ir kartkartėmis daugelis jų jau nebesulauks to 
patarnavęs vietos organ z,ic jo- pašaukimo. Vadinasi, dirbtuvė
mis.

Taigi, to choro nuopelnai yra 
nenuginčijami. Ir štai gruodžio galiu sau įsivaizduoti, kad ga- 
10 d. jis nusitarė surengti dide-pėtų grįžti tokie laikai, kokie 
lį koncertų Liuosybės svetainė- buvo “būni” metais. —J. M.

Mikado” pastatymui, 
tas darbas jau liko

Darbai pas mus lyg truputį

je darbo jie nebegales gauti.
Gal aš ir klystu, bet aš ne-

ALIEJINIAI
PEČIAI

-V,/-.

Didelis Pasirinkimas Visokių Išdirbysčių 
Aliejinių Pečių

Del Apšildymo 3 Kambariu $29.59
Del Apšildymo 5 Kambarių $49.50
Tik 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 

išmokėjimų

ROOSEVELTFURNITURECO.
- * • * - •' ’ L- •••• • • ■- •' •■■■

2310 ROOSEVELT ROAD , SEELEY 8760

KLAUSYKIME
SALTIMIERŪ RYTMETINI!)

7

i

torius H. Blazas rašo:

Vilnius gyvena lietuvių at- 
patekti. Kol į jį pateksi, tris vykimo nuotaikas. Visi rimtie-
k'artus greičiau nueisi pėsčias?ji įr pastovieji Vilniaus gyven- 

Vilniaus gatvės pilnos žmo- Beveik visais Vilniaus autobit-. tojai lietuvių laukia. Bet mie- 
. sajs lenkai gabeno į frontų ša- yra jr pakankamai padati-

vo kariuopięnę, ir kur jie da- , . - . -...............
bar sudaužyti guli, nei vienas manyluS gandus, kad nedide- 
vilnietls pasakyti negalėtų, bet akįinga Vilniaus lenkų 
Tiesa, yra mieste dar getokai partjzanų dalis tuo metu, kai 

bet šių susls.ekimo rusaj Vilniaus jau busiu pa- 
priemonę vilniečiai šiandien sjtraukę, o lietuvių karinome-

s.

LIETUVIŠKŲ RADIO 
' — *»r» M mII 10:00 VAL. RYTO. PROGRAMĄ

nių. Visomis kryptimis zuja 
raudonosios kariuomenės sun
kvežimiai. Vieni prikrauti ir 
brezentais dengti vyksta vie
na kryptimi, kiti treti vėl kita. 
Pralekia lengvosios mašinos ir 
motociklistai. Prieš dienų ties 
bazilika matytieji 
kaž kur po nakties dingo. Pi
lies kalne virš Gedimino bokš
to jokios vėliavos. Bet ten vis 
dar vaikščioja rusų sargybinis 
ir nieko į kalnų užlipti nelei
džia. Rusai evakuojasi. Rusų 
kariai, prieš išvykdami iš Vil
niaus, perkasi suvenifus. Jie 
perka viskų, nuo laikrodžių 
iki smulkmenų rašomajam sta
lui papuošti. Krautuvės tuščios, 
bet jos kas valandų dar la
biau tuštėja, kol pagaliau lieka 
vienos tuščios lentynos ir krau
tuvės užsidaro.

Vilniečiai taip jau perka vi
skų. Eilės ne tik prie kepyklų, 
mėsinių ir kitų maisto produk
tų parduotuvių, bet ir prie ma
nufaktūros -krautuvių, 
vienas bevelija tureli 
kurių prekę ar daiktų, 
zlotų. Kiekvieno vilniečio lupo
se klausimas:—Kas gi bus su 
zlotu? Kokia bus nustatyta jo 
vertė ir kiek tų zlotų bus ga
lima išsikeisti?

Taigi, miestas gyvena pirki
mo karštligę.

Vilnius laukia. Vilnius, jau 
nuo pat pradžios gyveno netik
rumo rūke. Jis nori, pagaliau, 
susilaukti vėl ramaus* gyvėnir 
mo. Jo žmonės nori dirbti, no
ri normaliai valgyti, nori po
ilsio šiltuose butuose. Viso to 
dabar nėra. Nei darbo, nei pa
kankamai maisto, nei kuro. 
Viso to laukiama iš lietuvių.

Vilnius gyvena nenormalias 
dienas. Krautuvės atidaromos 
tik kelioms valandoms per die
nų, o dalis jų ir visai neatsida
ro. Jau 8 vai. vakaro visi gy
ventojai turi būti namie. Rin
kose be vaisių ir daržovių nie
ko negausi. Mėsinės lange pa
matysi išstatytų karvės galvų, 
o šalia jos ištiestų ilgiausių lie
žuvį. Degtukų nėra visai, o 
žiebtuvėlių.ne kiekvienas turi. 
Papirosų galima kioskuose 
gauti tik iš pat ryto, ir tai pa
stovėjus gerų pusvalandį eilė
je. Papirosai prasti, machorkos 
prikimšti ir 
10. Kai nori 
turi atsistoti 
praeis koks 
rius, iš kurio galėtum ugnelės 
pasiskolinti. Teko matyti, kaip 
vienas vežikas su bankrutke 
dantyse, pamatęs praeivį su 
uždegtu papirosu, žaibo greitu
mu šoko nuo vežimo ir pame
tęs arklį ir šaligatvyje botagų, 
vijosi, kad gautų pridegti.

Po Vilniaus parkus slankio
ja žmonės ir renkasi kurui ša
keles ir nukritusius lapus. Jei 
sausa šakelė medyje kur nors 
žemiau pūpso, žmones stengia
si jų numušti. Matyti ūkininkų, 
atvežusių malkų, jei jas mal
komis galima pavadinti. Tai 
šlapios karklų šakos, sudėtos 
i mažus pundelius, šiaudų rai
ščiu perrištos. Bet žmones per
kasi ir tokias malkas, nes ki
tokių nėra. Vilniaus priemies
čiuose teko vėl matyti, kaip 
žmonės ant pečių nešasi žalių 
pušąičių gabalus. Nueina į 
miškų trise, nusikerta pušaitę, 
permauna jį į tris šmotus ir ne
šasi. Tėvas velka pušaitės drūt
galį, žmona vidurį, o kokių 12 
metų sūnus—viršūnę.

Gal anksčiau vilniečiai ir bu
vo pratę susisiekti autobusais, 
bet dabar nuo tikros praban-

vo kariuopįienę, ir kur jie da

vežikų, bet šių • susls.ekimo

šarvuočiai

Riek
ti am i e 

negu

tai- gauni jų tik 
papirosų pridegti, 
ir laukti, bene 
rūkantis pypko-

M

T

žų. Jie skleidžia įvairius pra- 
• •t > -« 1 • 1

nė dar neatėjusi, suruošianti 
mieste pagroinus ir plėšinius. 
Vilniečiai įbauginti ir linkę ti
kėti kiekvienam gandui. Daug 
laiko reikia, kol juos nurami
ni, kol įtikini, kad vietos vil
niečiai lietuviai yra organizuo
ti, kad jie yra visokiems even
tualumams pasiruošę ir perei
namuoju interegnume perio
du jokioms gaujoms pasireikš
ti neleis ir yra pasiryžę apsau
goti kiekvieno vilniečio gyvybę 
ir turtų.

Vilnius laukia lietuvių, nes 
Lietuva dabar jiems ramaus 
gyvenimo simbolis, tas ramu
sis uostas, į kurį Vilniaus gy
ventojai nori pagaliau įplauk
ti. “L Z.”

Į LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimų tvarkraš- 
tis ir laivakorčių kainos 
suteikiamos veltui. Kreip
kitės į musų autorizuotus 
agentus ar bet kurių musų 
raštinę.

Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas.

SWEŪISH-AMER1CAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

laiko liuksusu ir naudojasi tik _ 
tuomet, kai tenka pervežti 
sunkius, nepakeliamus daik-!
tu s.

Kuo šiandien vilnietis min
ia? Valgyklose pietų gauti ga- g 
Įima ir jos nėra taip perpildy
tos. ‘Pietus iš dviejų patiekalų 
—sriuba ir mėsa1. Šias sunkiais 
laikais ypatingų gastronomijos 
stebuklų laukti netenka, bile 
tik žmogus sotus. Gatvėse ma
tyti žmonių, kramtančių sausų 
duonų. Gi šeimos minta dar
žovėmis, visokiomis mėsos 
liekanomis ir tuo duonos dar 
vinių, kurį gauna pagal korte
les.-Bado nėra, bet nėra ir iš
tekliaus. Kavinėse kava ir ar-f 
bata paduodama be cukraus..

Kai sutinka vilnietis lietuvį 
iš Lietuvos, tuoj, klausia:

-—Ar turite cukraus? Ar tu
rite druskos?

Išgirdęs, kad Lietuva turi 
net du cukraus fabrikus ir s a- 
vo cukraus jai užtenka, vilnie
tis stebisi, lyg Amerikų atra
dęs. Bendrai, eilinis Vilniaus 
gyventojas apie Ųietuvų mažai 
težino. Lenkai Savo metu in
formacijų šykštėjpsį ir dažnai 
musų gyvenimų vaizdavo nei
giamai. \DabUr,1, ^vilnietis apie 
•Lietuvą nori turėti kuo dau
giausia informacijų ir sučiupęs 
kaunietį, laiko nusitvėręs už 
skverno ir tol klausinėja, kol 
tas mandagiai išsisuka ir, švel
niai tariant, pabęgP, nes ki
taip su vienu žmogum turėtų 
kalbėtis ištisų dienų.

Kad susidarytum t vaizdų, 
koks susidomėjimas yra Lietu
va ir lietuvių kalba, reikia už
eiti į Šlapelienės lietuviškų 
knygynų. Knygynas sausakim
šai prisikimšęs žmonių. Čia 
daug lenkų, o gal tik lenkiš
kai kalbančių, ir žydų. Vieni 
perkasi rusiškai arba vokiškai 
lietuviškus žodynus, antri lie
tuvių kalbos gramatikas, treti 
prašo literatūros apie Lietuvų 
lenkų ar kuria svetima kalba. 
Knygynas visų reikalavimų pa
tenkinti nebeįstengia. Lietuviš
koji knyga . neturi pamiršti,

—TT"

Iki Kitų Kalėdų 
Tie Pinigai Gali Būti Jūsų

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

sekcijos visiems boilerių ir 
radijatorių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 

z IKI 50% SUTAUPYSI 
Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti.

C. Miller Supply Co. 
1247 W. Lake St. 

Tel. MONROE 3387

PRISIDĖKIT PRIE
NATIONAL BANK of CHICAGOLIVE STOCK

" KALĖDINIŲ TAUPMENŲ KLUBO

Jokių sunkumų neturėsite pirkdami dovanas kitais metais, 
jei prisidėsite prie LIVE STOCK NATIONAL BANK of 
CHICAGO klubo dabar! Jus patirsite, kad taupydami kad 
ir mažom sumom kas savaitę iki kitų metų susitaupvsite 
nuostabiai daug pinigų. Ateikite* šiandien ir susižinokite 
kaip galėtumėte iš to plano pasinaudoti. Prievolių jokių 
nėrd.' .

ir

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tel. LAFAYETTE 4557

P. KLUJKA, vedėjas
COLUMBIA

ROOFING CO.,
NOT INC.

Žvyrinis dengimas ir ant gontų 
parengtas dengimas Smala ir Pi
kiu Dengimo Dyleriai, Felt Cut- 

ters ir Blėkų specialistai.
3319. S. Morgan St.

CHICAGO, 1LL.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel..YARDS 3408

i
10c

3už25c

KAINUOJA
*. MAŽIAU

, PORA,
NUDAŽYTI 
KURTENUS SU/

Gypsy
E£RU CURTAIN DYE

ŽIŪRĖKIT KAIP TAI LENGVA

po 50c savaitėjtik

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

BRIDGEPORT

i

po $2.00 Savaitėj 
po $5.00 savaitėj

$12.50
$25.00
$50.00

tik 
tik

Krautuvė
Orderius f

Laiškus

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

.. gausi
gausi
gausi

gausi $100.00
gausi $250.00

Taupydamas tik po 25c savaitėj
• Taupydamas 
laupydamas tik po $1.00 savaitėj
Taupydamas
Taupydamas

$1.00

1.00

1.00

1.00

1.26

1.25

1.00

1.00

1JOO

The Live Stock National 
Bank of Chicago 

NARYS FEDERAL RESERVE SISTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

4150 South Halsted Street

Jei Nepasvelkote Bandydami Kitų Vaia- 
tus. Tai Ateikit I’an Muk

ŠAKNŲ ARBATA GRAŽINA SVEIKATĄ
No. 100

Skilvys ir Žarnos ....................
No. 101

Inkstai ir pūslė .....................
No. 99

Plauėių negalavimas .............
No. 107

Odos L gos ........................ ......
No. 22 z

Moterų ligos ..........................
No. 88

Keppnos ir tulžis ............... ..
No. 15

Į lovą šlapinimas (vaikams)
No. 9

Reumatizmas _ ____ _______
No. 19

Nervingumas .................. .........
Gydytojo nurodymu specialiai ir atsargiai 
paruoštas šaknų mišinys. Nespėkite savo 
ligos—ateikit ir pasikalbėkit su musų 
daktaru. Kkzaminacija, diagnozas ir re
ceptas DYKAI.
Atdara 1:00 p. p. iki 8 v. v. antr. ir ketv:

SANITAS HERB TEA
1143 Mihvaukee Avenue 

Chicago. Illinois 
atdara 9 v. r. iki 9 v. v. 

kasdien.
užmiesti siunčiame tuojau, 
galit rašyti lietuviškai.

MATAD QAI ECMUIUK vALtw
3040 S Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
i . - .

GERIAUSIAS LAIKAS DABAR PIRKTI VARTOTI
AUTOMOBILIAI ŽEMA KAINA

>

PAMATYKIT DABAR!
■■ VISOKIŲ IŠDIRBYSČIŲ 

DIDELI PASIRINKIMAI
IR VISOKIU MODELIŲ

7

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— Iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien

iki

■rimt

9:15 vakaro.

! vėliausias ftlnlaą 
, ir kitos įdomius 
pranešimus.

. ANTHONY BALAS i 
Phone VICTORY 6992—6993

L.'.;,. . ' , ■ ■ . ' L

Remkite tuos, kūne 
garsinasi 

“NAUJIENOSE



NAUJIENOS, Chicago, III

Apžvalga$8.00
... 4.09

umi'u

h''r1"1?'111^1'....——r——r.—r—.-.’1: į'A' ■

KUBOS PULK. BATISTĄ

NAUJIENOS
The LilhųanUm Daily New»

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Tęlepboąe ęĄNai ?500.

Subsoription Ratas:

gOft per year in Canada
QQ pę$ year outsida of Chicagą 
00 per year in Chicago 

3c per ęopy.

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

Pusei metų__ _—
Trims
Dviem menesiams______
Vienam mėnesiui --- -___

Chicagoj per išąiuntinėtojus

Mėnesiui ------ ,

3ę

t
Naujienos eina kasdien, išski

riant sekmadienius. ' Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Hąisted St, 
Chicago, HI Telefonas Ganai 8500.

T Kominternąs, matyt, padare
Jungtinėse Valstijose, ne Chicagęj, kokią tai skaptą sutartį su Kih

■ ' . •,«» . ___ •______ _____11 T?._1 —____našta:
(Atpiginta)

Metams---- - ------------
Pusei metų 1—L_ __
Trims mėnesiams --------- 1__  l.jįOi
Dviejų mėąesląms. ...........  Į.0°Vienon mSneslSi ZZZZZZL .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams
Pusei melų
Trims mėnęsiąmą-------— 2.00
Pinigu^ reikia siųsti pašto Monęy.

