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Rusai nori pirkti 
lėktuvus Jungt. 

Valstijose

Rusų ataka prieš

sovietų Rusija,
Pranešama, Ru-

Japonai įspėjo 
Britaniją

Vokietijos magnė 
tinesminos

Sovietų Rusijos lėk- 
tris kartus 
Trysdešimt

Suomijos laivas 
paskendo

Londonas, Anglija, gruo 
dž’o 1 
cator, 4,260 tonų, gabenęs vil
nas, užgavo miną Škotijos pa
kraščiuose penktadienį ir pa
skendo, 35 jūreiviai išgelbėti, 
vieno pasigendama.

gruo- 
Kalbėdamas ketvirta 
Herbert Hoover, bu

D. C., gruo 
Rooseveltaš

Japonai “neutralus 
rusų-suomių kare

Stalinas priėmė 
Čenghis Chano 

metodą

VVASHINGTON, D. C., gruo. 
džio 1 
agentai . nori užsakyti Jungt. 
Valstijose daug karo lėktuvų 
pastatyti Rusijai.

Prez. Rooseveltas pasmerkė rusų įsi
1 veržimą Suomijon

Du nacių lėktuvai 
nušauti

sovietų Rusija
Maskvoje prane-

ningrado sektore, ‘Suomijos vy
riausybę”. Ta “vyriausybe”/su* 
sidedantiiš “kareivių” ir Šįaip 
stajincų. Suomijoj žinia apie 
komunistų sudarytą suomiams

SUDARYTA NAUJA SUOMIJOS 
VALDŽIA

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 1. — Penktadienį pašauk
ti kariuomenės tarnybon vyrai 
amžiuje nuo 21 iki 23 metų. 
Apskaičiuojama, pašaukimas 
liečia 250,000 vyrų.

SAN FRANCISCO, Cal 
džio 1. - 
dienį p 
vęs Jungt. Valstijų prezidentas, 
pareiškė, kad komunistų ataka 
prieš ramią Suomiją rodo ru- 
sų grįžimą j Čenghis Chano do
rovės ir-skerdynių laikus.

čenghis Chanas, mongolų 
valdovas, gyveno nuo 1162 iki 
1227 metų. Jis pasižymėjo ir 
pasiliko žinomas istorijai karais 
prieš silpnesnes gentis ir sker? 
dynėmis
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TOKIO, Japonija, gruodžio 
1. — Japdnijos užsienių reika
lų ministeris Nomuro įspėjo 
Britanijos ambasadorių Sir Ro- 
bert Craigie, kad Japonija su
omines Britanijos laivus, jeigu 
Britanija, vykdydama blokadą, 
konfiskuos Vokieti j os prekės 
gabenamas Japonijos, laivais.

VVASHINGTON, D. C 
džio 1 
VVashingbone 
kad Suomij 
priklausančią jai mokėti Jungt. 
Valstijoms skolos dalį. Reika- 
’inga sumokėti skola siekia 
$234,693. Suomiai sumokės sko
lą, nors jiems “abar tenka ka
riauti su rusais.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 1. — Vėliausias praneši
mas ketvirtadienį paskelbė, kad 
tą dieną britai nušovė du vo
kiečių karo lėktuvus Anglijos 
oakraščiuose.

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 1. — Numatoma, skaičius 
darbininkų dirbančių WPA 
darbus gruodžio mėnesį pasieks 
2,250,000. Tai bus skaitlinė 
250,000 didesnė, negu skaičius 
WPA darbininkų lapkričio mė
nesį.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 1. — Per paskutines porą 
savaičių dėl minų paskendo 
daug prekybinių laivų, žymią 
tų laivų dalį, sako pranešimai, 
paskandinusios magnetinęs Vo
kietijos minos.

Jos neplaukiančios vandens 
paviršiu. Jų nepalaiko grandi
niai. Jos nusileidžiančios į dug
ną. Bet minų mekanizmas esąs 
taip jautrus, kad jų eksplozi
ją gali iššaukti taip plaukian
čio netoli laivo plienas, kaip ir 
garsų bangos (sound waves).

Paprastai minas gaudo tam 
tikri laiveliai. Bet tie laiveliai 
nepajėgia gaudyti magnetinių 
minų, nes jos yra dugne. Paša
linimas naujų Vokietijos mag
netinių minų pavojaus šiandien 
esanti viena opiausių britų ir 
francuzų karo problemų.

TOKIO, Japonija, gruodžio 
1. — Japonijos atstovas, pra
šomas padaryti pareiškimą dėl 
rusų invazijos j Suomiją, pa
sakė, kad Rusijos ir Suomijos 
konfliktas vystosi perdaug to
li nuo Japonijos.

Panašią “neutralumo” pozici
ją užėmė ir Hitlerio Vokietija.

ien’s, ęrąodž^o-December 2 d., 1939 
. . -i? . ’ . ______________ ___ i

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio j. — Nacių vyriausybė 
penktadienį x paskelbė, kad nuo 
karo pradžios iki lapkričio 29 
dienos Vokietijos submarinai ir 
minos paskandino 194 Britani
jos ir neutralių šalių laivus vi
so 735,768 tonų.

šimt rusų karo lėktuvų nušau
ta. Kiti pranešimai teigia, kad 
viso nušauta daugiau nei de
šimt rusų lėktuvų.

Rusai paskelbė, kad per pir
mąsias dvidešimt karo valandų 
jie pasistūmė pirmyn apie 6 
mylias. Bet kiti pranešimai pa
sakoja, kad svarbiausiame mū
šių sektore, Karelijoj (prie Le
ningrado), suomiai paėmė ne
laisvėn šimtus rusų kareivių. 
Ankstyvesnieji penktadienio 
pranešimai taipgi kalba, kad 
16 rusų tankų sunaikinta šita
me sektore.