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00, 
„ 4.00

“Atsilyginą” savo geradariui

bos diktatorium, pulk. Fulgen- 
ęiq Bątista, neą pastaruoju lai? 
kų komunistų spaudą ėmė jį 
girti, kaipo “pažangų Kubos ly
derį”. Po jo vadovybe “visi Ku
bos žmonės” ‘ apsaugosią savo 
krašto nepriklausomybę nuo 
“Amerikos Pasiuntinybės” kiši- 
mosi.

Bet, nežiūrint komunistų pa
ramos, pulk. Batistos partija 
prakišo rinkimus į konstitucinį 
seimą.

Vilniaus miestą Liętąva ątgąyo visai tuščiu; VW pra
monės «ir stambesnės amatų įmonės liko išgabentus 
į SSSR, -tr- Kainos^ Lietuvos produktams nepakilo.— 
Vilniaus kraštas labai nualintas. Užtraukiama pen
kiasdešimt milijonų litų vidaus paskola.

' • . '     11 •  —-Į—•

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

l'aiš-į žymiai daugiau Š^SR pirkdavo,

> ----------- I----------—

Vpkietijos valdžią konfiskavo Fritzo Thysseno turtą.
Apie tą asmenį neseniai buvo šioje vietoje rašyta. 

Frįtz Thyssen buvo geležies ir plieno pramonės magna
tas (amerikoniškai sakant, “karalius”) ir vienas starų- 
biąusiųjų kapitalistų Vokietijoje. Jisai įstojo į naęionąl- 
socįalistų (pačių) partiją, o 1931 m. jisai supažindino su 
Hitleriu kitus Vokietijos pramonės vadus. Nuo to laiko 
Hitleris vęc|e savo agitaciją ir rinkimų kampanijas prą- 
monįnipkų pinigais.

Bet Fritz Thyssen jau yra pabėgęs į Šveicariją, o 
Hitleris tam savo geradariui “atsilygino”,• konfiskuoda
mas jo turtus.

VOKIĖČIŲ-ITALŲ 
SĄJUNGA

pa
kai 
ka-

Amerikos balsas taikos konferencijoje

Pernai Vokietija ir Italija 
sirašė karo sąjungą. Tačiau, 
rugsėjo pradžioje prasidėjo 
ras, Italija pasiliko neutrali. Ko
dėl?

“Neue Volkszeitung” rašo, 
tad vokiečiy-italų karo sąjun
goje yra slaptas paragrafas, kū
jis mistato, kad karo sąjunga 
įęįs gąliop tik už 3 metą po pa- 
sirašyiąo.

Taigi iki 1941 m. Mussolini 
tių-i tęisę ąlsįsakyti padėti HiP 
leriui nesulaŲŽydamas sutarties;

ŠeŠtadien., lapkričio 25,1939

žemės ūkį. Skubiai Vilniaus ' 
ĮFąšte bus vykdoma žemės re- < 
iorpta, kurį taip pat bus reika- 
inga naujų lėšų.

Vilniaus krašte žemės refor- 
ųia bątiną ne vien tik tautiniais 
ir soęįaliniais sumetimais, bet 
ir uki^ku požiūriu. Buvusieji ta
me kęąšte lenkų dvarai dąbar 
yįsai ųuąliutį ir tušti, Jie liko 
bę gyvulių ir be padargų, Be pa
skolos tie buvusieji dvarininkai 
jokiu budu savo ūkią atstatyti 
negalės, tai jau geriau tuos dva
rus iš karto išdalinai bežemiams 
ir mažažemiams, kad jie naujo-* 
se sąlygose įsikūrę greičiau pra
dėtų produkuoti ir tuo pačiu 
Lietuvos eksportą didinti.

Visi tie Vilniaus krašto reika
lai verste verčia visą Lietuvą la
bai drūčiai susispausti, kad Lie
tuvos ūkiški pagrindai nebūtų 
sunkiai sukrėsti. Tais ir kitais 
sumetimais todėl ir užtraukia
ma penkiasdešimt milijonų vi
daus paskola.

Lietuvai tai labai žymi pini-, 
gų suma, šios paskolos žymes
nę dalį išpirks pramonė, preky
ba ir taęnautojąi su darbinin
kais. Žinoma, tos paskolos sun
kumą tuoj pajus darbo žmonęs!

►—-Betkas

Ęuropoje ir Amerikoje nepasiliaują dalbos apie bu
simą taiką, šiandien jau beveik niekąs nęabejoją* Xa4 
Vokietija turės pasiduoti arba bus sumuštą. Ęe.t įąs bus, 
po karo ?

Po karo bus taikos konferencija. Bet kas toje kon
ferencijoje dalyvaus? Paprastai taikos koiąferenoįjosę 
dalyvaują kariavusiųjų valdžių atstovai. Visos kįtps val
džios yra ^pašalinės” ir jos į konferenciją neįsileidžia- 
mos.

DempkratiRė visuomenė taip “senajame pasaulyje”, 
kąip ir Amerikoje seniai kelia miųtį, kad busimoje taikos 

-kouferencijoja privalo dalyvauti taip pat ir neutralių 
valstybių atstovai, bept stambiųjų —• tokių, kaip Ameri
kos Jungtinės Valstijos, Sęvietų Sąjunga ir Italija, r

Jeigu, karui besibaigiant, Ąnglijos valdžia bus libe- 
rališkęsniosę jfąnkoąp, negu dabar, tai galimas daiktas, 
kad sąjungifliukąi pakvies į taikos konferenciją ir neut
ralias valstybes. Bet dabartiniai Anglijos ir Francuzijos 
Vadai tAm butų priešingi. Jie darė nuolaidas Vokietijai 
tol, kol neišsisėmė jų kantrybė. Jie vis tikėjosi, kad Vo
kietijos naciai nurims, kai bus patenkinti ^teisingi” tau
tiniai jų reikalavimai. B.ęt kuom.ęt pasirodė, kad Hitle
ris juo daugiau gauna, juo daugiau reikalauja, tai jie 
ryžosi ne tiktai “sunaikinti hitlerizmą”, bet ir padaryti 
galą “vokiškam pavojui”.

Kaip tai atlikti, šiandien dar, tur būt,^niekas neturi 
aiškaus plano. Kai kurie siųlo suskaldyti Vokietiją ben>t 
į dvi dalis, atskiriant šiaurinę protestonišką Vokietiją su 
Prūsais priešakyje, nuo pietinės katalikiškos Vokietijos 
(Bavarijos, Badeno ir 1.1.). Yra sumanymų likviduoti 
Rytų Prusus, perkeliant iš jų vokiečių gyventojus, o tos“ 
provincijos teritoriją padalinant tarp kaimynų (tur būt, 
tarp Lenkijos ir Lietuvos).

America šitokioms planams gali pasipriešinti, jeigu 
ji dalyvautų taikos konferencijoje. Be to, gali susidaryti 
ir kitokia padėtis. Sakysime, Vokietijos armijos genero
lai nutartų nusikratyti Hitlerį^ pamatę, kad karo vis- 
tięk nebegalima laimėti, ir pasiūlytų taiką. Anglija tokį 
pasiūlymą gali priimti, Tuomet sąjungininkai taikos kon
ferencijoje Kalbėtųsi su vokiečiais, ną kaipo su nųgalętų 
priešu. Toks ChamberĮainas sutiktų duoti naujiems Vo
kietijos vadams nesunkias taikos sąlygas, nes jisai, ir vb' 
si Anglijos konservatoriau bijo, kad Vokietijoje po karo, 
nekiltų revoliucija. Bet franeuzai vargiai leis Vokietijai 
lengvai išsisukti. Vokieti jos militarizmo šmėkla nuęlątos 
kybo ant jų galvos, ir jie nori kartą ant . visados gauti 
ramybe v v

Todėl Frąnęųzijai butų nepatogu, jeigu taikos kon
ferencijoje turėtų balsą tekios neutralios šalys, kaip A- 
merika, kųrĮai nėra jokia tiesioginio intereso suvąrytj 
vokiečius “į ožio ragą”K arba Sovietų Sąjunga, kuri susi
dėjo su namais į partnerius. Francuzijai greičiau rupi, 
kad tos neutralios šalys visai nesikištų nei į karą, pęi į

ŠVEICARIJOJE

Nęąeniąį įvylęo "Šveicarijos 
pąeiopaUųęą tarybos (parlamen
to) ripl$įipąi. Telegramos pra- 
pęšę, kad pipsimus laimėjo cen
trinės vąĮdžięą partijos, o opo- 
zįęiją buvusi labai sumušta.

Socialdemokratai yra opozici
joje, bet jie iš 52 vietų pąrlą- 
mente prakišo liktai 1. Kas ki
ta su fašistais ir -komunątais. 
Šios partijos nepravedė nė vie
no atstovo.

VERGŲ DVASIA

, A

Jei gavote vieną iŠ mano 
kų, tai jau žinote, kad Vilniaus [negu tenąis parduodavo. Vadi- 
ątgavimas yra reikalingas nau- naši, Lietuvos prekybiniai sau
jų didelių išlaidų, štai toms bu- tykiai su SSSR ėjo nelygiomis, 
simoms išlaidoms dengti jau Lįetuva iš SSSR dau.
vyriausybė išleido penkiasde- kyro skystQr
Šimt milijonų litų vidaus pasko- Lo> tiek \ietojo. Vilniaus kraš-. 
lą. lai bus viena iš didžiausiųypagngaį kus ręikąlingąs vi- 
kokių iki šiol buvo vidaus Pa’ sok^ ūkiškų padargų, nes čia 
skolų. Turint galvoje šiuos ne* žemės ūkis buvo labai apleistas, 
ramius laikus, be to, Lietuvos L . jj, pačįu nebuvo pajėgus 
ūkiškus galėjimus ii vidaus gy- k^ pįrk(^ 0 ypač ųkiui rei- 
venimo visokias nuotaikas, ai “ kajmgų įrąnkių žemei dirbti, 
ku, kad tokią paskolą laisva pi- r_ , '. . . ... v.'.. . i v Tuo budu teks vilniečius u-hecių valia butų sunku realizuo- . . . . . ... v .1
t. . y. , . i • kininkąms aprūpinti ir žemeiti, lodei ji įgyja šiokio lokio .. . .. .T v .dirbti reikalingomis mašinomis, pnverstinumo pobūdžio. Viso- L . t • , • • . , ,! . . . .v, . . Lietuvąi kaipo maisto produk-kiais ūkiškais sumetimais vi- ; , "• i i •. , . j tą eksporto kraštui labai svar-.daus paskola, žinoma, yra dau8 ukjn
geriau, negu ją iš svetur uz- . ... . ,_4y kai intensyviau pradėtų vestitraukus. / ' • ’

Be šios paskološ Vilniaus kra
što reikalams dar renkamos au
kos, kurių taip pat tikimasi 
bent pora milijonų surinkti.

Vįlniaus krąšįo gyventojai, o 
ypąč Vilniaus miesto gyvento
ją!, yra reikalingi .skubios ii I Tarasai iš tųlo. — Paveikslas, kurio už pinigus negausi, 
gausios paramos. Vilniaus nues- . _ praeiti akog j dabarties tikrovė.
tą atgauname visai tuščią, tai _____
yra visos pramonės ir stambes- Malonu į Zarasus keliauti! 
nes amatų įmonės. išgabentos į i£įękvjęnas kahielįs, kurių artė- 
SSSR kaipo Lenkijos valstybės |janį į niusų Šveicariją vis gau- 

klo- 
turį-

LIETUVOS ŠVEICARIJOS VAIZDAI
% * * ■ ’ A . ’

karo grobis. Darbininkai tokiu |seja> kiekviena atkalnė ir 
budu negali greitai sulaukti bet Ljs atskleidžia vis naujų 
kokio darbo, žiemos metu ypa- ningų vaizdų, štai du kalneįiąi 
tingai bus šunku juos bet kokiu prižingsniavę arti vienas antro, 
darbu aprūpinti. Tai kyla butbLnį vieno — gojus prądedap- 
nas reikalas atstatyti buvusią lapus sklęistį berželių, kį? 
miesto pramonę, sutvarkyti pre- hame rūtų žalumu ošia pušynė- 
kybą ir kartu pasirūpinti gyven- lis> Tolėliau, .pro berželių šakas 
tojų maistu aprūpinimu. Vii- hr pušaičių kamienus gražių 
niaus krašto kaimas veik liko yėidi'odžįų sutvaska ežeras gį- 
be arjditį. 4Aj$ytikriai jiems rei- A ■ ’ • • —

pavadinti Aleksandrovsko var
du. Tačiau čia pat palydovai ** 
carui priminė, kad imperijoje 
jau keli esą Aleksandrovskai. J 
Tada imperatorius liepė Zara
sus pavadinti Novoaleksandrov- 
sku. Prieš tai Zarasai buvo pa
prastas 
miestas 
naują 
skrities

ZARASAI — AUGANTI 
VASARVIETĖ

Dėl gamtos grožio į Zarasus 
nuolat — vasaros ir žiemos me
tu — atvyksta turistų. Žiemą 
čia lankosi sportininkai, kurie 
Zarasų kalnuose randa patogias 
sąlygas sportuoti. Vasaros me
tu Zarasai susilaukia kas kart 
vis daugiau lankytojų — vasa
rotojų. Pušynėliuose, prie ku
rių telkšo ramus ežerai, kiek
vienam poilsio ieškančiam yra 
patogiausia vieta. Zarasų ap
skrities valdyba, kuri tvarko 
vasaryietę, kas kart įneša nau
jumų, vasarotojams 
patogumus. Jau yra 
bes pastatytos dvi 
vasarines. Be |o, ir 
ząrasiškius vasarotojai gauna 
patogių pensionų. Skautų Kal
ne yra pastatyta didžiulė 35 
m. aukščio nuosklanda. Kadan
gi Skautų Kalnas gana auk- r 
štas, turi 243 metrus aukščio, 
tąi nuo šios nuosklandos atsi
verią nepaprastai gražus Zara
sų apylinkės reginiai, o tuo pa
sinaudoti gali kiekvienas vasa
rotojas. Šią nuosklandą zara- 
siškiai vadina “sprandlaužiu”. 
Be to, sportininkams yra pa' 
statytos trys mažesnės nuo
sklandos.

Vandens sportas Zarasuose 
nuolat auga. Kiekvienos vasa- 
ros pradžioje Zarasų ežeruose 
ruošiama vandens sporto šven
tė, kuri sutraukia nemaža sve
čių ir iš tolimesnių apylinkių, 
šios šventės metu įvyksta įvai
riausiai dekoruotu laivų para
das. •

Zarasams nestinga grožio ir 
tyra oro. Tik stinga gero tu
ristinio viešbučio. Reikia ma
nyti, kad ir šis trukumas ne
tolimoje ateityje bus prašalin
tas.

Pačiame Zarasų mieste ne
maža yra praeitį menančių liu
dininkų pastatų pavidale. Pa
minėtina^ už Zarasų esąs, vyk
stant plentu link Daugpilio, 
“taškas”. Tai paprastas, jau 
gerokai ąptrupėjęs, stulpas. 
Rųsų priespaudos metais buvu
sį Kauno ir Kuršo gubernijų 
sįęna. Senesniųjų gyventojų 
daugis gerai ją atsimena ir dėl 
to. tą stulpą pavadino “taškų”. 
Už “taško” tuo pačiu keliu už 
3,5 km pasiekiamas Latvijos 
pasienis. Čia yra musų muiti
nė. Lietuvos Latvijos siena ei
na per gražų Lauk senos ežerą, 
šis ežeras yra gana žuvingas 
ir vasaros melu nuolat matyti 
ir musų ir latvių pusėje sėdin
čius meškeriotojus ir viliojan
čius žuvis. Jei mūsiškis žvejys 
pagauna mažesnę žuvytę, tai 
nepatenkintas sako:

— Matyti iš Latvijos atkly
do...