Bendras iš įvairių pranešimų 
įspūdis susidaro, kad suomiai 
drąsiai ginasi ir sulaiko rusus, 
išėmus lėktuvų atakas. Ore ru
sai dominuoja.

Washingtone prez. Roosevel
tas pasmerkė Rusijos žygį. Jis 
pareiškė, kad rusų įsiveržimas 
Suomijon sujaudino Jungt. Val
stijas ir stato pavojun žmoni-

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 1. — Sovietų radijas 
ketvirtadienio vakare painfor- 
rnąvo Rusijos gyventojus, kad 
rusų anpija įsiveržė Suomijon. 
Stalino vyriausybės aiškinimu 
Suomijos provokacijos iššauku
sios invaziją. .

Naujas Suomijos mi- 
nisterių kabinetas suorganizuo
tas. Manoma, naujas kabinetas 
prašysiąs Švediją tarpininkauti 
rusų-suomių ginče.
;;WASHINGTON 
džiovi 
griežtai pasmerkė sovietų Ru 
siją dėl užpuolimo Suomijos.

BERLYNAS, Vokietija, gruo 
džio 1 
jų lėktuvų bombos pataikė į ke 
turis britų karo laivus. Sako, 
vieną kreiserį bombos užgavu* 
šios septynis kartus.

MASKVA 
£rtiodŽio 1.

NEW YORK, N. Y., gruodžio 
1. —Stalino vyriausybė, .sako, 
kad suomiai išprovokavo rusų 
įsiveržimą Suomijon. Amerikos 
komunistai eina dar toliau. Jų 
dienraštis “Daily Workcr” .iš
spausdino straipsnį ^penktadie
nį, kuris aiškina, kad prez. Roę- 
ięveltas esąs kaltas dėl suomių 
nelaimės.

Dalykas, sako /tas komunis
tų dienraštis, esąs toks, kad 
Jungt. Valstijos, Anglija ir 
Francuzija pavartoja Suomiją 
imperialistiniam karui, kurio 
tikslas esąs sunaikinti Rusiją.

By Battenfield. Courtesy, Chicago Dany Times.
“Nesipriešink”, sako Stalinas Suomijai, “aš tik noriu 

protekciją tau suteikti.”-“ .

NEW YORK, N. Y., gruodžio 
l. — Thomas E. Dewey, New 
Yorko kauntės distrikto pro
kuroras, paskelbė, kad jis sta
tys savo kandidatūrą nomina- 
zimui į prezidentus republiko- 
nų partijos sąrašu. Ar jį no
minuos republikonai, ar balsuo
tojai išrinks, jei jis butų no
minuotas, tai ateitis, parodys.

KAUNAS.—Prasidėjus šiam 
karui, dalis Kauno tarnaičių, at
sakiusios tarnybas, išvyko at- 
ral į kaimus. Turtingesnes šei
mos, kurių poniutės buvo la
bai nervuotos, dabar jau nega- 
i taip greitai pakeisti tarnai

čių kitomis, nes jų yra didelis 
trukumas.

16 nacių lėktuvų nu 
sileido Holandijoj
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 1. — Holandų laivo kapito
nas, atplaukęs su savo laivu Į 
Londoną, < pranešė, kad prieš 
jam išplauksiant kelionėn 16 
nacių lėktuvų atskrido į Ho- 
andiją ir nusileido. Holandija 
uos internavo.

— iš palan 
kareivių ii 

Stalino sekėjų. Staliniška “šuo 
mių vyriausybė” sudaryta Te 
rijokuose, netoli Leningrado.

HELSINKIS, Suomija, gruo 
džio 1

grtio-
Suomijos atstovai 

davė suprasti, 
a ir š’met sumokės

parodoje ir nebetūrė 
paviljono 1940 m. para

sovietų Rusija, 
Stalino vyriau- 

sybė neleidžia Suomijos lega- 
cijos Maskvoje štabui grįžti na
mo, į Suomiją.

ROMA, Italija, gruodžio 1.— 
Italijos valdantieji 
pripažįsta, kad rusai be men
kiausio pateisinimo užpuolė Suo
miją, tačiau valdžia pasiliks 
neutrali Rusijos-Suomijos ko-

Thomas Dewey - 
kandidatas nomi 

navimui į pre
zidentus

MASKVA,- sovietų Rusija, 
gruodžio 1. — Suomijos lega- 
cijos atstovas penktadienį pa
reiškė,' kad Stalino vyriausybe 
uždare legacijos telefonus Mas
kvoje. Lėgacijos štabui rusai' 
neduoda pašportų grįžti namo/ 
Reiškiaina iiųotnonė, kad rusai* 
neišleis Suomijos atstovų iš Ru
sijos kol į Maskvą nesugrįš iš 
Helsinkio Stalino pasiuntinys 
ir jo štabas. A-

NEW YORK, N5? Y.? gruodžio 
1. — Pranešama, Rusija nu
griausianti savo paviljoną New 
Yorko 
sianti 
doje.

Norį gauti pasisamdyti tar
naičių, dabar turi skelbtis laik
raščiuose, tačiau ir per laik 
raščius ne visuomet galima tar 
ąaičių pasisamdyti. Todėl nėr 
tingesnės ponios kenčia su sa 
zo senomis tarnaitėmis ir nau 
jų tuo tarpu nesamdo.