Toks posakis įsigalėjęs dėl 
to, kad, esą, anoje pusėje dau
giau esą meškeriotojų, tai jie 
išgaudą visas didesnes žuvis ir 
jei iš tos pusės atklysta kokia 
žuvelė, tai, meškeriotojų įsiti
kinimu, ji turi būti maža.

Netoli Lietuvos Latvijos pa
sienio už Zarasų dar tebėra žy
mės Didžiojo Karo apkasų.

miestelis. Apskrities 
buvo Vydžiai. Gavę 

vardą Zarasai tapo ap- 
iniestu.

teikiančiy 
savivaldy- 
modernios 
pas kitus

<T

lys. Senieji pasakoja, kad čia 
kadąise buvusi į šulinį panaši 
gili duobė. Joje buvę daug už
keiktų pinigų ir brangenybių, 
kurias saugojo pats velnias. 
Kartą atsiradęs drąsuolis ir su 
kartim siekęs turtų. Bet vel
nias, tų turtų saugotojas, drą
suolį kartu su kartimi įtraukęs 
į tą duobę ir šis nugarmėjęs. 
Nuo to laiko niekas nedrįsęs 
užkeiktų turtų ieškoti.

Ir kilos Didžiojo ežero arba 
Zaraso salos yra legęntįnių pa^ 
sakoj imu apsuptos. Liepyno sa 
la, kurioje dabar yra pastaty
ta viena vasarinė ir paviljonas,, 
šiuo vardu dėl to vadinama, 
kad joje ypač daug auga liepų. 
Senais laikais į šią šąlą, sako, 
legenda, nakties metu patekęs 
turtingas jaunikaitis įr jaių 
žalčio pavidąle pasirodžiusi už
keikta karalaitė,, kuri prašiusi 
pagalbos. Jos dvaras esąs po 
Liepyno sala. Bet jaunikąitis 
neišdrįsęs žalčio pavidalo- kara
laitei Ištiesti rankos ir vidųp-- 

lingusų o išjsigąn.dęt 
skubėjo irtis į ežero 
tačiau kelyje žuvęs.

tojų maistu aprūpinimu, 
niaus krašto kaimas veik liko1 
be arelių, apytikriai jiems rei-Į 
kėsią koks dešimts tūkstančių 
arklių, kad pavasarį galėtų lau
kus apdirbti.

Visame Vilniaus krašte teks 
koks pora, šimtų tūkstančių 
žmonių maitinti! Tai jau labai 
sunki naštą.

Norss Lietuvos produktų eks
portas į užsienius nėra nutru
kęs, bet rinkos kainos liko lą- 
bai žemos, tai yra tokios, ko
kios jos buvo prieš šį karą. O 
tuo pačiu metu, kai į Lietuvą 
importuojamų prekių kainos, 
jau veik trisdešimts procentų 
pakilo. Vadinasi, Lietuvos pa
jėgumas užsieniuose pirkti žy
miai sumažėjo.

Kariaujantieji kraštai taip pas 
save sutvarkė visą ūkišką gyvę-Įvykstantį 
niihą, kad stengiasi kaip įmą- ka(f kaįp ir tu, 
liydami maisto produktų kailių iš kažkur ateina abu
nekelti. Juk Anglija, Vokietiją Įgrota vienas antro, rankomis 
ir dalinai * Prancūzija maisto,Lusįcmę.
produktus iš kitur daugumoje Ąkiai įsmigus į tuodu bokš- 
perka, tai tos yąįsįybęs. I)as s^"Ftus keleivius užkopi aut trę- 
ve pasirūpino^ kąd jįępią reikią- čįojo, kiek a u kš lėtesni o, kalnę-

liai mėlynas kaip rugiagėlės 
ižiedąs. Dešinėje pusėje atsive
ria neaprėpiamas reginys — į 
tolumas, vieni su kitais lenkty
niaudami savo aukštumu, nu
bėgą kalneliai ir kalvelės, ku
lne atsiremiu į kalną milžiną, 
priplepantį sęnovės lietuvių 
rankomis supiltą piliakalnį.

Lygaus kelio bėveik neturi: 
jis sudarytas iš atkalnių ir pa
kalnių. Netoli Zarasų, aštunta
me kilometre, kiek priilsusį ke
leivį pasitinka du balti kelei
viai. Eini į kalnelį, jie didėja. 
Leidiesi pakalnėn -— jie mažė
ja, kol visai pasislepia. Pa
skiau, Jyg iš tolumų, vėl pra
deda kilti. Tai Zarasų bažny- 

Ičios bokštai. Jie pirmieji al
su tinka ii' atrodo, 

kalneliais i<

Suomijos drąsus savo nepri- 
kląusomybės gynimas nuo Ru
sijos iššaukia pasigėrėjimą visa
me pasaulyje. Bet komunistai 
apie tą mažos tautos kovą prieš 
rusišką milžiną kalba su panie
ka. Jie, kaip įmanydami, šmei
žia ir niekina\ suomius. Girdi, 
jie esą “nykštukai”, “Anglijos, 
Francuzijos ir Amerikos iiupe? 
rialistų įrankiai”.

“Suomija”, rašo brookly- 
niškis stalincų organas, “yra 
pasisavinus Finlapdijos Už
laidoje eilę Sovietų Sąjungos 
salų. Ji su pagalba užsięnio 
imperialistų, 1919 metais, pri
šliaužė arti Leningrado, įaip> 
kad iš kanuolių į miestą gali 
dašauti.”
Kad kokios, tai tas “nykštu

kas” ims ir subombarduos Le
ningradą! Mažą nepilnai 4 mi- 
lionų tauta užpuls milžinišką 
Ąųsijos imperiją, kuri turį (kar
tų su “išvaduotais kraujo bro
liais” buv. rytinėje Lenkijoje 
ir Vilniaus krašte) 183 milįo- 
nūs.

Kuomet sovietų spauda atvi
rai grasina Suomijąi kuru, tai 
koma-uacių organas Brooklyne 
nesisarmatija šitaip meluoti:

“Popai Raąęikivi,. Tanne-. 
rįąi, Ęrkkus, budelis genero
las ^anpęrhęįin ir kilį, plus
ta Sovietų Sąjungą, vis švy
turiuoja kardu, kaip koki pa
kvaišėliai.”
Vadinąs^ piažįųkė Suomija 

tyčia nori išprovokuoti kąrą su 
Rusija. Kas gi tokia nesąmone 
gaji tikėti? Juk kįekyienąm yra 
aišku, kad Suomijai toks karas 
butų katastrofą, n,et jęįgų jąi 
padėtą didžiosios valstybes.

Ęet, žipania, yra grynas me
las, kad Suomija užgaulioją 
Rusiją ir “švytruoja kardu”. 
Taip meluoti gali liktai aklas 
įįtąlipo bernąs, kuris stengiasi 
pateisinti impęriąlįstinęs sovie- 

> tų užmačias prieš Suomijos lai-

jaunuolis

Dabar jo kapas esąs prie Pi- 
džiosiop 
nendrės ir ajarai.

Kitos dvi Zarase esančios sa
los nedidelės. Viena jų vadina
ma Putinų sala dėl to, kąd jo
je daug auga putinų, kurie va
sarą sužydi baitais žiedais, o 
rudenį raudonuoja gražiais ka
roliais.

Pačiame ežero pakraštyje yra 
nedidelė, Italija vadinama, sa
lelė. šis vardas jai dėl to su
teiktas, kad didelių sausrų me
tu ji susijungia su sausžemiu 
ir sudaro į Apeninus panašų 
pusiasalį.

Iš kitos Zarasų pusės telkšo 
ZarasaiČio ežeras, kurį nuo Za
raso arba Didžiojo skiria į Za
rasus vedąs keliąs. Zarasaitis 
siauru sąsiauriu jungiasi su 
Batu ežeru, kuris tyvuliuoja 
vilų rąjonę.

Iš kurios pusės nevyktam į 
Zarasus — visur pamatysi juos 
apsuktus gražių giliąi mėlynų 
ęžerų. E)ėl< to šiuo miestu, mu-. 
,sų, Švęicąriją, visi grožisi.

Prieškariniais rusų laikais 
Zarasai buVP vąclinąmj Novo- 
ąleksąų<Jrpvsku, Tokį vardą 
jiems suteikęs Rusijos caras. 
Nikolajus I. 183B m. jis su sa? 
s.to įpėdinių Ąleksandnf II vą- 
žjąvo per Zarasus ir čia apsi
nakvojo. Caras nepaprastai su
sižavėjo Zarasus supančia gam
ta ir pačiu miestų ir liepęs jį

salos, kur žaliuoją

mų iš kitur maisto produktų 
kainos pekillų, nes jos gerai ži
no, kad visyien lįe kraštai, ku
rie iki šiol daugiausia jiems 
ipaista produktų Pristatė, netu
rės kur juos dėtį ir bus privęrs- 
li nors žemomis kainomis jiems 
maisto produktus eksportuoji. 
Tokiu būdų kąrąs Lietuvos p- 
kišką gyvenimą labai neigiamai 
veikia. Vadinasi, ir Lietuva jau
čia karo naštą, nors jai ir ką
ri aut į nętęnka. Tuo budu Lie
tuvai tenka labai apsukriai ver
stis, kad ūkiški sunkumai skąų-^ 
džiai jos gyvenimo nepaliestų.

Iki šiol ūkiškame gyvenųiįe 
čĮidesnių spragų nesi jaučiami 
nors kai kurių prekių, įgabena
mų iš užsienių, jau trūksta, bęl 
dar galima ir be jų apsieiti. O 
čįa Vilniaus kraštą nauja lįąš- 
ta dar užgula. Sudaryta su 
SSSR nauja prekybos sutarus, 
pagal kurią apyvarta sieks iki 
keturiasdešimt milįįonjį litų. Iki 
šiol šioji profebinė apyvarta 
svyravo tarp dvidešimt nulijo-, 
iau litu. Uętuva veta w tataį

ii o. ir prįeš tave atsiveria gra
žus paveikslas, nutapytas mėly
nų ežerų fone ir įrėmuolas pu
šaičių gojais apaugusių kalnę? 
lių rėmuose. Jis taip, arti ątro? 
do? kad, rodos, ištiesi rauką U* 
jį pasiiinsi. Tačiau čia pat sto
vįs stulpelis pasago, kad iki Za
rasų dąr septyni kilometrai, n 
gražusis paveiksiąs, leidžiantis 
įkajnęp,, pęądędą dingti iš hę- 
rizonlo. Kol pąsięki ęžęrų ąp- 
ąųptą miestą^ kalnęįįų viršūnes 
pasiekus jis keįįs kartus iškyla 
pilnąmę savo. grožyje,

Pąskųtįųięp^e įkLonyj.e ąkįs 
vos įstengįą ąprėpitį didžiulį są- 
lingą ę^erų, kurio bąugos gįąų- 
dŽiašį prie pačią Zarasų. Tąi, 
Tarasas, yięįp^ žmonių vąęįiną- 
’mąs Eįiįžiuoją, šiame ežere kę- 
tųvios sąjos, Vįęną gąpa didelę, 
per 40 ha. Tai Didžioji šąlą ay- 
bą Angliją,. Šįoję sąloję. XVįl 
ąnržįųje buvo ątgailąu jaučių 
vyrų vięuųęlįą vįępuplyijąs. 
1834 in. rąsąį šį vięmjolypų už- 
dąrė. šįąurįpeję Pjd^įę.sios sa- 
loč .driyje FM^kšląa iškyšu-

r

♦

VERGIJOS PAGRINDAS
bus maloni užuo-

Lankydamas Zarą&ų apylin
kes, daug kur pamatai grasio
mis eilėmis augančių pušaičių 
ir eglaičių plotus, 
sodinimaiAtrodo, kad šį kartą Amerikai nėra jokio pavojaus 

įsivelti į karą, nes sąjungipjnkai tikisi vieni apsidirbti su 
Hitleriu, įr jie nenori, kad paskui Amerika, kaipo karo 
dalyvio, turėtų balsą .taikos konferencijoje. !

i. j ir",u m a •
uPątęnklnti vęrgai yra pavojingiausi laisvės priešai” 

pasakė M; voįi Ernęr-Eschenbach.;

Tai nauji 
Ząrąąų, apskrities 

Valdybos atlikti per eilę pasku
tinių metų. Jau užsodinti be
veik visi buvusieji tušti plotai. 
Kai šie medeliai užaugs, jie 
Zarasams sutieks dar dąųgiąu 
grožio, o turistams ir vasaro
tojams
vėją ir pavėsis.

v‘f ■VįF’*/
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AJlen Downs
Dąįno

STORE

ws?;-

^HŲįiĮiŲŲc^

INSURANCE
(AFDRAUDA)

SUDRIK Furniture HouseNAUJIENŲ

TIKRAI
GERA 

VERTYBE
METŲ 
SENA

EGG _____
NUT
BIG LUMP
MINK RUN

veikinįmąiA 
*KA p<iva^

Yra raportai, kurie skelbią^ 
kad trisdešimty įvairių operų 
kompanijų važinės su spektak
liais po. Ameriką šį sezonų.

Florestein, nusigan

Skelbimai Nauii^n*^. 
duoda naudą dėlto, 
kad TPA$op Naniienos 
yra naudingos

tATDBAVBA NAMO* KGfe 
UGNIES,.

♦ 4£DMm yuą YAGĮV.
AAIBMUBĄ LANGŲ.
• TAVERNĄ Ir tint n*.

ji yra jo duktė. Paslaptį išduos 
da Tadas.

Aktas Trečias:

Rytojaus sąstatas bus 
sekantis:

PIRKIT jUbAR! - ŠAUKITE 
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

orkestrą ir dirigentas bus Nau- stęinąs pastebi jį* kabantį ant 
jos Gadynės choro mokytojas, Aklinos kakk> ir jų areštuoja 
kurio gabumais ir pastangomis ųž vogimų. Jų atveda teismui 
šis choras turi užrašęs keletą pas gubernatorių4ėvą Arabam, 
svarbių puslapių musų muzika- bet jis nežino, kad kaltinamo- 

Įlės istorijos knygon, Jurgis Ste
ponavičius.

Todėl iki pasimatymo rytoj 
Naujos Gadynės Choro persta
tyme Balfe trijų aktų operos 
^čigonaitės” Sokolų svetainėj.

PRIE JŪSŲ
MĖGIAMO BARO

ĮES^I ARBA
I | LIKIE-

Ar Žinote, Kad?
Vienintelis Lietuvoje darbi

ninkų vaikų choras randasi 
Tauragėje, šis choras susideda 
iš apie 150 jaunų dainininkų ir 
nors yra palyginamai jaunas, 
jau paspėjo gražiai užsireko
menduoti ir įgyti daug nuo
širdžios simpatijos.

Pittsburgho Simfonijos Or
kestrą paskelbė serijų nęmoką-t 
mų kęncertų miesto viešųjų, 
bažnytinių ir aukštesnes. mo
kyklos studentams šį sezonų. 
Buhl Foųpdatioą įsteigė fąmją 
iš $aQ,000 šiam projektui. Foiv 
do direktorius, sako, kad Pitts- 
bųrgbąs bus pirmas miestas 
Suvienytose Valstijose teikti 
išmokamus, gąrsįųs svarbiųjų 
orkestrų koncertus jauniem8 
mpkykjų dudentam8.

John McCormack, per daugel 
metų žinomas kaipo vienas žy
miausių koncertinių tenorų, 
praneša,’kad jis dabar eina pa
reigas impresario. Jo firma ži
noma kaipo John McCormack 
ir Frauk L. Gooper, Ltd., sp 
cenlrahniu ofisu Londone.

Akcija vyksta Vengrijoj. 
Grafo Arnfoeimo, Presb.urgo gu- 
bernątoriąųs dvare, svečiai ruo
šiasi medžioklei. Jiems išvykus, 
pasirodo Tadas, jaunas lenkas. 
Jis bėga nuo Austrijos karei
vių. Atvyksta čigonų būrys, ve
damas Devilšufo. Išgirdęs Ta
do skundų, Devilšuf prikalbina 
jį, prisidėjo prie jo čigonų bū
rio. Tuo tarpu iš medžioklės 
grįžta išlepintas gub. Arnheim 
brolvaiki 
dęs, kad briedis užpuolė grafo 
dukterį Arlina. Taip pasitaikė, 
kad Tadas jų išgelbėjo. Atsi- 
dėkodamas, gub. Arnhęim kvie
čia Tadų puotauti. Tačiau ge
riant, jis atsisako pagerbti sa
vo tėvynės priešo, Austrijos, 
vėliavų. Didikai tuomi Įsižeid
žia ir Tadų areštuoja. Bet Ta
das ir čigonai pasprunka, ir pa
sivagia grafo dukrelę Arlina.

Aktas Antras:

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELES

Kadangi lietuvių scenoje ji 
iki šiol nebuvo statoma, išsky
rus Naujos Gadynės choro 
spektaklį Rockforde praeitų 
sekmadienį, tąd manąu, kad ry
toj Sokolų svętaįnė bus kupina 
muzikos mylėtojų, kurie domi
si visu tuom, kų musų-jaunuo
liai veikia šioje srityje, nori pa
tys, pasigerėti gražiais darbais 
ir padrąsinti jaunimų tolesniam 
lavinimui ir nuolatiniam žen
gimui pirmyn kultūrinėj veik-

Budriko Oro 
Teatras

. .J. -t •» :

Septintadienio vakare nuo 
5:30 iki 6:30 vai. Chicagos lai
ku bus puikus Budriko rądlo 
programas iš stoties WGFB> 
970 k. Programe dalyvaus di- 
džiute simfonijos orkestrą iš 15 
instrumentu ir žymus daininiįF 
kai. Visi programę nųmeriąi 
yra atydžiai parinkti ir pritai
kyti klausytojų pomėgiui. Bus 
graži lietuvių muzika įr gra
žios lietuvių liaudies dainoj* 
dainuojamos vienu, dviem įr 
keturiais balsais. Be to, Maka
lų grupė toliaus įdomiai vystys 
savo pasakų apie jų sugalvotų 
paskendusį laivų ir to, pasken
dimo pasėkas, Bus įdomu pasi
klausyti. —Pranešėjas.*■ y * T . ' ’ ■ 
Žavinčios Dainos, “Gy- 
venimo Bangos’*, 
Smagi Muzika

f - *
Įdomiai ir smagiai valandė

lei praleisti primintina radio 
klausytojams užsistatyti savo 
radio ant stoties, WGES rytoj 
11 valandų prieš piet, ir pasi
klausyti visokių įvairenybių, 
Progranio išpildytojai stropiai 
rengiasi visoko įdomaus patiek-* 
ti ir sudaryti vienų iš gražiam 
šių ir įdomiausių programų, 
Žymus dainininkai padainuos 
daug, gražių dainelių.

Dramos artistai šauniai su* 
loš “Gyvenimo Bangos“. Bus 
teisių patarimai, smagi muziką 
ir visokie pranešimai suintere-* 
suos kiekvienų klausytojų. Ypač 
geros žinios iš Progress K ra u- 
tuvės apie didį šio sezono iš-* 
pardavimų, kame yra geros 
progos pasipirkti namų reik-* 
męnis, ypač kalėdų šventiems 
už specialiai sumažintas kainas, 
Patartina nepamiršti pasiklau* 
syti. —Rėp. J. J. ATYDA

SKILVIŲ LIGONIAI!
Išgydome per du per keturius mė
nesius skilvio, duodenalį ulserį 
rūgščių, gasų, tulžies ligas. Nė ba- 
kirig sodos °MucinM nė indžekšinų 
vartojame.

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS

1602 Garfirld Blvd
Tel. PROSPECT 7474

ATDARA: 10 v. ryto iki 9 v. vak

Praeina 12 metų. Arline ir 
Tadas tebegyvena su čigonais. 
Atvyksta jie Presbųrgo mies
tan, ir čia Devilšuf su sėbrais 
apiplėšia Floresteinų. Pasivagia 
kelias brangenybes, tarp jų me
dalį. Medalį pasiima čigonų Ka
raliene, kuri Tadų myli. Bet 
sužinojusi, kad Arline irgi my
li Tadų, ir kad abu ruošiasi 
vestuvėms, Karalienė keršija ir

sulaikė 900 Dėžių 
Knygų Iš'Rusijos

Chicagos muitinė praneša, 
kad sulaikė 900 dėžes knygų 
pamfletų, ir kitokios propagan 
dinos literatūros iš sovietų Ru 
sijos.

Sulaikymus esąs “tę?hniš 
kas“, — muitinė nori nusprę
sti ar literatūros turinys kar
tais, neperžengia muito. įstaty

KIEKVIENA.
Žiemos vaizdeliai, gėlių 
bukietai su lietuviškom 
eilėm ir pas veik inpnąis, 
Kortelės TINKA priva- 
tįškiem asmenim ir biz
nieriams.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CIMCAGO, ILfe
,r„l 1. J ' -4U4 i i

penkiasdę- 
dienos 
atida K

Lietuvos Valstybės Ope
ros Dvidešimto Sezono 
Atidarymas

Atidarymui savo dvidešimta 
metinio sezono, Lietuvos Vals
tybės Opera pasirinko Verdi 
opęrą, ‘*OteVo,*\ Kipras Petkaus-: 
ka& bnvo prinęipalėje Otelio rov 
Įėję, Antanas Sodeiką 
lago ir A. Dambrauskaitė bu
vo Pesdęmoną. Dirigavo Mark 
jošius. (,

prieš vaidinimą, teatro (įirek? 
torius Dr. A. Juška pasakę 
trumpą kalbą* kurioje minėjo, 
kad operos vadovybė ir visas 
kolektyvas pasiryžęs laimėti Už
sibrėžtus meno tikslus; kad nęi 
įvykusios teatro naujos refor
mos, nei Europą slegiančios 
sunkių pergyvenimų dienos jų 
stipraus pasiryžimo neišblaš-

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir HoHywęųd 
šviesomis. Darbos 
garantuotas.

420 W. G3rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

Gubernatorius Ąrnheim
Anthony Burba 

Tadas ....... Jonas Sarasevičia,
Floresthien

Edward Budraiti; 
Devilshoof

ĄŲen Downs (Pūkas) 
Arline, kaipo mergaitė

Arline Pakel
Arline, dvyliką metų vėliau

Aldona Grigonis
Buda ........... Mrs. O. Dainis
Kapitonas ....... Ernest Griggį
Čigonų karalienė

Lillian Stuparaite.
Naujos Gadynės choro nariai 

irgi suvaidins svarbių rolę šioj;

šįmet sukanka 
šimts metų nuo tos 
kuomet Adeline Patti 
Chicagos Auditorium savo re- 
citale. Tas buvo 1889. metais, 
gruodžio 9 d. Kokias pasakas 
triumfo, kokias istorijas liūd
numo ši muzikos šventovė pą- 
sąkyt.ų* jeigu galėtų kąlbėtĮ.

AMERIKOS IŠDIRBYS
ČIŲ, PARSIDUODA BUDRIKO KRAUTUVĖJE. KAINOS ŽEMOS

Transportų sudaro literatūra 
spausdinta rusų, anglų, vokie^ 
čių ir keliomis kitomis kalbo- 

operoj. Spektaklį akompanuos užkabina medalį Arlinai. Flore- mis. /
*• ■ . . ' -
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Arlina savo tęvo namuose. 
Visko pilną, bet ji ilgisi Tado 
pieilęs. Tądąs su Devilšufu 
slaptai ateiną. Staiga pasirodo 
būrys svečių. Devilšuf spėja pa
bėgti, o Tadas čia pat pasisle
pia. Svečių tarpe pasirodo pa
vydi čigonų Karaliene it Tadų 
išduoda. Supykęs, grafas Arn-Į 
heim varo, Tadų laukan, bet 
Arlina už jį užsistoja, pasisa
ko, kad jį myli, ir prašo tėvo 
leisti jam pasilikti, kitaip ji 
išeisianti kartu su juo. Tadas 
įrodo, kąd jisąi yra ne čigonas, 
bet tokios pat kilmės, kaip ir 
gubernatorius. Karalienė, maty
dama, kad Tadas jai sprųsta 
š rankų, kėsinasi jį nušauti, 

bet čia pasirodo Dcvilšufųs ir 
ių nušauna.

Tai tokią trumpais bruožais 
/ra įdomi “Bohemiąn Giri” pa
laka. Daug kas dar butų gali
ma rašyti, bet aprašymai ne- 
Juos tiek naudos, kiek operos 
įamatymas, girdėjimas jos dai
lų. Choro Rėmėjas.

Žymus radio programas iš Radio Stoties WCFL—970 lį. leidžiamas Budriko Krautuvėe nėdolioti vakarais nuo 
iki 6:30 v. Chicagos laiku.

Operos “Bohemiąn
Giri” Turinys

Pirmas Aktas:

...... ..... i I" i . ...  
. V edąr-eN QRĄ

----■■■ ' mubli i humujii ąu

“Muziką perą saumylė dąjlė. Ji yra girdima, bet nema
tomą. Atsiekti pilniausiai ankštybei jos naudos, ji turi 
būti demonstruota ir pasidalinta su kitais.”

Musų Chorų Veikla
Sprendžiant iš visų raportų, 

buriuos teko išgirsti iš kritiŠ-, 
kiąusių muzikos mylėtojų, Ęį- 
rutės choras su koncertu Kepo-; 
ąlioj, ir Naujos Gadynės cho^ 
ras su Balfe opera ^Čigonaite”1 
Bockfarde, praeitą sekmadienį 
pradėjo sąvo sezoną su visapn^ 
ąišku pasisekimu. Be abejo, 
abiejų miestų korespondentai 
aprašys šiuos muzikalius įvy-* 
fcius, iš kurių sužinosime pla-* 
tesnius įspūdžius. Bent tikimės, 
įr lauKiamę to.

Rytoj—Čigonaitė 
Chicagoje

Bytoj Naujos Gadynės choras 
pirmų kartų šį sezoną pąsiro? 
dys mums chięągiečiams. Pasi
rodys jie savo pilnam gražume 
|oj melodingoj ir spalvingumo 
pilnoj operoj, “The Bohemiąn 
Giri” arba “Čigonaitė”.

“Linksmybė, kurių man su
teikia dainavimas”, sako gar
susis baritonas Nelson Eddy, 
“yrą .vienas iš gyvenimo di
džiausių džiaugsmų.”

Manųų, kad jeigu paklaustu
me visų tų naujagątlyniečių 
dąilės mylėtojų, kurie pildys 
rytojaus programų, kodėl jie 
mokinasi dainuoti, gautume at
sakymų, kad jie jaučia reikalų 
tąi daryli, kaipo būdą savjreiš- 
kos; kad studijuojant muzikų 
žmogus įvertini pasaulio kilnes
nius dalykus, kurie turi tiek 
daug reikšmės ir dabina musų 
gyvenimų. Toliaus manau pri
dėti dar ir Nelson Eddy žo
džius, kad “ta linksmybė, ku
rią suteikia dainavimas, yra 
vienas iš gyvenimo didžiausių 
džiaugsmų.”

Kuomet paimi grupę jauni
mo, kuris pasirenka muziką ir • 
dainų kaipo formų “self-expres- 
sion” ir randasi tame darbe 
tiek malonumo ir džiaugsmo, 
•būtinai turi jais gėrėtis. Juk 
jie sąvo darbais neša vien tik . 
^gražumų ir naudjngnmų musų 
gyvenimai!. Jų pasiryžimas la
vintis, suprasti ir įvertinti dai
lę ir dalintis jos grožybčmjs, sų 
bitais, būtinai turi pasitikti vien 
liktai pasigėrėjimo ir nuolati-, 
ųės paramos. ( \ ■

Paimkime kad U* rytojaus 
perstatymų Bąjfe operos “čigo
nai tė”. Tie iš.'uw, kurie nesa- 
ętie dirbę Šioje srityje nętųęF 
nie tikro, supratimo^ klek 
nių ataięlavuiųai diibo nęsųskaj- 
•toinąs valandas prbreugrme to
kioj operos scenai. Bet tas tąi 
yra j,ų dalykas — arba viena 
pusė istorijos. Kiekvieno, musų 
•pareiga yra atsilankyti jų pa
dengime ir dalintis rezultatais 
jų lavinimosi ir dąrbo, Muzika 
nereikalauja nieko i£ kląn^ytųr 
jo, kaip tiktai klausos.

Truputi Apie Opera 
ir Sąstatą Rytojaus 
Y aidint ojy

i Pirmas pfKstfttyiųas iįięs, Bąl- 
fe opevęs įvyko, nę|olį šjmjm#- 
tis, ątgąl Londone. Iš Balte ke
lių opeęos kurinių, °The Bphe- 

i iman Giri” yrą daugią^taią %in.o- 
I mas. Jos meliodingas charąk’ 
į teris paaiškina jos populiariš- 

kumų. Ir jos atžymėjimas ne
buvo vien tik Anglijoj. Ši ope
ra buvo išversta į kelias kalbąs 
ir buvo viena, iš. neskaitlingų 
ąp$iškų operų* kuri susilaukė 
prielankąųs pripažinimo net ir 
kritiškoj Vokietijoj, Kuomet ji 
buvo stąįorąą Paryžiuje, 1869 
m„ Balfe užąitąrnąvo aukštos 
dekoracijos iš Francuzijos, toks 
didelis jąu buvo jo pripažinę 
mas.

Tiems, kurie mėgsta męlio- 
dingas dainas, žąvingą orkes- 
traciją ir gaivumo kupinus 

į chorus, ši opera visuomet bus

jKROEHLER
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šeštadien., lapkričio 25, 1939

Diena Iš Dienos
Lankėsi Chicagoje

Šįvakar

NAUJIENOS, Chicago, III.

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra

matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitų mokslo dalykų. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradinį mokslą 
į devynis mėnesius: aukštesnį mok
slą į vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams žmo
nių, ir tai padaryta per dvidešimt 
septynis metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietuvių 
Mokyklon įsirašyti ir mokytis. Mok
slas eina dienomis ir vakarais.

AMERIKOS
LIETUVIŲ MOKYKLA 

816 W. 33rd Place, Chicago, III.

BUICKS, 1939, 1938, 1937 
tJnJ’ ir 1936 kiekvienas parsiduo
da pigiai
kaip .....41.......:.....  taVv

COOK COUNTY’S 
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS l 20 METŲ 

350 Iš PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

Išsirinkite savąjį karą iš didžiausio, puikiausio šiam krašte auto
mobilių pasirinkimo ir sutaupykite šimtus dolerių.
čia rasite karą, kokio norite tokia kaina, kokią išgalėsite mokėti. 
Nors ir 1,000 mylių nuo Chicagos gyventumėte, jn^s apsimoka 
dalvauti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur J* jsauly je jus 
negalite rasti šių kainų antrininko. **
Kiekvienas* karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų jums ilgų 
metų patarnavimą ir patenkinimą.
Ofi—DODGES, 1939, 1938, 1937 
ta V ir 1936 kaip nauji, kaikuris 
su radio, pigiai 
kaip ......... ....... ..... .