HELSINKIS, Suomija, 
; ruddžio 1.—Suomijos nau
jas” premjeras Risto Ryti, 
kalbėdamas per radiją pa
reiškė, kad Suomija neišsi
žadės teisės spręsti savo rei
kalus.
- Rusija nesutinka derėtis 

su nauja Suomijos valdžia. 
Ji pripažįstanti tik tą “suo
mių vyriausybę”, kurią su
organizavo komunistai Teri- 
jokuose, Suomijos pasienio 
mieste. Šitą miestą rusai 
yra okupavę.

Karo fronte, nežiūrint di
delių pajėgų, rusams nekaip 
vyksta. Suomiai suėihė 1,200 
rusų, sunaikino į dvi dienas 
36 rusų tankus ir nušovė ke- 
ioliką lėktuvų.

Atsakydamas į prez. Roo- 
sevelto protestą dėl atakų 
yrieš civilius gyventojus. 
Rusijos premjeras Molotov 
^areiškė, kad sovietų lėktu
vai atakuoja tik karui tar
naujančias pozicijas. .

Bet 
mo-

Rusų lėktuvai penk
tadienį tris kartus atakavo Hel
sinkį. Sovietų laivynas apšaudė 
Rango ir mėgino išlaipinti save 
kareivius. Suomiai suėmė 300 
tusų belaisvių, paskandino rusu 
karo laivą ir nušovė keturis ru
sų lėktuvus,

MASKVA 
gruodžio 1. 
šama, kad tapo, sudaryta “nau 
ja” suomių valdžia 
vių bolševikams
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Vokiečiai paskandi 
no 194 laivus

TOKIO, Japonija, gruodžio 
1. — Japonijos vyriausybė, pa
laikydama nesenai užmegstą 
draugingumą su rusais, nekriti
kuoja Rusijos dėl karo prieš 
suomius. Privačiuose pasikalbė
jimuose japonai sako, kad ru
sais negalima pasitikėti.

HELSINKIS, Suomija, gruo 
džio 1 
tuvai penktadienį 
atakavo Helsinkį 
su viršum žrponių, daugumoj 
moterų ir vaikų, užmušta.

Pilietinio Ispanijos karo me
tais komunistai protestavo ge
nerolo Franco lėktuvų atakas 
prieš civilius gyventoj up. šian
dien Stalino lėktuvai kopijuoja 
Ispanijos diktatoriaus žygius.

Kai kuriuose miestuose, o 
taipgi pačiame Helsinky, Ru
sijos lėktuvai skrido žemai ir 
iš kulkosvydžių apšaudė suo
mius. Tai irgi pavyzdys paim
tas iš gen. Franco metodų.

Sovietų karo laivai apšaudė 
uostą Hango. Tačiau rusų pa
stangos išlaipinti kariuomenę j 
sausumą nepavyko.

Antrą vertus, Suomijos arti
lerija paskandino sovietų karo 
laivą, čia smūgis rusams. Ir 
ne tik tas vienas. Viborge, pra
nešimai sako, penktadienį-de- jos teisę turėti savo valdžias

LONDONAS, Anglija, gruo 
džio 1. — Britanijos parlamen 
to narių pasikalbėjimuose grie 
žtai smerkiami rusai dėl 
kad jie užpuolė Suomiją. 
Britanija suomiams šiuo 
meniu padėti nega’i, nes 
tenka visos pastangos koncen
truoti karui su Hitleriu. Bri
tanijos spauda reiškia pasipik
tinimą begėdiška Stalino ataka 
prieš suomius.

Pasipiktinimą rusais 
ir Francuzijos spauda.

Pakelė algas dar 
bininkams

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

Rusija nugriaus sa 
vo paviljoną New

' Yorke

HELSINKIS, Suomija, gruodžio 1. — Penktadienį suorga
nizuotas naujas Suomijos ministerių kabinetas. Senasis kabi
netas rezignavo po to, kai parlamentas išreiškė jam pasitike'- 
jimą.

Į naują kabinetą nebeįeina buvęs premjeras Cajander ir 
buvęs užsienių reikalų ministeris Eljas Erkko. Mat, komunis
tai ypatingai atakavo juos du.

Naujame kabinete premjeru yra Risto Ryti, buvęs Suomi
jos banko prezidentas. Užsienių, reikalų ministerių patapo so
cialistas Tanner, pirmesniame kabinete buvęs prekybos minis
teris. Valdžion įėjo taipgi Dr. Paasikivi, kuris vadovavo suo
mių delegacijos deryboms su Stalinu Maskvoje.

Tanner iki šiol skaitytas kaip draugiškas rusams. Bet 
penktadienį komunistų spauda jau pradėjo ir jį atakuoti.

WPA samdinių skai 
čius padidės

DETROIT, Mich., gruodžio 1. 
— Briggs Manufacturing kom
panijos darbininkų lokalo pir
mininkas Mazey pareiškė, kad 
lokalas reikalaus algų pakėlimo. 
Tris centus valandai tapo pa
keltos šiomis dienomis algos 
Chryslerio įmonių darbinin
kams, taigi ir Briggs darbinin
kai nori didesnių algų.

Vėlesnis ' pranešimas 
kad algos jau pakeltos 
valandai.

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

Debesuota; Šalčiau; apystip- 
riai šiaurės vakarų vėjai; sau
lė teka 6:59f v. r., leidžiasi 
4:20 v. v. Sekmadienį giedra, vyriausybę iššaukė juoko.

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

250,000 vyrų

BERLYNAS, Vokietija, gruo 
džio 1
Suomiją iššaukė užuojautos suo
miams civiliuose Vokietijos gy
ventojuose. Bet oficiali Vokie
tija — nacių vyriausybė — 
oficialiai j nepranešė gyvento
jams apie Stalino žygį. Nacių 
vyriausybė rodo pritarimo ru
sams., • v

Nors Vokietijoje oficialiai 
iš karto nepranešta apie Sta
lino žygį, vokiečiai patyrė apie 
rusų ataką per radiją. Ir, rei
kia žinoti, kad gaudymas šito
kių žinių per radiją Vokietijo
je gresia mirties bausmė kal
tininkams.