Ofį—FORDS, 1939, 1938, 1937 
vcJ ir 1936 visi naujų karų są
lygose, pigiai $4 0 į
kaip ................................. ICO

1*5)—PACKARDS nuo 1939 iki
K* 1936, Visi garantuoti, kaip 

nauji, pigiai
kaip ................................. g. O U

—LA SALLES nuo 1938 iki
1936 ypatingai puikus $OQA 

karai, pigiai kaip ......

šią su Bachelor of Science laip
sniu ir laimėjo stipendijų į 
Purdue universitetą. Dabar jis 
siekiasi Master of Science laip
snio. Jis yra gabus jaunuolis.

............... .. 1|

Bernard B. Jatul, B. S. ’
šis jaunuolis yra Purdue uni

versiteto studentas. švenčių 
proga atvyko Chicagon pas sa
vo gimines, p.p. dail. Mikų ir 
Pauliną šileikius. Bernardo tė
vai, p.p. Jatulevičiai gyvena 
Stoughton, Mass., kur turi vai
stinę.

Jaunasis Jatul praeitą pava
sarį užbaigė vaistininko mok-

25 Metai Darbuotės 
Amerikoj 7

BRIDGEPORT.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj
(pirmam aukšte) įvyks jubilie
jinė vakarienė pagerbimui Pet
ronėlės Staražinskaitės už jos 
25 metų gyvenimą ir darbuotę 
Dėdės Šamo žemėje. Nuošir
džiai kviečiam visus jubil antės 
drdugus atsilankyti vakarienėj, 
ypatingai jos draugus ir pažįs
tamus iš organizacijų, prie ku
rių ji priklauso.

Svečiai bus pavaišinti skania 
vakariene, gėrimais importuo
tais iš Lietuvos, programų ir 
gera muzika šokiams. Įžanga— 
pagal kiekvieno norą. Rengėjai 
stropiai darbuojasi, kad viską 
gerai priruošti ir svetelius gra
žiai priimti. Nesigailėsite atvy
kę, 

f

Vakaras prasidės 8 P. M , va
karienė —• 10:30. Nepamirški
te — tai bus šįvakar Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted Street. Už rengėjus,

Ona Petrauska.

dami-kalbami paveikslai “Land 
oi “Freedom” ir kiti paveiks
lai M įvykusio pikniko 9 d. lie
pos. Dainininkė “Onuks” Ske- 
vers, Algirdas Brazis su grupe 
operos artistų, V. Ascila, V. 
Deveikaitė, grupė muzikantų, 
dar ir kiti čia nepažymėti. Lie
tuvos Konsulatas ’ Chicagoj, P. 
Daužvardis, pasakys lietuvišką 
prakalbą, Kliubo narys N. Tu- 
mavick, angliškai. Tai tiek kol 
kas.

Lietuviškas
Vakarėlis

Rytoj vakare, Tautiškoje pa- 
rap., prie 35-tcs ir Upion avė., 
įvyks paskutinis pasilinksmini
mas prieš Kalėdas. Vakarėlio 
pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame visus, kas tik no
ri, linksmai ir draugiškai lai
ką, praleisti. i

Rengėjai ir Kom.

išsiėmė Leidimus 
✓edyboms
(Chicago j)

Edward E. Steiner, 57, 
Mary Zeman, 34

Charles G. Kuksta, 25, su 
eille LaPelle, 24

CHICAGOS CITY

Carmen—šiandien 2:30—Swarth- 
out, TV 11a Chiesa, Kiepura.

Ved. Hasselmans. 
Littlef;*»]d Ba’etas.

LuHa—xįv?Vpr 8:00—Pons, Schi- 
pa, Moteli, Lazzari. Ved. Kopp.

Tannhauser—Pirm. — Flagstad, 
Longone, Althouse, Czaplicki. 
Ved. McArthur. Littlefield Ba
letas.^

Lohemrr'n — Treč. — Flagstad, 
Longone, Maison, Czaplicki. 
Vedėjas McArthur.

Bartered Bride—Ketv.—Burke,
Bentonelli, Beattie, Marlowe. 
Ved. Web^r. Littlefield Baletas 
Board of Education Series. Kai
nos 83c, $1.10, $1.65, $2.20.

Lakme—Penkt. — Pbns, Mayer,
Burdino, Love. Vedėjas Hassel
mans. Littlefield Baletas. 
Vakarinis perstatymas 3:00.

Vietos jau parsiduoda
Reg. kainos $1.10, $1.65, $2.20, 

$3.30, $4.00.
CIVIC OPERA HOUSE

NAUJIENŲ-ACME Telepboto
CHICAGO. — Urs ui a 

(Stic) Granata, kuri sako
ma, buvusi susižiedavusi su 
Edvvard J. O’Hare.

Ruošiasi Iškilmin
gam Sukaktuvių 
Bankietui

Apie parengimus ir kitką 
trumpai

1

Vestuvių nestoka
čia vestuvių riestoka, šiai, 

praeitą sekmadienį 10:30 prieš 
pietus šv. Antano parap jos 
,bažnyčioj su iškilmingomis ce
remonijomis perėjo “moterys- 

itė$ stonan” pp. Rainių duktė* 
'Adelė* Jos širdį užkariavo J. R. 
^Vaičiulis iš Melrose Parko. J. 
Rainis senas vietos ^gyventojas, 
išaugino vieną dukterį ir 2 sū
nūs. Turi nuosavą namą 1619 
South 49th Court. P-as Vaičiu
lis gyventojas Melrose Parke, 
turi stambią nuosavybę ir biz
nio vietą. Nebus sarmata par
sivežti jauną žmoną. Laimingo 
jiems sugyvenimo. —-D.

1 —PONTIACS visi kaip nau-
■ Vjuteliai už

Vos .......... .................

W-CHRYSLĖRS 1938, 1937
ir 1936 garantuotas $O^K 

kaip nauji pigiai kaip .... ta*rv

0 4—OI.D S MOBILE S 1939, 1938 
ta®T 1937 ir 1936 taip žiba ir to
buli kaip naujas cidabrinis do
leris, pigiai $255

*

| PLYMOUTHS 1939, 1938
■ ta 1937 ir 1936 vos vartoti, pil

nai garantuoti
pigiai kain ...................... tataV
4 O—CHEVROLETS nuo 1939
■ O iki 1936. Visi modeliai, kaip 

nauji, pigiai
kaip .................................

j- STUDEBAKERS nuo 1939
■ v iki 1936 modeliai visi 6 cit

kain nauji ...................... $4 QE
pigiai kaip .................. B
karų iš visų gamybų ir modeliųsenesnių 

garantuoti už pigiai kaip $45.

IND. NUA or EGG ....... $6.00
4” CARBON ...................... 8.00

Kroviniai—Plūs Taksai 
50 certifikatų kokybės kuro

V IR G INI A COfiL CO.
Šaukti BOULEVARD 6612 

35th & NORMAL 
šaukit dabar, klauskit p-lės Wask.

Turime tokį didelį pareikalavi
mą senovinio kaimo gaminimo 
budo dešrų, kad dabar 
kainas sumažinti iki 29c 
rą.

Prisiųskit mums $1.00 
mą pabandymui. Mes prisiusime 

svarų dešros bet kur Jungt.
Valst. apmokėta.

JOSEPH LESKOVAR
610—14 STREET

RACINE, WIS.

galime 
už sva-

užsaky-

8—HUDSONS nuo 1939 iki 1935 
kiekvienas ga rantu o- $ 4 QE

tas, pigiai kaip ........... ■ vV
Taipgi, turime virš 150
nuo 1935 iki 1932—visi
ATMINKITE, KAD KIEKVIENAS KARAS YRA PILNLAI GA- 

RANTUOTAS IR DUOS JUMS METU PATARNAVIMĄ IR 
PATENKINIMĄ

Viskas, ko mes prašome, tai pirm negu pirksite, aplankykite musų 
parodos kambarį ir palyginkite musų kainas. Mes pažadame jums 
siuprizų.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.
{spėjame ir automobilių dylerius, kad nepraleistų progos aplanky
ti musų parodos kambario, jei nori geriausio Chicagoj pirkinio.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

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

$1,000 Auka Dariaus 
Girėno Memorial 
Hali ĮrengimuiCICERO. — Praeitą šeštad e 

nį čia buvo trys dideli paren-z 
girnai: C. Y. Of šokių vakaras 
parapijos svetainėj, Community 
Hali, 18 & 51 Avė., taipgi Bu
vo šokiai. Už vis šaun aisiai 
pasirodė Kareivių parengimas 
Liuosybės svetainėje. Publikos 

ir programas geras. 
Po programo įvyko šokiai. 

Julia Draugijai liks nemažai pelno, 
tai pasidekojant b znieriams, 
geriems rėmėjams, F. Zajaus- 
kui, J. Jankauskui, K. Andri
jauskui ir kitiems. Organizaci
jos, kurios grupėse dalyvavo, 
buvo Draugystė Šv. Antano, 
Visų šventų, Tautiškų Sesęrų 
Sopulingos, 
Kliubas,
R. R. Kliubas. Buvo ir pats 
Uniformos skyrius. Jie visi kėlė 
taures aukštyn ir šaukė, lai gy
vuoja Kareiviai.

Rytojaus dieną Kareivių 
Draugija turėjo su$irinkinią. 
Narįtį atsilankė gana daug. Įs
tojo 4 nauji. 3 perstatyti Ji Jan
kausko ir K. Vasilausko. Jie 
abudu kaimynai biznieriai. Vie
nas turi gėrimo, o antras val
gių biznius; gyvena santaikoj. 
Taip ir reikia.

Sukaktuves

Moterys Moka Darbuotis

su

Lu-

George Poška, 23, su Helen nemažai
Kaelin, 22

Joseph Duga, 31, su
Mitokus, 27

David Miiler, 26, su
:1a Mocars, 24

Mike Auksoris, 61,
line Pinus, 59

Reikalauja 
erskiro 
Sophie Yacek

Yacek

. i

š’vakar American Legion 
Dariaus-Girėno Moterų Auxi- 
liary, Unit 271, rengia puikų 
vakarą su dovanomis, savo sve
tainėje, Dariaus-Girėno Memo
rial Hali, 4416-18-20 -S. West- 
ern Avė. Pradžia 7 vai. vak.

nuo

Petrone-

su Pau-

Joseph

iiiavo 
’erskiras
Joan Mikolonis 

kolonis.
nuo Jack Mi-

Streikas E. Chicago 
Plytinėj

C. I. O. United Mine Work- 
ers paskelbė streiką Harbison- 
Walker Refractories plytinėj, 
4343 Kennedy avė., . East Chi
cago, Ind. Unija sako, kad 
streikuoja visi darbininkai ir 
reikalauja 5% algų pakėlimo 

j ir apmokamų atostogų,.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

J. Miknis Tavernos
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS. 

Ant Archer Avė.—tuojaus už O’Henry Park, kairėj pusėj.

Subatoj, November 25,1939
Užkviečiame visus draugus ir pažystamus atsilankyti.- 
Bus gera muzika. Skanus užkandžiai. Linksmai galėsite 
praleisti laiką.

ATYDA DRAUGIJOMS IR KLIUBAMS
Rendai pigiai gražus daržas dėl piknikų, yra didelė šokių 
salė—2 barai: vienas lauke, kitas viduj, taip kad lietui 
užėjus galima laikyti pikniką pastogėje. Duokite rezer
vacijas dabar dėl ateinančių metų.

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

Tikra retenybė lietuvių tar
pe, kad kas taip sutartinai iš
vien dirbtų, kaip Dariaus-Girė^ 
no Postas ir Moterų Auxiliary, 
Unit 271. Pradėjus namų sta
tyti, tuoj moter

NELAUKITE P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

pasi- 
Namų Savininkų žadėjo paaukuoti tam tikslui 

Optimistų Kliubas-ir $1,000.00, bet/nčjęĄdama sayc 
iždo.

Pralenkė $1,000
Išrinktoji komisija surado 

būdą sukelti tą , sumą pinigų. 
Pakyiesdania' visas nares į dar
bą, kųplišija išdalino knygeles, 
ir jos; tikrai lehktyniuodamos 
viena kitą, bėgyje keturių mė
nesių sukėlė aukščiaus .minėtą 
sumą, suvirš $1,000.00 ir jau 
šįvakar darbą užbaigs su links
mais šokiais, kur visus žavės 
pagarsėjusių “Rhythm Capers” 
muzika, taipgi bus dalinimas 
kaip tai $25.00 pinigais ir įvai
riausių “Door prizes”.

Tie, kurie esate užsirašę 
tų knygelių ir norintieji 
išbąndyti savo laimę, esat 
dingai kviečiami atsilankyti ir 
parsitikrinti kas su jūsų pini
gais yra veikiama. Įžanga tik
tai 25c. ■ W. J. K.

Jau netoli šaunusis parengi
mas Raudonos Rožės Kliubo ’— 
jubiliejinis bankietas, 3 d. gruo- ant 

dar 
šir-pavieni, taip ir organizacijos 

užsisako vietas. Užsakymai 
plaukia iš visur. Melrose Par
ko Mergaičių Kliubas užsisakė 
10 vietų. Optimistų Kliubas, sa
ko, viršys visus, bet Kareiviai 
jiems nepasiduos, švento Anta
no Draugija irgi turi atstovus, 
Moterų Sąjungos 2 kuopa irgi 
paėmė 5 vietas.

, Girdėjau, kad burius organi
zuoja laidotuvių direktorius A. 
Petkus ir republikonų lyderis 
John Pocius. Kurie norit daly
vauti, nieko nelaukę praneš
kite. Prie durų bilietai nebus 
parduodami. Ęankieto valgius 
gamins p. Pilkis, Liberty Res- 
taurant savininkas. Jo gamintas 
maistas skanus ir sveikas. Pro
gramas taipgi bus šaunus. Sąr 
statą paskelbsiu vėliau, o da
bar tai galiu pranešti tiek. Ju- rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Herzl Mokyklos 
Šokiai

Auditorium viešbutyj šįva
kar įvyks 5-ti metiniai šokiai, 
kuriuos rengia Herzl Junior 
kolegijos Moterų Kliubas. Gros 
Elmer Kaiser orkestras.

Šią kolegiją lanko nemažas 
skaičius lietuvių, tarp jų Jonas 
Waidžiunas, bene geriausias 
Chicagos viešų mokyklų or
kestrų fleitistas.

Pirkite tose krautuvėse, ku

B 0 H E MIAN: GIR L ””
■ 0J, Lapkričio 26, 1939

ŠOKIAI PRIE DVIEJŲ ORKESTRŲ ■

Rytoj Gali Būti Pervėlu!
Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
bet ką užtikrinti, reikalaukite savo agento, kad išimtų policy iš 
musų kompanijos. Nelaimei atsitikus neturėsite jokių nemalonumų.

‘^PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS
' CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

222 W. ADAMS ST 
Kamb. 1517, 1519, 1521 

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

Bankers Indemnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co.
Mičhigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

Cash
OR

Credit

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus taipgi muzikališkps instrumentus 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalė

dų, arba pasinaudokk 
dų, arba pasinaudokite 

Plano nauda.
Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos darbo laikrodžius

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE 

42161 ARCHER AVĘNUE — PRIE SACRAMENTO

KYLĄ
Jei vartoji paraištį, vartok tik 
100% tikrai pritaikintą. Tarkis 
tik su daktaru ekspertu tuo rei-V 
kalu. J

Laidymais įrodyta, kad šimtai, 
pasigydė šiuo 100% paraiščių pri
taikymu ir kylos gydymu, ką at
liko 20 metų patyrimo specialis
tas daktaras—be operacijos—be
dirbant—vidutinia kaina — pri
taikintais išmokėjimais.

KODĖL NE JUS! Jis ugdo nau
jus audinius ir raumenis—kaip 
oisteris perlus—greitai, į 2 į 4 
savaites, 1 ar 2 sykiu į savaitę 
atėjus. Nes šis patarnavimas yra 
tikras, įrodytas pasisekimas—ne
žiūrint kokiai klasei priklausai. 
Kodėl neprisidėti prie laimingų 
išgydytų šeimos—nes išlaidos vi
siems pakeliamos ir išmokėjimų 
lakai gali būti pritaikinti. Nenu, 
simink nelauk dėl pinigų stokos, 
gydykis dabar. Jei vartoji pa
raištį, šiandien ateik dykai ekza- 
minacijos, pritaikymo 
bandymo, ar $2 gydy
mo už $1. Tarkis tik 
šiuo 20 m. patyrimo 
tpecialistu dakt’aru, 
kad patirt ar paraištis 
tinka 100%, ar gauk 
tokį, kurs tiks 100%.
Užtikrinti /partiečiai 

vos tik $5.06
Gydo vyrus, moteris 
ir vaikus, — moteris 

prižiūrėto j a—slaugė. 
Atdara: 11 v. r. iki 8 v. 
v. sekmad. iki 2 v p. p. 
Kalbame lietuviškai. 
Kam atidėliot—Veik 

dabar—Gana užkietė
jimo nepatogumų — 
skausmų — gyvumo 
stokos—arba rašykite
dykai informacijų Buletenio.

100% 
RUPTURE & TRUSS SERVICE 
Dr. P. B. Schyman, Direktorius 

Patyręs specialistas
• 20 metų įsteigta.

1869 N. Damen Avė., Chicago.
2 aukšt. Tel. Armitage 8200 

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

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI,

PITTSBURGHO ĮVAIRENYBES

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

SOKOL SVETM^
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

KVIEČIA NAUJOS GADYNES CHORAS
■ ■ ■/ĮŽANGA 75 CENTAL
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šeštadien,, lapkričio 25,1930

Moterys Sudėjo $65 
Auką Vilniečių 
Reikalams
- Chkagos Lietuvių Motęrų 

Klubo darbuota

nes Lietuvos padėties jaudino 
visas, o musų jąųtrlos p. B. 
Pivarunienės akyse ašaros pą- 
sirodė, nes jinai neseniai lankė 
Vilnių ir jo šiandienį vaizdą 
matė it gyvą.

Čia pat klubas iš iždo pasky* 
rė $50 Vilniaus reikalams. P-lė 
Marijona Brenzaitė nuo savęt 
pakldjo pre tų pinigų dar

I štai jau ir $65. >
C. L. M. Klubas čengs card 

ir bpneo party
Bet klubas luomi nepasiten

kina, Nori sukelti didesnę su* 
mą. Visos gyvai tariasi. Duoda 
įnešimą, berods, Antoinette 
Kazanauskie^iė, o paremia p.

Trečiadienį, lapkričio 15 
po pietų rinkosi klubo nares į 
Lietuvos Konsulatą, 109 Be- 
llevue Place, laikyti savoi-susi
rinkimą “po Lietuvos valdžios 
sparnu”. Mat, klubą pakvietė 
pas save musų garbės narė p-ia 
konsulienė.

Malonu buvo ten susirinkti: l. Vanagaitienė, kad rengti tam 
musų konsulatas, su maloniais tikslui pramogą. Pritaria visos?

d.,

šeimininkais pp. Daužvardžiąis, j 
kažkaip ypatingai šJtą, svetin
gą atmosferą turi.
Klubo susirinkimas įdomus ir 

gyvas
Suvirš 30 klubo narių susi

rinko, jų tarpe buvo ir dvi klu
bo organizatorės: p-ia Ona Ki- 
riene, ilgametė narė ir buvusi 
viena veikliausių klubo pirmi
ninkių, jr p. Antanina Nausė
dienė, neseniai klubo pakvies
ta grįžti atgal kluban ir padė
ti jam darbuotis. Dabartine 
klubo pirmininkė p. Ona Bie- 
žienė gabiai vedė klubo susi-

Renkama komisija net iŠ 10 
narių, kuriai pirmininkaus p. 
Kelia (daktaro žmona). Komi
teto sąstatą paskelbsime vė
liau. Pramoga įvyks Dariaus ir 
Girėno name. Dieną p ra nešim C 
vėliau. Iš anksto prašome ir ži
nome, kad nei vienas neatsisa
kys los pramogos paremti.

Garbingos viešnios klubo 
susirinkime

Nuoširdžiais aplodismentais 
buvo pasveikintos atsilankiu
sios viešnios, ką tik iš Londo-

kalus, išklausius įvairių iąpor^ 
tų ir kvietimų, eita prie rimtų 
klausimų -— šių dienų gyvinu
sio reikalo, suteikimo paramos 

‘ Lietuvos valdžiai - globoti grį
žusius vilniečius, čia jau pasi
kvietėm konsulų į pagalbą. Jis 
vienas musų talentingųjų kal
bėtojų. Jo kalbos širdingumas 
ir vaizdus perstatymas dabarti-

Salomea Čerienė, p. Barbora 
Darlys, operos dainininkė, ir 
jaunutė majorienę Irena Juo
zaity tė Zibavičienė.

Susidarė graži ir draugiška 
nuotaika — viešnios įdomios, 
buvo apipiltos klausimais, svei
kinimais, linksmos grįžusios 
“pas savuosius”.

šis klubo susirinkimą^ dar 
kartą*konstatavo, kad inteligen
tiškos Amerikos lietuvaitės 
“bylina” bile kokias kitų tautų 
moteris ir mandagumu ir nuo
širdumu ir gražiu rafinuotu 
skoniu aprėduose. Tai musų 
viešojo gyvenimo dekoracija. O
jį kiekvienai tautai reikia, ki
taip gal bu tumę perdaug smar
kus, perdaug rlffiftf;’7' r' */

Susirinkimui baigiantis atvy*- 
ko jr žymioji klubietė, Ulyssa 
Rakštienė, kuri turi aukštą vie
tą kaipo Superior Court of Do
mės tie Relations.

MYKOLAS ALKIMOVVICZ
Persiskyrė su įSiua. pasaulin. 

lapkričio 23 d., 5:30 vai. ryto.j 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Kauno gub., 
Rimšos parap., Gervelių km.

Amerikoj išgyveno 30 m, 
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Michaliną, po tėvais 
Jurevičaitę,. 2 sūnūs, Antaną 
ir Mykolą, 4 dukteris, Heleną, 
Marijoną, Jennie ir Stanisla
vą, ir žentą Joseph Jiminez, 
8 pusbrolius, Casper Petraus
ką, Adomą Pranciškų ir My
kolą Alkimowicz, Mykolą, 
Juozapą James ir Franciškų 
Wisakowicz ir jų šeimynas ir 
daug kitų giminių, draugų jr 
pažįstamų, O Lietuvoj—seserį 
Rozaliją ir jos šeimą.

Priklausė prie Susiv. Brolių 
ir Seserų Lietuvių.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4804 S. Laflin st. Laidotuvės 
įvyks pirmad., lapkričio 27 d. 
8:00 vai. ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mykolo Alkimo- 
wicz giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Sunai, Dukterys ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Gimtuvės-sukaktuvės vaišes
Baigus susirinkimą, musų 

šeimininkė pakvietė prie skar 
nių užkandžių. Kadangi tą die* 
ną buvo p. Teodoros Martin- 
kienės kuklios, meilutės, ilga- 
metės klubo narės ir buvusios 
klubo raštininkės vestuvių sth

i AUFili m Siunčiam Gėles IUklXl\ Telegramų į LUVCIMO Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tęl, YARDS 7308

T

«
Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Pb.ne LAFĄYETTE 5800

MARGARET ZERBIAN

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 22 dieną, 11 vai. P. 
M. 1939 m., sulaukus 11 sa
vaičių ąhnž., gimus Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Mary (Domęįkją) ir 
tėvą William E. Zerbian Jr.;' 
motutę ir tėvuką Mary irJp- 
seph Domeikis, įr Hęnriettą 
ir WiUiam Zerbian, ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 5911 So. 
Kolmar Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., lapkričio 25 d., 8:30 v. 
ryto iš pamų į Gimimo 
Panelės šv. parap: -bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. / ■

Visi ą. ą, Margaret Zerbian 
. giminės, draugai įr pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteig
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas ir Tėvukai.
Laid. Dir. J. F. Ęudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

NAUJIENOS, Chicago, m
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NĄUJIENŲ-ACMĘ Telephoto
WARM SPRINGS, GA. — Prezidentas Rooseveltas piausto kalakutą, o jo 

žmona ir 7 metų pacientė Ann Smither žiuri.

yt
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\ -•! > ’ ’ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Japonų laivo Terūpimi Maru įgūlbš nariai, kurie liko išgelbėti, kai laivą 

vina įaskandino. ; . V‘ •
,    ' »    I I " 'R i

kaktuvės — sudainuota jai “II 
giausių metų”, O kadangi buvo 
tai išvakarės įr Petro Dąuž- 
vardžio gimtadienio, sudaipuor 
ta jam “Hapjįy^ Birthday (d 
You”, taipgi ir p. Baldwių dąy 
bartinci sekretorei, kuri irgi 
šventė gimtuves. Viskas “cclcr 
bruola” pakilusiu upu, o ponai 
konsulai visus viešnias gražiai 
vaišino. i

Gal bu tume visai užmiršę ir 
konsulatą apleisti, nes kuomet

-

ol jaunuolio žodis 
Senajai Kartai 
Apie Jaunuolius

malonu, nenorisi judintis na-«s 
mon. Bet musų “šoferis”, p-ia 
Adelė Kuraitienė, veikli klubo 
narė ir jo vice-pirmininkė, su
dariusi rimtą miną priminė, 
kad jau laikas “susiprasti” ir 
sakyti sudiev 'maloniems musų 
šeimininkams, nes jau “nera-« 
miai” laukia jos naujas Bųick 
(kurs, tikrinu, yra pusė bloko 
ilgumo ir gražiai švelniai žals
vos spalvos). Sako: ‘‘arba vą-» 
žinokit, ar else —■ you’ll walk 
hoine”. Prieš tą “ultimatumą” 
nebedrįsome priešintis — aplei
dome konsulatą su nauju noru 
Lietuvos darbams ir šiltu jaus
mu širdyje ir dideliu ačiū pp. 
DauŽvąrdžiams. —Klubietė,

JUOKAI
ĮSP&JO

Panelė Marytė nuleidžia ran
kas nuo rašomosios mašinėlės 
ir skundžiasi dideliu galvos 
skaudėjimu.
V— Taip, taip,— Taip, taip, — ‘‘taria jos 
viršininkas, — taip visados juk 
pasidaro, kai jaunas vyras už 
lango pašvilpauja kokį pusvar 
landį. J •

M

i
pavadinti Jauna,

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS UMOKSJĮM&IS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
1748-50 West 47th St Phone Yąrda 5069

Kai žmona ir uošvę kartu 
paskambina: >

— Na, kalbėkitės j uodvi tarp 
savęs, aš neturiu laiko paaikal- 
bėjim&ms, ;

NIEKO YPATINGO
— Ar tamsta ši«L viBtą gaji 

‘ ‘ —- taria sver
čias valgyklos įęjminibkut

— Kętveri metai, ar tai il
gas amžius? — nusistebi > šei- 
mininkasr*"

/frp m1

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

As^^ Ieško
PAIEŠKAU MOTERS apsivedi

mui. Esu ūkininkas, našlys, apie 50 
metų amžiaus. Norėčiau, kad atsi
lieptų maždaug tokio amžiaus mo
teris, mylinti taip gyventi. D. Mi
kulskis, Custer, Mich.

PAIEŠKAU MERGINOS ar mo
ters apsivedimui 30—40 metų. Kat
ra mylėtų turėti gerą darbininką, 
tinkantį prie biznio, teisingą, negir- 
tuoklį ir negemblerį. Rašyk pažimė- 
dama gimimo dianą ir mėnesį. 
Naujienos, Box 1108, 1739 South 
Halsted Street., Chicago,. III. -

FARMS FOR SALE 
Ukiąi PąrdgytmEl

60 AKRŲ BENDROS ir gyvulių • 
ūkio puikioj Mason Kauntės, Mi- 
chigan daly j. Kiekvienas žemės ga
balėlis pirmos rųšies. Dideli geri 
bųdinkai, malevoti ir puikiam sto
vy. Savininkas serga, turi parduo
ti tuojau už pinigus. $4200.00, Ver
tas $6500.00. Hanson-Osborn, Real 
Estate, Hart, Michigan.

Ar tikrąi?<manot, kad 
ištautėję

.■ :■. • Cl , , • t.'

Nėra reikalo aiškinti 
tankiai musų' ausis pasiekiu 
kalboj > kad * mčs, lietuviškas 
jaunimas, esame ištautėję, nu- 
tolę nuo liet uvybės, piro lietu
viškų organizacijų, nieno ir lie-

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIŲ SKUDURŲ ir vilnų 
skirstytojų. J. CHAPMAN & SONS 
844^ N. Halsted St.

REIKĄLINGA VEITERKA, 666 
West 14th St. Tel. CANAL 9248.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Dąrbinipkų-Darbininkių Reikia
KLUBŲ GRUPĖS UŽDIRBS ex- 

trąx pinigų už susiorganizavimą 
šiam tarpe iki Kalėdų. Galima 
liuoslaikiais. Miss Lee, 126 North 
Wells.

PARDAVIMUI 5 AKRŲ kampi
nis prie U S vieškelio, 2 blokai 
nuo Fqx River. Tinka kokiam nors 
bizniui ir 20 akrų, taipgi, prie Fox 
River. Kreiptis James Tuma 5338 
Cermak Road.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Troktd Pardavimai

PARDAVIMUI 1936 METŲ 
BŲICK, 4 durų sedan su dviem 
viperiais, dviem užpakalinėm švie
som ,radio ir defrosteriu. Kaina 
$385.00.

3207-9 So. Halsted St. 
Phone Victory 1717.

HJSLp VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikią

REIKALINGA PIENO PARDA
VĖJŲ—geras nuošimtis. Rašyti 
1739 So. Halsted St., Box 1107.

REIKALINGAS salesman, kuris 
norėtų pardavinėti kalėdines atvi
rutes (Christmas cards). Galima 
dirbti ir vakarais. Mokama geras 
komisas. Progress Embossing Co., 
3326 S. Halsted St. Yards 0123.

REIKALINGA KRIAUČIUS pa
taisymams. 4844 So. Damen.

RESORT SERVICE 
Kurortinis Patarnavimas
FLORIDOS REZORTAI.

/Rašykite — suteiksim informaci
jas. Stanley Jonaitis, Star Road, 
Bunnell, Florida. Chicagoje telefo
nas Rockwell 3405 Mr. Mann.

7-................ ■■

bČs, meno ir kultūrinių darbų.
Mes jaunuoliai dirbam ir mo
kinatės ir tuo pat prašom vi-

ir ‘ pa tilirip t i miusų n ten išluį įu 1- 
turinį darbą. -—Jaunuolis.

jie

'. Dąlis šitų tvirtinimų gal ata- 
tinka tikrenybei, daugelis , iš 
ajiusų yrą dingę anierikonizmo 
bąngosę, dalis suvis nęstucįij uo- 
ja savo ievų kalbos ir lietuvi^ 
kai beveik nemoka.