Rašo Dr. A. J. GUSSEN, Cicero, III.

MAISTAS IR VITAMINAI
V DAkTARŲ DRAUGUA

NAUJIENOS, Chicago, III.
-' . ................. — * " - - "'.'I —I i . ■

t. v' "j?/

- ŠeStadian., gruodžio 2,1939

Nors po tani tikrą kiekį vita
minų yra įvairniose\ mhisto ele
mentuose, bet daugiausiai jų 
gaunama iš naturalio maisto. 
Bėda tik tėftie, kad tas mais
tas nevisuomet būna tinkamai 
vartojamas kasdieninėje žmo-

Mokslininkai per ilgą laikų 
bandė surasti bei nustatyti 
priežastį beri-Jjeri (liga, turinti 
simptomus vandenligės, paraly
žiaus ir mažakraujystės), pela- 
groš (užkrečiama liga, kuria 
žmogus suserga pasivalgęs su
gedusių kukurūzų) ir Škorbuto 
ligų. Senovėj jų priežastis buvo 
nežinofna; dhbar gi ji priker
giama maistui, kuriame stoka 
reikiamų žmogaus kūnui vita
minų.

Kalbant apie ligas abelnai, 
reikia sakyti, kad beveik pusė 
jų nepasiduoda reikiamam diag
nozių ir nėra tikrai žinomi vais-

Retnkite Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LlQUOR 

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

Kovo 31
■ ĮVYKS “

NAUJIENŲ
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KONCERTAS
SVETAINĖJE

2343 SO. KEDŽIE AVĖ.

ttu JU gycfymuh Tačiau vis la
biau ’prigyja nuomonė, kad dau
gybė ligų paeina riUo netinka- 
mo žmogui maisto, nuo stokos 
vitaminų maiste.

Žmogaus kūno sve kata rei
kalauja vitaminų kasdien. Ka
dangi vitaminai, kaip jau esa
me matę, papildo vienas kitą, 
tai aišku, kad jie visi reikalin
gi kasdieninėje žmogaus dietoje. 
Pavyzdžiui, jeigu žmogaus die- 
ton ir butų įmaišoma atatinka
mas kiekis vitamino A, bet jei
gu nebūtų atsižvelgta į kitus vi
taminus, tai rezultatai visvien 
britų praš.i. O tai todėl, kad vi
taminai veikia bendrai, ne pa
skyrimu. Tik tuomet, kai žmo
gaus dietoj yra reikiamas kie
kis visų vitaminų — tik tuo
met susidaro lygsvara ir žmo
gaus kūno organai veikia har
moningai.

Apart to, vitaminai turi tam
prius ryšius su mineralinėmis 
druskomis; abu tie faktoriai yra 
vienas kitam reikalingi ir be jų 
žmogaus kūno sistema negalėtų 
atlikti jai skirtąjį darbą. Mine
ralai žmogui būtinai reikalingi 
ir jie visuomet turi būt gauna
mi ir maisto khrtu su vitami
nais A ir D, o užvis labiausiai 
Teikiu žiūrėti, kad tų maisto 
faktorių reikiamą kiekį gautų 
ahgant’eji vaikai.

Taip jau vitaminų terapiją 
negalima ntrubežiuoti tik vienai 
kuriai kūno daliai, vienarrf ku
riam kimo organui, ar raume
nims. Visam kūnui reikalingas 
tam tikras kiekis yilaminu, kad 
palaikius kūne lygsvarą bei pa-, 
akslinus jo rirgarių veiklą.

Vitaminai veikia kūne kaip 
apsaugos agentai, pastodami ke
lia nuodams, kurie paeina iš 
maisto, vidurių nevirškinimo 
bei užkietėjimų. Taip jhu ma
noma, kad ir eilė kitų ligų, ku
rioms kol kas negalinga ‘pada'ry-

ti tinkamą diagnozę, v atsiranda 
vien dėka stokai Vitaminų mais
te: pavyzdžiui, stoka kurie at
sparumų inleKcijai (užsikrėti
mui), kšeroptalmiaa (henorrtia- 
lus sausumas akių lėliukių, dėl- 
ko akys pabausta ir jas niežu), 
naktiniai apakimai, sustojimas 
augimo, stoka apetito, nervų 
pakr.kimas, dantų gedimas bei 
puvimas, dantų puliatekis (py-, 
orrlfea), mažakraujystė, su 
minkštojirtias kaulų, netikęs ka
lio ir sieros riiėtaLoiižmas (bū
das, kuriuonii gyvosios kurio 
cc.ės arba audimai gyvena che
mines perinamas), ir 1.1.

šių (Lenų žmogaus dietai tur
būt bus už viską svarbesnė vi 
taminų terapija. Kiekvienam 
mums reikalinga pasiskirti to
kią dietą, kuri labiausiai atatin- 
ka musų k linui. Nor ėdami, kad 
musų kūnas normai.škai veik
tų, kad jis butų sveikas, turime 
jį maitinti kuo labiausiai natų 
ralių maistu. To reikalauja *pa 
čios gamtos dėsniai, o je.gu 
mes juos paneigiame, tai UŽ ta 
gauname bausmę -— blogą Svei
katą.

Ne vienas gal paklaus, tai 
kiek ir kokių vitaminų turi bul

L • vi, k v • . • .t

Bus organizuojamos kedperati- 
nės lininės ir steigiamas Li
nų fondas.

letuvos Padangėje
Lidą klausilhas išspręs 

tas teigiamai
Baigiamas tvarkyti 

miestas

Tel. YARDS 8146
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 Pritaiao
3343 S. HALSTED ST.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių rtiainų, 
d&ug dulkių Išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ... .. ..... .................. ■ ' .
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * ■

Sales Tax ekstra.
IX i II.M .............................     .1. .1. .

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIŲt

LIETUVIŠKU RADIO
PROGRAMŲ1

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą).
TIK TELEGRAMOMIS, > ■ '

Tą klausimą tiksliai atsakyti 
negalima, nes jis paliečia visus 
faktorius, kurie įeina į sudary
mą maisto. Žmonės nėra vieno
di x vieno kūnui tam tikrų vita
minų reikalinga daugiau, kito 
mažiau. Žinant visus svarbiuo
sius maišto elemeiTtus, kuriuo
se yra užtenkamai vitaminų A, 
B, C, D, E ir kalio bei sieros, ir 
žinant bendrąją žmogaus svei
katą, nesunku nustatyti reikia
mą dietą.

I • 1" ■Bet abelnai kalbant, tai rei
kia sakyti, kad visi žmonės pri
valo vartoti kuo daugiau pieno 
produktų. Kiekvienas žmogus 
kasdien turėtų suvartoti maž 
daug kvortą pieno. 'Pienas su
darė pačią sva^biauši^ą dalį 
senovės žmonių MYhslo, tižiai jų 
atsparumas ligom1 buvo didelis, 
nepaisant, kad medicina buvo 
dar tik vystykluose.

Antras svarbiausias maisto 
elcniehlas, tai daržovės, kurias 
augina pati gamta ir kurios daT 
nėra sukaiieveiktoš nuodingais 
prezervavimo procesais, šie mai
sto elementai, o prie to dar iš 
grynų grudų kepta duona, bul
ves, dalinai ir mėsa, buvo pa
grindinis maistas Rytų Azijos 
žmonių, šiandien toks maistas 
nelengvai įgyjamas, nes musų 
laikų maisto gamyba matuoja-' 
ma dolerio mastu, šiandien, vei
kiausiai, užvis daugiau suvalgo
ma įvairių rusių duonos, tai 
žmogaus kūnas turėtų gauti už
tenkamą kiekį proteinų. Bet to 
nėra. Pieno taipgi nėra pagami
nama tiek, kad kiekvienam 
žmogui ištektų po kvortą kas
dien. (Aplamai, žmogus suvar
toja tik po ketvirtadalį kvortos 
pieno/kasdien.) iš šiandien ga
minamo pieno 40% suvartoja- 

sviesto, o 20% sūrių gamy
bai. Be to, vitaminas B. didžiu
moje atvejų sunaikinainris mo
derniškuose malunuosd: viršu
tinė javų dalis, kevalas, nusku
tama ir išmetama laukan. Ap
skaičiuota, kad per metus/sunai
kinama 8,000,000,000 svarų 'to 
maisto, kuriame yra daugiausiai 
vitamino B.

Lapotų daržovių taip jau ne
pagaminama užtenkamai ir jos 
negali papildyti stoką vitamino 
B. grūduose, iš kurių jis šian
dien yra iširiianias ir atiduoda
mas gyvuliams. Daržovėse gal 
ir butų ikvaliai vitaminų A ir 
D, bet kuomet jos pariiošiamos 
rinitai, tai gera dalis jų jriu bu- 
ha išnykus. Tas pafs ir su vita
minu C.

• ACME-NAUJIENV Telephotn
FO’RT COLLINS, COL0. 

*—Colorado valstijos kolegi
jos futbolistas Waltei’ Ly- 
ons, kuris liko kritiškai pa- 
šaiittiš studentės kambaryje.
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
k^d pačios Naujienos 
yra naudingos.

KAUNAS. — Ilgai užsitęsęs 
ir daug ginčų sukėlęs linų pre
kybos ir eksporto klausimas iš
spręsta teigiama p’rame: linų 
prekyba ir eksportas suvisuo
meninami, sukooperatyvinami, 
į tą darbą įtraukiamos plačios 
linų augintojų masės. Tokio po
būdžio nutarimą yra padariu
si ir Ministerių taryba, būtent, 
linų prekyba centralizuojama ir 
sukooperatyvinama.

Linų prekybos ir eksporto 
centralizacija įgyvendinama pa
laipsniui.

Linų 
kontrolė 
pereina 
jon.

Linų 
mo reikalai bus sukoncentruoti 
žemės ūkio ministerijoje, o ga
mybos ir prekybos reikalai Lie
tūkyje. Ta kryptimi veikiant 
bus visame krašte organizuo
jamos kooperatyvinės lininės ir 
steigiamas Linų fondas, kuris 
rūpinsis kultūrą, linų gamybą, 
prekybą ir t. t. remti, stengsis 
išlyginti linų kainas - ir kt.

KĖDAINIAI.—Gedimino gat
vė naujai išgrįsta ir ištiesin
ta. Vienkart pravesta ir kana
lizacija. Medinis tiltas per Ne
vėžį jau baigtas remontuoti.

Nuimami cukriniai 
runkeliai

KĖDAINIAI. — Dalis žemės 
plotų, kur anksčiau buvo sodi
nami , agurkai, šiais metais bu
vo apsodinti cukriniais runke
liais.