Vienok šitie liūdni faktai ne
kalba už visą lietuvišką jauni
mą. Žmonijos sudėtis visur ir 
visuomet buvo ir yra gana 
margą, didele, dalis žmonių yrą, 
individualistai, pasyvus ir jo
kiam visuomeniniam darbui nė
ra tikę. Tik mažas nuošimtis 
žmonių $ra prakilnios sielos, 
supranta visuoinenes draųgijL 
iiį Jabą, ir tik ta maža dalele 
stoja ir veikia politiškus, me
no ir kultūros 'darbus.

Mes lietuviai jaūiiuoliai esam 
tokia pat' proporęija garbingais 
visuomenės darbuotojais apdo
vanoti, kaip ir plačioji pasaulio 
žmoniją, ir už tad1 daromi 
mimus nors ir rimti užmetimai 
ne visaį atųlinką tikrenybei.

Ateikit persitikrinti
Kad ryškiau tai įrodžius, aš 

paprašysiu visus senuosius 
žmones, kart u i r jauni nių rytoj, 
Upkrtelo 20 d„ kaip vienas at
vykti (3:30 po pietų) į Sakot 
svetainę, 2317 S. Kedzie Avė., 
kup mu8i|; grąžaus, veiklaus 
jaunimo būrys, susispietęs prie 
Nauj^ Gadynes eboro, persta- 
lyk trijį ; aktų uperi, Bototm 
MergeiįV įįb vadovybe, Jurgio 
Steponąy^i^^

Td^į^^eikaldį perstaty-

ŽAGARIEČ1Ų KLIUBO MĖNE
SINIS susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkričio! (Nov.) 26 d. Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd St. 1 vai. 
popiet. Mąlonękite atsilankyti, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarti.

—J. Keturakis, nut. rast.
KRUOPIŠKIŲ PROGRES. KLIU

DO susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 26 d. 1:30 vai. po pietų, 
1635 49th Ct., Cicero, III. Nariai 
kviečiami atsilankyti—turime svar
bių klausimų aptarįi.

—V. čepulevičius, rast.
238 KUOPOS pusmetinis susirin

kimas įvyks 26 d. lapkričio, K. 
Graiponto svetainėj, 4535 So. Rock- 
well St.. Narių pareiga atsilankyti, 
bus Pildomos Tarybos nominacijos 
ir rinkimas naujos kuopos valdy
bos. —J. Povilaitis, rast,

MARQUETTE PARKO LIET. PI
LIEČIŲ KLIUBO mėn. susirinki
mas įvyks nedėlioj, lapkričio 26-tą 
d., 2 v. popiet, bažnyčios salėj. Bus 
labai svarbių raportų ir įnešimų 
apie mokesčius,

—Edward Bugelis, rast.

PARENGIMAI
„HUMBOLDT . PARK ' LITHUA- 

NJAN POLITICĄL CLUB rengia 
balių šeštadienį, lapkričio 25 d., 
1939, Pradžia 8:00 vai. vakaro, 
American Lągion Hali, 3945 West 
North Avė. Kviečia visus atsilan-i 
kyti —KOMITETAS.

AMERIKOS LEGIONIERIŲ 
ĄUKIRIĄRY, Parįąus-Girėno Sky
riais 271 padengimas .su dovano
mis įvyks lapkričio 25 d., 8:30 v. 
vakaro legiono name?, 4414 South 
Western Ąvę. įžanga 25c.

Bertha Marger,
■ i " ................ ^3

Iš Metuvos
ĮVIJI k- VT-.TBUW,Į"

Naujais gydytojas 
patapėjas

MAlUJAMPOLfT™ Nuo spa- 
lių 1 d. ligonių kasos gydytoju 

Vietoj Bu&irgusio 
pakviestas dt BieL

skus. Dr. Bielskus taip pat bus 
ligonių kasos gydytojas — ęhi-jus visi įsitikinsite, kad lie visi 

jųifoMbibta • įįiup ? lietuvy- b’

PARDAVIMUI PIGIAI 1939 ĮX>- 
DGE 4 durų sedan, su šildytuvu, 
defrosteriu, visai kaip naujas.

3453 So. Morgan St, 
Phone YARDS 5520.

■ ' ’ VVliULtiSALE ' JuKNITUiIe ’’ 
RakandaiirltaiLsaiPardavimul

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago, 
111. Phone Republic 6051.

FURN1SHED ROOMS —TO RENI 
Gyvenimui Kambariai •

RENDAI ŠEIMYNIŠKI KAMBA
RIAI 437 East 60th St. prieš Wash- 
ington parką, geras elevatorium ir 
gatvekarių susisiekimas, su»virtu
vėms už vos $4.00 savaitėj u mokant 
už 2 savaites, gauni vieną dykai.' 
Miėgkambariai vos $3.UO savaitėj, 
švarus, gerai užlaikomas namas. 
Agentas vietoj.

EURN1TURE-FIKTURE FOR SALE 
Rakandai ir Jtaisąi Pardavimui
JŪSŲ PROGA SUTAUPYTI ga

na pinigų pas Shoppers. Įsivaizduo
kit! Perkant $100 frontinį setą už 
tik $46.50, ar $125 miegkambarįo 
setą už $55.00. Sutaupyk daugiau 
nei pusę ir gauk geriausią iš sti
liaus ir konstrukcijos. Duodame 
terminais. Mr. Roskell sutiko duoti 
specialę nuolaidą Naujienų skaity
tojams. Shoppers Furniture and 
Rug-Co., 2944 W. Madison, arti Sac- 
ramento Blvd. Atdara antr., ketvirt. 
Šeštadienį vakarais.

RENDAI kambarys, apšildomas.
Hemlock 7690.

RENDON KAMBARYS, dėl vai
kino prie mažos šeimynos.

6318 So. Albany, Hemlock 8045*

PUK KENT—1N GENERAL 
Renddąi—Bendrai

BRIGHTON PARKE
RENDON 5 KAMBARIAI, su vi- 

sais patogumais ant 2 lubų, šviesus 
porčiai su langais. Kreipkitės, 3856 
Archer Avenue.

6 KAMBARIŲ FŲETAS REN
DON—yra vana. Taipgi parsiduoda 
acordion—vertas $425.00—už $115.

657 West 18th St.

RENDAI 4 KAMBARIŲ FLETAS 
4031 So. Talman. Netoli Archer 
Avenue, antros lubos, suaugusių 
šeima ar jaunavedžiams.

RENDAI STORAS SU taverno 
fikčeriais, 6 kambarių flatas viršuj, 
graži vieta. Randasi Brighton Par
ke. Atsišaukite, 4177 Archer Avė., 
P. M. Smith.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

DVEJŲ PAGYVENIMŲ, medinis 
namas, 4—5 kambariai. Yra maudy
nės, pečiu šildoma. Parsiduoda pi
giai. Savininkas randasi 3364 So. 
Halsted St.

GERAI VEIKIANTI GROSERNĖ 
ir mėsos marketas—5 kambariai už
pakaly—atsakys nuodugniam tyri-, 
mui—ilgas lysas—parduoda savinin
kas. Triangle 1997.

DOVANŲ, Nąujieųybių ir lepūnė
lių reikmens pardavimui. 5 kamba
riai užpakaly. Reikia pamatyti, 
kad įvertinti Lafayette 0906. 1915 
West 47th Street.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Ęuropos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje 
yra x pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di- 
dumo: ir gyventojų skaičiaus

Kaina 15c.

PUIKUS BALDAI
5O'/« SUTAUPOS! 

Nes HENRY M. GOODMAN, Baldų 
distr. pardayįnėją tik už pinigus.

Jūsų dol. vertas 100c, kada čia 
perki, čia rasit Amerikos puikiau
sios kokybės, žinomus baldus, kau
rus, miegkambarių, front. Dinette 
sets, lempas. Kokius baldus tik pir
ksi, nemokėsi iki nebus atvežti į 
namus, kol nebusi patenkintas. 
PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS! 
Kainos aiškios. Pinigus grąžins, ne

patenkintam. Pristatymas.
Goodmano taksai.

Henry M. Goodman 
525 WEST 76th STREET 

3 blokai rytuos nuo Halsted St.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instriupen^.

ŠVENČIŲ DOVANOS MUZIKOS 
INSTRUMENTAIS

$75.00 Nauja Klarnetą su makš
tim $50.00; $50.00 Naujas Ameri
kos darbo Trumpėtas $30.00; $86.00 
Drum outfit—$45.00; Hi-Boy—$8.00 
Crash-Cimbolai ir after Beat Cym- 
bol—$4.50 ir aukščiau. Pakeičiame 
senus Drum-Heads naujais, klarne
tų priedus visiems moderniems 
drumeriams. Perkame ir mainome. 
visokius instrumentus.

GOLDSTEIN MUSIC STORE 
914 Maxwell St., Atdara kasdien ir 
sekmadieniais iki 8 v. v. 3 blokai 
nuo Halsted.

IN8URANCE-CLUBS-SOCIETIES 
Apdraudę—Klubai ir Draugijom

APDRAUDA
Apdraudžiame namus, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaisro ir tor
nadų.
Ben. J. Kazanauskas

2202 W. CERMAK RD.
Tel. Canal 8887.

Tūkstantines pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų jr t t

Todėl Jeigu turite ką par
duoti, ipąinytl, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge» 
rąjį kostumerį, bet garainki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“CJassi/ted” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Claąs- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
|vąįrių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukjtpp 
vertybės classified skyriau? pa- 
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
vęMaml:1

CANal 8500
“NAUJIENOS”" 

K39 S. HALSTED STREET 
Chieago, m.



šeštadie'n., lapkričio 25,1939NAUJIENOS, CMoago, UI.
T~

OPERASLIETUVIŲ KALBOJ VAKAR
CHICAGOJ

PARENGIMAI
RYTOJ IR ŠIANDIEN

RENGIA ĮSPŪDINGĄ VAKARA VILNIAUS 
LIETUVIU NAUDAI

Broliai Motuzai rodys filmus; kalbės P 
Daužvardis ir Dr. P. Grigaitis

Pažangių Chicagos Lietuvių 
suorganizuotas Komitetas Vii- Vilniaus kraštą, 
niaus Kraštui Remti trečiadienį, 
lapkričio 29 <L, rengia iškilmin
gą masinį vakarą Viln'.aus l.e- 
tuvių naudai.

Tai bus Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, - 3133 S. Halsted 
slreet, didžiojoj svetainėje.

Vakaras susidės iš labai įdo
maus programo, kurį išpildys 
keli žymus Chicagos lietuvių 
chorai ir solistai filmų ir kal-

kaip 
atro- 
žmo-

Neseniai trauktus filmus Lie
tuvoj ir atgautam Vilniuj ro
dys garsus filmininkai, broliai 
Mečys ir Kazys Motuzai. Jie 
turi nutraukę Vilniaus miesto 
ir Vilniaus krašto vaizdų, ku
rie parodys chicagiečiams 
ta senoji Lietuvos sostinė 
do ir kaip Vilniaus krašto 
nes gyvena. 

t \

Įdomios ka bos
Programe dalyvaus du žy

mus kalbėtojai: Lietuvos kon
sulas Chicagoj, p. Petras Dauž
vardis ir “Naujienų” redakto
rius, Dr. P. Grigaitis. Abu pa- 
švęs savo kalbas išaiškinimui 
Vilniaus reikalų. Daugeliui ne
aišku kaip Lietuva tą Vilnių 
atgavo, kokiomis sąlygomis ir 
kuo turėjo atlyginti už grąžini-, 
mą Sovietų Sąjungai. Taipgi 
kitiems neaišku kiek Vi. n lauš 
krašto Lietuva atgavo ir ko
kios žemės paliko po rusais ir 
kokios po vokiečiais.

Žuvo Automobilių 
Nelaimėse:

vairavo
W. 21st

Nežinomas, 70 metų amžiaus 
vyras, prie 50th ir .• Ashland. 
Po nelaimės kas tai pavogė jo 
švarką. Automobilį 
John Baselskį, 1803 
Street.

20, 5640Andrew . Sellstrom, 
N. Ashland, žuvo prie Lincoln 
ir Jersey avenues.

Edwin B. Adams, 50, 2703 
N. Clark s t. Įvažiavo į šviesos 
stulpą prie 51st ir Outer Drive.

“Hit-and-Run”
Vairuotojai-“pabegėliai” sun

kiai sužeidė:
29 metų Miss Mary A. Beg- 

ley, 1420 Grariville avenue;
John Mehigan, 72, 628 West 

Madison Street.
Už užmušimą 18 metų jau

nuolio Thomas Arcuri, 848 Jud- 
son avenue, policija suėmė “vai-i 
ruotoją-pabėgėlį” 45 metų 
Frank Bednarik, 5119 S. Hoyne 
avenue. Nelaimėj kiti du jau
nuoliai buvo sunkiai sužeisti.

Susidūrė Trokas-Gatvekaris
Motormonas George Washack, 

4433 So. Sacramento ir du gat- 
vekario keleiviai buvo lengvai 
sužeisti prie Fulton ir Hoyne 
avenue, kur susikūlė Fulton- 
Canal linijos gatvekaris ir di
delis v transportinis trokas. Tro- 
ko vairuotojas išliko sveikas.

Nusižengė Vaikų 
Samdos Įstatymui’
Turi Mokėti $7,500 Pabaudą 

Federalis - teisėjas Wood- 
ward vakar paskyrė $7,500 pa
baudą Milier-Gebhardtt ben
drovei; 2050 N. Larrabee avė., 
už nusižengimą algų-valandų,!^įsibrovė nemaloni klaida,
taipgi vaikų samdos įstatymui. m
Firma gamina dirbtinas pp j F Budrikai, o ne

J Valdžia byloj įškėlė, kad j p Bulaw.) 
tdrp 300 firmos darbininkų 
buvo vaikai, kuriems mokėda
vo tiktai apie 2c į valandą.

Filmai parodys chicagieč.ams 
p. Daužvardis 

ir Dr. Grigaitis išaiškins Vii 
niaus atgavimo reikšmę ir pa
pasakos kaip žmonės dabar ten 
gyvena ir kąz jaučia, o musų 
chorai ir ke.i solistai papuoš 
vakaro programą gražiomis 
dainomis. - .

šventėm Padėkos Dieną.
Šio vakaro Vilniaus gyvento

jų naudai neturėtų praleisti nėi 
vienas Chicagos lietuvis, ku
riam rupi savo brolių L eaivo0 
ir Vilniuj likimas..

Užvakar mes šventėm Padė
kos dieną. Daugelio musų sta
lus puošė kalakutai ir mes kad 
ir nejučiomis dėkojom, kad ar
mijos Chicagos gatvėmis ne- 
maršuoja, kad bomnešiai neu- 
žia virš musų galvų, ir kad mes 
neturime eilėj stovėti ir lauk J 
ištisas valandas, kąd gauti ryto- 
jaus dienai maisto. Bet netu
rim užiųiršti, kad yra daugelis 
lietuvių ir kitų žmonių Vilniaus 
krašte, kurie nėra tokie la’inin- 
gi. Svetimi žmonės rūpinasi jų 
likimu. Amerikos Raudonasis 
kryžius, ypatingai Raudonojo 
Kryžiaus skyrius .Chicagoj jau 
pasiuntė Vilniith nemažai rubųx 
medikalių reikmenų ir pinigų. 
Mes tuo labiau saviškių nega
lime užmiršti.

Trečiadienio vakare bukit
Chicagos Lietuvių Aud.tonjoj.

Buvęs Vilnietis.