Mrs. A

prekybos ir eksporto 
iš Fih. ministerijos 

Žemės ūkio ministeri-

eksporto administravi-

K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. VVestern av.
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedelioj
Cehtrai Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

NAUJIENOS
1739 SO. HAtSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS ’
Ofisas atidaręs kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

=SK =====

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedelioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

. Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LAFAYETTE MM

i i
H

Klausykite mtunį radis programų Antradienio ir fteitadienio <6- 
mečiais, 16:06 raL ryto i* W. H. L P. stoties (1666 KJ 

M POVILU iALTIMnERU,

KLAIDOS PATASYMAS
Viename iš pastarųjų Dr. Gus- , 

sėno straipsnių, kuriame ap- ' 
sklembiama reikšmę žodžio “vi
taminas”, buvo pasakyta, kad 
tas žodis paeing iš škotų kalbos. , 
Tai korektūros klaida; turėjo t 
būti — iš lotynų kalbos: “vita” 

!— gyvybe; “mine” — rukštys.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ • • ’>

įlSNUŪŠlA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

ambulance:
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue 1

Telefo:

t~V 1 Lu. _! koplyčios visoseJLJ V l<ai Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS
. (Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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 

Nedėliomiš pagal sutartį.
8

Laidotuvių Direktoriai LIETUVIAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Pilone- YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero , 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos
■aaaaiaaaaaaaaiaaaiiaiaaaniaiia>aaaaaa

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE 

aaiaaaiaaaiaaaaMaauaajiaiiaiaaauaata)

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Pat ar na vi-, 
mas Dieną 

ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikoj Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomiš 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 metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikos prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomiš nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

2 iki

r*

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

‘ ‘ ■ ■ . ■ «, ” " - t . ■■ i iiiife    ■■■■!■ hm ■■nu ■ » n h.į ■ n. i mi i e     ■ ■   

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

ANTANAS M PHILLIPS ~
8307 Lituanica Avėnue Phone Yards 4008

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western AVe. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West ?2nd Street
Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

4348 & Cabfornia Avenue
J. LIULEVIČIUS

Phone Lafayette 3572

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence 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. 
Nedelioj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

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

I. J. ZOLP iPhone Yards 0781
1G4G West 46th Street-' - Yards 0782

: Į ' ----------------——-—  —■ n . ... .. ...................... » '

_ YardsU39
Yards 1138

• X ■ v
:M.. . y. 1.
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S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

...... ..................... ...... .............

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—8323 So. Halsted St. 
Vfll&ndos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

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

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

Telefonas SEELEY 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1239

Ofiso te!. CENTRAL 1824
karnų Tel.—Hyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose
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St. Miščikas-žiemys.

ĮSAKOME TAMSTAI NUSIŽUDYTI!
Jau vieną kartą kalbėjome nėję ir paskirtą valandą į 

šia tema, bet paskutiniai įvy-j kamerą įžengė daktaras, kuni- 
kiai Europoje ir Estijos vardo gas ir prokuroras, kuris įteikė 
nuolatinis minėjimas man pri- nuteistam nuod\į taurę, kurią 
minė dar vieną atsitikimą sąry- Paul išgėrė vienu kart ir na
šyje su mirtimi ir nutariau dar griuvo negyvas, 
kartą pajudinti šią temą.

Gal ne daugelis žino, kad su-.. .
lig naujojo Estijos Baudžiamo- As^yizllt ^te1, 
jo Statuto ne tik paliekama už! 
daugelį prasikaltimų mirties 
bausmė, bet sulig nauju krimi
naliu kodeksu mirties bausme 
gali būti įvykinta dvejopu bu
du, būtent: prasikaltėlis gali 
būti pakartas arba gali pats nu
sižudyti.

Norėdamas 
gauna iš prokuroro taurę su 
nuodais.

Kuomet buvo 
naujas mirties bausmės vykdy
mo būdas, pirmas nuteistas 
mirties bausme, molinžudys 
Johanncs Neslra atsisakė pats 
nusinuodyti ir buvo pakartas, 
bet po to mirties bausmė buvo 
suteikta kitiems trims prasi
kaltėliams ir jie visi pasirinko 
ne kartuves, bet nuodus. 1

Mat, stipriau
siais nuodais skaitosi aršeni
kas ir jį estai vartoja nuteistų-

| Antras prasikaltėlis nusižu
dęs sulig teismo sprendimo bu
vo Leopold Otsa, nuteistas mir
ti už dvigubą žmogžudystę bei 
plėšimą, trečias — Andrės Nee, 
senelės užmušėjas. Ir seka kiii.

Istorijoje tai nebenaujlena, 
kuomet teismas ar kitas galiil-

pats nusižudyti, «as . valstybes organas įsako
prasikaltėliui pačiam nusižudy
ti. Gerai visi prisimena, kad

Meilės šalna pavasarį

jo Justas Paleckis * Kaune 
lat judina lietuvių latvių kultū
ros artėjimo darbą. Iš po Šio

priimtas šis Panašiai mirė vienas iš žymiau-
šiųjų graikų filosofų, butui, 
Sokratas, kuris Alenuose buvo 
nuteistas mirti už bedievybės 
skelbimą ir tokiu būdų už Atė
nų “jaunuomenes tvirkinimą”.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Lois Jeanne Van Norsdel, 

Colorado valstijos kolegijos 
studente, kurios kambaryje 
kritiškai buvo pašautas stu
dentas Wallcr Lyons.

11 J d VI11 ll ą JI 1 1 V-1 1 l Y 11 IX. 9

nors faktinei Sokratas nebuvo rodavo 
bedievis, tik reikalavo, kad 
žmogus prieš patikėti kuo nors 

ne'k^hivell bet nuodui“ p‘i‘ri|,llri Savo apsigynimo
mas nutaręs pats nusižudyti bu-!ka,boje bei Painiame žody- 
vo mokytojas užmušėjas Paul Je mirtles iriausius,

-vi • no ■vionn izai-fa r»c»t-n i- •Voigemašt. Pareiškus jam norą 
pačiam nusižudyti, jis buvo 
perkeltas į karo kalėjimą sosli-

i

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

NAUJIENOS, Chicago, UI.
- ' - ■ . . ‘ - —------ 'iū-Į..... ...Į.l. ■ I ’..........I...................N.' ....................
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paipeslininką auginti, kol viso
kie didikai ir turtuoliai kėlė 

K ‘ ‘ ■ . < j . L , . , A ,'4. ,. • •

skandalą dėl, to netikėlio dąrbo, 
bet visgi rangėsi nuo tokios pa
reigos palys...

“Unduįo četverka”: taip ir 
ima noras Undupį girti — ir 
jis sugebėjo poniška karieta ro- 

darbštaus rašytojo plunksnos’dytis, nežiūrint visų grąsimhių 
išėjo štai ir nedidelė jauki 110 
•puslakščių knygutė su latvių 
rašytojo klasiko Budolfo Blau- 
maihd> taip artima lietuviams 
kūryba (šiais metais sukako 7o 
inetai nuo. IŪ Blaumanio gimi
mo ir 30 metų nuo jo mirties, 
tat Paleckis pakartojo šią kny
gutę iš pirmosios laidos, kuri 
buvo Į 932 metais išleista Kau
ne “Naujo žodžio” bendroves, 
pavadinimu “Mirties šešėly”, — 
dabar irgi toji apysakaitė vidu
je yra, bet knygutėje pažymėta, 
kad II laida pakeista ir patai
syta). z .’ f .

Tikrai, Blaumanis didelis ra-

KNYGŲ APŽVALGA
A .-•’»»»J , ■'

Tinginio.
“Senasis cenzorius“: kudirki- 

nio tipo gyvūnas, ties savo in-

.itra.-.i i.Ai

nuo

rą, galintį būti vežėju, na ir 
“su juo” važiuoti jam juk nie
kas liėuždraus).'

Rudolfo Blaumanio satyra ir 
kitokį pasakojimai tokie, kad 
juos gerai atsimeni. O tai juk 
praktiškam skaitytojui ir yra 
ženklu rašytojo vertės.

Vertėtų, kad Amerikos lietu
viai pasiųstų dolerinę adresu 
“Skaitytojas”, Parodos g. 10, 
Kaunas, Lithuania, ir už ją 
gaus sau šią knygutę ir dar 
dviem adresais ji dus nusiųsta 
kam nors Lietuvoje. Padarykite 
tai! Lietuvių latvių kultūros 
artėjimo darbą nors ta smulk-

“Taušių tėvo klaida : mėgo 
žmogelis nesavo miške (už ri
bos) pasikirsti, vaiš’no ir de
šimke aprūpino žmogų iš dva
ro, bet nustebo, kai teismas at
sikvietė ir gerokai spaustelėjo 
(buvo už visas tėvo klaidas).
; “Kaip Janis mokėsi kalvys- luena paremkime! 
lės“: realiai atpasakota, kurioj: Arėjas Vitkauskas.

EGG ......... .
NUT ........ .....
BIG LUMP ..
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Sokratas ne vieną kartą pami
nėjo dievo vardą, kas parodų, 
jog kažkokia dievybe tikėjo; 
nors gal neigė visus burtus bei 
pranašavimus, kurie buvo pa
plitę senovės Alenuose.

Jis labai ramiai mirė, nors 
mirties bausmės vykdymo bū
das buvo gan žiaurus.

Estijos nuodai labai stiprus 
ir veikia staigiai; praskaltėlis 
vos suskuba įteikti atgal taurę 
prokurorui, dažniausia ji jam 
iškrinta iš rankų vos išgėrus 
nuodus. Gi Sokrato laikais nuo
dai veikė labai lėtai ir reika
linga buvo ilga ceremonija. Iš-

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

Dabar Mokame 3^4% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

LOAN ASSOCLATlONof Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Eres.

MNGS

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517, 1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

gerus nuodus prasikaltėl s lu- 
i vaikšč oti po savo ka

merą iki pradėdavo silpti ko
jos. Vėliau atsiguldavo lovon 
ir kalėjimo sargas, įteikęs nuo-x 
dus, pradeda liest prasikaltėlio 
kojas, kurios pradeda šalti iki 
pasiekia širdį ir miršta...

Prasikaltėlis visą laiką ne
jaučia jokių kūno skausmų, 
bet būna šiek tiek apsvaigęs, 
nors gali iki paskutinės valan
dos kalbėti.

Tikrai kiek laiko tęsdavosi ši 
agonija, sunku pasakyti, bet 
būdavo gan ilga ir, žinoma, 
liudininkams ne labaį maloni...

Panašiai buvo ir senovės Ro
moje cezarių laikais, bet ten 
pati ceremonija vykdavo kito
niškai.

Kuomet cezaris buvo kuriuo 
nors savo dvariškiu nepaten
kintas, įsakydavo jam nusižu
dyti ir anas pats sau‘'įvykinda
vo mirties bausmę paleisdamas 
kraują iš gyslų. Tam tikslui 
perskrosdavo vergas ar nąmų 
gyventojas, kuris dažniausia 
būdavo ir vergas, savo ponui 
lankų gyslas. Dažniausia žųdy- 
davosi vonioje arba puotauda
mi iki paskutinės minutės ir 
kuomet perskrosdavo gyslas, 
anas būdavo apsvaigęs nuo vy
no.

Musų laikais kariškių tarpe 
taip pat yra paplitęs paprotys 
nusižudyti įvykdžius kurį nors 
prasikaltimą, kuris “teršia 
mundierą”.