Ar Norite Būti 
Jurininkais?

jaunuolį, 
svajones

komisija skel
tam tikrą skai- 
prekybinio lai- 
mokyklą. Kan-

Jeigu . kurį nors 
skaitantį šią žinią, 
traukia jūron, štai gera proga 
tas svajones įvykinti. JJ. S. pre
kybinio laivyno 
tia, kad priims 
čių jaunuolių į 
vyno jurininkų 
didatai turi būti tarp 18 ir 25 
metų amžiaus. Aplikacijos bus 
priimamos iki gruodžio 21 d. 
Platesnes informacijas galima 
patirti naujo pašto rūmuose.

U. S. Civilės tarnybos biuras 
skelbia, kad valdžios« įstaigose 
yra reikalinga 30 tarnautojų, 
daugiausia susipažinusių su in
žinerija. Ir čia informacijas ga
lima gauti Pašte.

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

John F. Eudeikis .......
Casper Poška ...............
Mrs. William Urban,

So. Lee, Mass. ..........
Mrs. Matilda Sirutis .... 
Mrs. Mariutė A. Stane- 

lis, Elizabeth, N. J.
Miss Ona M. Schultz,

Elizabeth, N. J..........
Stanley J. Petrauskas,

Rockford, III........
Lietuvis, Rockford, III. 
Dr. P. G. Luomans,

Rockford, III.......... ...
Marija S. Ruzas,

Rockford, III.......... ....
Mrs. J. Bdbliš,

Rockford, III. .........

$5.09
1.00

1.00
1.00

5.00

5.00

3.00
2.00

1.00

.50

Buvo paskelbta
$25.50
322.50

Viso $348.00
(Paskutinėj Fondo atskaitoj

Julia August, 
Fondo Iždininke

> •
M

, Jurgis Steponavičius

sAlėj, 2343 South Kedzie Avenuo. J. Steponavičius yra choro vedėjas 
; Lilija Stuparaite dainuos sčnos čigonų karalienes zrol< 
Arnheimą, tėvą op ores “žvaigždes” Atlinos (Aldona c Gr 
jo solistams ir vedėjui p. Steponavičiui linkini geriausi 
s. Esam tikri, kad pastatymas bus pirmaeilis, neš nevelt 
,per dienų dienas tani rengėsi. Praeityj “Naujos Gadyi 

moka veikalus pavyzdihgai suvaidinti.

Rytoj, šie 
ras apvain 
naitę” Šok 
tymo režiso 
nas Burba—vaizduos 
“Naujos Gadynes” Chorui, 
kimo ir skaitlingos publik

ras parode, kad

PAGELBEKIM JIEMS DABAR, NES PAGAL- Mirė Jonas 
BA SKAUDŽIAI REIKALINGA Vinckus

Atsišaukimas Į Lietuvius Laidotuvės Pirmadienį

Lietuvoj. Sunku suprasti, 
patys žmonės viens kitam 
sunkumą ir vargą pada-

yra laisvi ir turi savo 
jie dabar turi pakęsti 
negu turėjo caro ir 
laikais. Jie tada.‘nors

Niekad dar nesirado tiek ken
tėjimo ir vargo, kiek dabar ran
dasi 
kad 
tokį 
ro.

Nepaisant to, kad lietuviai 
šiandien 
valdžią, 
daugiau 
vergijos 
turėjo maisto ir pastogę, kad 
ir prastą. Karas dabar privertė 
daugiau kaip milijonoi lietu
vių apleisti kitus kraštus ir 
jieškoti prieglaudos Lietuvoj. 
Lietuva šitam ■ dalyke neturėjo 
balso, ji turėjo Visus priimti. 
Lietuvos stovis toks, kad ji vie
na šitą naštą nėra prisirengus 
panešti, šita miniA. žmonių yrą 
netik alkani; bet neturi nei ap
siausto, nei vpastogės.

Kol karas tęsis ši padėtis 
netik nepagerės, bet su1 laiku 
pablogės, nes Lietuvai yra už
daryta visa prekyba ir ji ne
gali nei ' išvežt, 
kių. Badas ir 
artinasi. Be to, 
laikas atėjo ir 
yra reikalinga.

šitie patys žmonės 
svetimi mums, bet musų bro 
liai ir giminės. Juos gelbiant, 
jiems ne tik suteiksim pagel- 
bą, bet dar 
bėsim savo 
Įnęs.

Atsteikim

nei įvežt pre 
didelis 
dar ir 
greita

vargas 
žiemos 

pagelba

yra ne

daugelis musų gel 
artimiausias, gimi

Jų Pasitikėjimą 
žmonėmis

Apsvarstant kiek gero mes 
suteikėm praeituose metuose,

NAUJIENŲ-ACMfc TelPpholU
Japonų laivas Terukuni Maru, kuris liko paskandintas Anglijos pakraščiuose

rasime, kad nei , vienas iš musų 
tiek nepadarė kiek j dį padėtis 
leido. Mes dar ištikrųjų gali
me suteikti duosnią pagelbą sa
vo tėvynei ir jos gyventojams. 
Dabar, kuomet piusų patys bro
liai yra priveržtį yargu, šelp
kime juos, suprasdami ir at- 
jausdami jų padėtį. Laimingai 
švęsdami Padėkos Dieną ir Ka
lėdas, atminkime, kad musų ne
laimingi tautiečiai netik neturi 
ko valgyt, bet' <bu^: be pastogės 
ir drabužio. Tik-fimusų duosnu- 
mas pakels jų1 dvasią' ir pasi
tikėjimą žmonija ir padės jiems 
pernešti šituos sunkius laikus.

Gelbėkime juos dabar, kuo
met jiems- pagalba -skaudžiai 
reikalinga! jKiek tik kas' gaT 
duot, bus ineihą.i. priimta. Daų* 
giąu pasiturinti liėtu'viąi, paau
kavo $500 dolerių, o kiti- L'o 
centus. Nežiūrint kokia jūsų 
auka, ar ji didele ar mažutėlė, 
ji suteiks, daug reikalingos pa
galbos ir jums paliks tą džiaug
smą, kad ir jus pridėjot prie 
palengvinimo sunkios naštos 
savo suvargusių brolių ir 1$’ 
vynėsJ" ^,1'.

Savo aukas galite , siųsti į 
LIETUVOS GELBĖJIMO FON
DO KOMITETĄ, Teis. Jow T. 
Zuris, Pirm., arba į LITHUAN- 
IAN CHAMRER ,OF COM- 
MURCE, 2608 W. 47tK Street, 
Chičago, III., arba tiesiog į 
LIETUVOS ĘONSULATĄ, 100 
E. Bellevue PI., Chicago.

Judge John T. Zuris, Pirm.
Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
Komisijos.
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rt j « •

Antanas Burba

” cho

ir pasta
ro Anta-

pasise
ku choras 
mes” cho-

uždegimu už- 
bridgeportietis 
nuo 3149 So. 
Jisai buvo 35

BRIDGEPORT. — Trumpai 
pasirgęs plaučių 
vakar pasimirė 
Jonas Vinckus, 
Emerald avenue,
metų amžiaus ir per eilę mo
tų dirbo1 Lemont pieninėj.

Velionis paliko žmoną Sally, 
sūnų Joną, dvi seseris, Anna 
Liss ir Catherine Vinckus, ir 
daug kitų giminių.

Laido t u vči 
Antapąs M. Phillips, 3307 Li- 
tuanica avenue, kurio koplyčioj 
kūnas yra pašarvotas.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nio rytą, 9 A.’ M. Po pamaldų 
šv. Dovydo bažnyčioj velionis 
bus laidofaę šv, Kazimiero ka- 
pįftėse..;'W

rūpinasi di

Naudokitės “Nau- 
jieną” Informacijų 
Biurii

'■ '■ < r ’
■ *. ei ■■ b .

Teikia Žinias ^Apie Paren-
; gimus. :
Apie • porą mėnesių atgal 

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” diepąš savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Nąuj ienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei- 
daująmos konkurencijos, šį 
patarhavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Princetone, N. J. apsivedė ir 
šįvakar išvyko “honeymoonui”, 
Elizabeth Veronica Mann ir Dr. 
Guiseppe Antonio Borgese, lite-^ 
raturos profesorius Chicagos u- 
niversitete. Jisai yra pabėgėlis 
iš Italijos, kurią buvo priverstas 
apleisti Mussolinio diktatūrai į- 
sigalėjus. Jaunoji yra duktė gar
saus Vokietijos rašytojo, Tho- 
mas Mann, taipgi pabėgėlio — 
iš Vokietijos.

’ • Miss Judy Butler, turtuolių 
Francis Peabody Butler duktė 
š Lake Forest, Ilk, skubėjo lip

ti į jau pradėjusį eiti North- 
western traukinį, Lake Forest 
stotyj. Ji paslydo, nukrito po 
traukiniu ir prarado koją. Trau
kinio ratas ją nukirto.
• Chicagos ir Loyola universi
tetai vakar nustatė, kad centras 
ketvirtadienio rytą kilusio že
mės drebėjimo buvo apie Ames, 
III. Drebėjimas palietė Missouri, 
Kansas ir Illinois valstijas. Chi- 
cagoj nebuvo jaučiamas. •
• Žinodamas, kad Thanksglv- 
ing kalakutas dar negreit bus 
iškeptas, 16 metų berniukas Ja
mes Purccll, 7531 Coles avenue, 
išėjo pasivaikščioti. Prie 77-tos 
gatvės kranto jis įkrito į Michi- 
gan ežerą ir prigėrė. Vakar jo 
kūnas buvo išgriebtas.
• South Suburban Safeway Li
nes netrukus pradės operuoti 
autobusus tarp Chicagos, Dolto- 
no, Calumet City ir Lansingo. 
Autobusai kursuos reguliariai.

X

• Prokuratūra skelbia, kad rei
kalaus mirties bausmės trims 
jaunuoliams, Jerry Mangano, 
Italo Bėga n i ir Joseph Russano, 
kurie buvo 'suimti už policlsto 
Harry Franco’s nužudymą Hum- 
boldt parke< Jie prisipažino.
• Ugniagesių departamentas 
daro tyrinėjimą didžiulio gaisro, 
kuris sunaikino Athenaeum rū
mus, adresu 2942 Southport 
avenue, padarydamas $75,000 
nuostolių. Gaisras įvyko užva
kar ir vos nesunaikino St. Al- 
phonsus parapijos bažnyčią, ku
riai sudegęs namas 
Spėjama, kad namas 
degtas.
• Community Fund
go skelbia, kad gavo $25,503 
labdarybės reikalams iš West-

priklausė, 
buvo pa-

of Chica-

Pati firma prie tos sumos pri
dėjo kitą tiek. Zenith radio dar
bininkai sudėjo $1,750, o Hill- 
man’s — $2,000.
• Pastogėj ties 18 East 50th 
st., policija užtiko ir suėmė 35 
negfą narkotiką Oscar Bragg, 
kuris keletą dienų atgal nužu
dė krautuvininką, Vito Addante, 
369 W. 54th streeL

• Iš St. Peter and Paul 
(graikų) bažnyčios vagiliai pa
sivogė 100 pėdų vamzdį daržo 
laistymui ir du kranus.

• Vakar, buvo likviduotas 
vienos dienos streikas Winder- 
mere viešbutyj, 1642 E. 56th 
Street. Darbininkai reikalavo 
naujos algų sutarties. Gavo.

Holland Atsisako 
Liudyti

’Vakar miesto teisėjas Euge
ne J. Holland vakar vėl atsi
lakė liudyti “grand” džiurei 
(pi e t/avo IreaTHestate trans
akcijas su nušautuoju gengs- 
terių bendradarbiu Edward 
b’Hare. Kaip ir pereitą tre
čiadienį (žiūrėk vakar dienos 
“Naujienas”) teisėjas Holland 
tai darė pasiremdamas “kons
titucinėmis teisėmis.”

Vakar po pietų reikalag at
sidūrė pas teisėją Prystalski, 
kriminalio teismo viršininką, 
kuris netrukus, dalyką apsvar
stęs, privers Holland’ą liudyti 
arba tardymą likviduos.

NAUOJS GADYNES CHOR- 
AS—rytoj po pietų, 3:30, sta
to operą “Bohemian Giri”— 
“ČIGONAITĘ” Sokol svetainė
je, 2343 South Kedzie Avenue. 
Įžanga 75 centai. Dainuoja jau
ni solistai: Aldona Grigoniu- 
te, Jack Sarsevičius, Lillian 
Stupar, Antanas Burba, Ed- 
ward Budraitis Ernest Grigg ir 
choras. Vedėjas, Jurgis Stepo
navičius. iPo operos įvyks šo
kiai. (Smulkmenos kitoje vie
toje.) 

. HUMBOLDT PARK LITHU- 
AN1AN POLITICAL CLUB— 
šįvakar, 8:00 P. M., rengia ba
lių, American Legion Hali, 
3945 W. North Avenue. Daly
vaus teisėjas J. T. Zuris, par
kų virš. A. Kumskis ir kiti žy
mus svečiai iš Demokratų Ly
gos. Prašom lietuvių skaitlin
gai susirinkti, susipažinti su 
musų valdininkais ir kliubo 
nariais, taipgi pasitarti valdiš
kais reikalais, pasišokti ir pasi
linksminti. Kliubo vakarai vi
suomet labai smagus. A. S.

DARIUS-GIRENAS POST 
271 AMERICAN LEGION AU- 
XILIARY—šįvakar, 8:30 P. M. 
Dovanų Laimėjimas ir šokiai, 
Dariaus-Girėno Salėj, 4414 So. 
Western Avenue. Įžanga 25c. 
Durų prizai ir vaišės. Visas 
pelnas Dariaus-Girėno namo 
fondui. B. Marger.

SLA 322 (JAUNUOLIŲ) KP. 
—rytoj vakare, 8:30 'P. M. Šo
kių vakaras. Visas pelnas Vil
niaus Krašto Gyventojų sušel- 
pimui. Naujojo Dariaus-Girė
no salėj, 4414 So. Westcrn Avė. 
Įždnga 40c. Gros George Vik
toro Orkestras.

' —Julia Berneckis
Vakaro pirmininke

PETRONĖLĖS STARAŽIN- 
SKAITES DRAUGAI—šįvakar 
rengia Vakarienę jos pagerbi
mui 25 metų darbuotės ir gy
venimo Amerikoj proga. Chi- 
cago Lietuvių Auditorijoj, 1- 
mas aukštas. 8:00 P. M. Įžan
ga—pagal norą. Po vakarie
nės šokiai. O. Petrauska

LDS 76 ir 211 kp. ALDLD 
104 kp.—šįvakar. 7:00 P. M. 
Kalakutų vakarienė, Holly- 
wood Hali, 2417 W. 43rd St. 
Įžanga 85c. šokiai.

LDS 53 kp. rytoj po pietų, 
3:30 P. M., žaislų balius ir šo
kiai, Chicago Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. 
Įžanga 25c. Narys

Reikalauja Išmesti 
Chicagos Cenzorių 
Tarybą
Protestuoja Filmo Draudimą

Chicagos Filmų Cenzorių ta
ryba, kuri veikia po policijos 
departamento priežiūra, Šiomis 
dienomis vietos kinoteatrams 
uždraudė rodyti filmą, “Hitler 
Beast of Berlin”. Taryba pa
aiškino, kad filmas yra propa
gandinis ir nepalankus Vokie
tijos valdžiai.

Chicago Civil Liberties komi
sija vakar pasiuntė miesto val
dybai pareiškimą, kuriame pro
testuoja draudimą ir reikalau
ja dabartinę cenzorių išmesti. 
Pareiškimas sako, kad tai jau 
šeštas kartas, kad cenzoriai 
draudžia filmus pasiremdama 
argumentu, kad jie yra “pro
pagandiniai” ir gali “suerzinti 
Vokietijos valdžią”.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad/pačios Naujienos 
yrą/ naudingos.

HMOm