Dažnai kariškio vyresnysis, 
norėdamas palįuosuoti prasikal
tėlio tėvus arba artimuosius 
nuo dalyvavimo teisme ir bend
rai bylos nagrinėjimo, įteikia 
anam ginklą pasakydamas la
konišką sakinį: “Tikiuosi tam
sta supranti ką aš noriu tuo pa
sakyti?” Ir kariškis I nusižudo 

bylos ir pa- 
prasikaltlmą

skaityti, tik mačiau gidą jo 
dramą Kaune “Įndranai”, dėl 
kurios esu ir rašį?s. Iš tų lakš
telių dvelkia latviška (taip arti
ma mūsiškei) žęmė, ūkis,
jyba (ja latviai rfuo seno ski
riasi nuo musų), ir kitos gry- 

’ smulkmenoj;

DEL ŠVENČIŲ IR VISADOSPEOPLES
zve-

nai latviškos 
miestai, vokiečių grafai ir po
nai ir t. t. Rodos, apie lietu
vius pasakoja, tik jauti, kad tai 
kitos tikybos ir miklumo žmo
nės. ' ..ė

Gerai Paleckis padarė nau
jos knygų leidyklos “Skaityto
jo“ pirmuoju leidinio nr. palei
dęs šią knygutę (išspausdinu 
9,000) novelių ir satyros rinki? 
nį.

Pasiūlo Geriausj ir Gražiausi

EMERSON RADIO
Mažiausiom Kainom—Lengvu Išmokėjimu

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

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

pasaulio ka-

tuo išvengdamas 
slėpdamas patį 
nuo viešumos'.

Panašių įvykių
riškių tarpe būna nemaža ir 
skaitosi’ tai dargi savotišku did
vyriškumu, nes išge'bsti pulką 
ir draugus nuo skandalingo tei
smo ir kalbų, kurios nieko ge
ro neatneša, anot kariškių.

Bet 
šaltai 
dargi 
bama 
kuri,4
brangiausia.

Gi kuomet žmogus į mėgina 
pats nusižudyti ir nepasisekus 
tai įvykdinti — pakliūva į po
licijos nagus, ana ruošia jam 
dargi bylą, o pati tai toleruo
ja. Panašių paradoksų gyveni
me nemaža.

į visa tai žiūrima labai 
musų Jaikais ir skaitosi 
labai natūralu, nors kal- 
apie žmogaus gyvybę, 
sakoma, gyvenime yra

t LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS 
Per Gothenburgą, Švediją

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

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

SWEDISH-AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

sekcijos visiems boilerių ir 
radijatorių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 
IKI 50% SUTAUPYSI 

Nereikią įmokėti 3 metai išmokėti.
C. Miller Supply Co. 

1247 W. Lake St. 
Tel. MONROE 3387

ir

KAINUOJA 
MAŽIAU

PORA

Gypsy
K R U CURTAIN DYE

$795

NUDAŽYTI 
KURTENUS SU1

10c į 
3uz25c

YKA VAISTŲ IR NOlllU^o 
KRAUTUVĖSE

arcus

f-jH. stoties

9:15 vakaro.

Brlrslt 
m ošiką

Kasdlen
iki

vėliausias italas, 
Ir kitus įdomius 

pranešimus.

GRAŽUMAS — TONAS 
JĖGA 

mažam radijuj 
su “Stebuklingu Tono 

Kambariu.”
Model CR-274 VValnut Taš
kuotas Bakelite kabinetas

y? ’*..•>
. • & rupų buperneteroayne 

Mn dviem dviejų tikslų Tūbais

Šis naujas 
1940 metų’ 
mados mažiu
kas EMER
SON padarys 
daug džiaugs
mo ir užganė- 
dijimo jūsų 
namuose. Kai
na tik

no

130

Apie turinį
“Šalna pavasarį”:; tokia kai-1 

mišką, panaši į musų, mei.ė,— 
traukia ir jaunas.vyraą, ir tUr-. 
tingas senis vįdijiĮė perkalba, 
(kad ir ant vėliau • atidedant 
susijungimą su pa lik tu jaunu 
bernu),.. .Laukas, mergelė, gy
venimo ir džiaugsmo noras — 
palaiminto kaimo bruožai, jr 
tas savas, paprastas, ne -mies
tiškai liguistas, į lįu^esys, mer
gelės netekus... glosto, vargšas, 
arklelio artojėlio kaklą, bučiuo
ja jį ir kalbina malonybiniais 
žodeliais, kurie buvo savajai 
skirti. ’ 1

“Mirties šešėly”: ant ledo ly^ 
ties jurdn ištrukusių žvejų 
vaizdas, — kaip ten teberodo 
aršią gyvybę šykštuolis, koks 
gali būti geras visų apšauktas 
bloguoliu bernas, kaip mielas 
visas tas fonas, kurio ataudai 
yra iš artimų mums žmoilių gy
venimo (skaitydami kitų kraš
tų gyvenimą, mes to negalime 
taip jausti, kaip čia): mintys 
apie namus (juk tai musų tro
bos ir žmonės viduje!), savi 
lietuviški (latviški) tipai.

“Kerštas”: turėtų persispaus
dinti Amerikos lietuvių laik
raščiai,— graži satyra, kaip 
Latviją lankančiam čikagiškiiii 
milijonieriui latviui visi už 
auksinius bučiuoja koją, net 
toji ponia, kuri kada lai jį 
biauriai atstume.

“Pasakojimas apie kiaulę, ku
ri kalbėjo”: prietarai, — atšer
tas stiptuolis bernas paveržė 
sau nuotaiką šeimininkaite — 
vis dėl kaimiškų prietarų.

“Mopsas arba nelaimė Dorpa
to gatvėj”: vėl' apysakaitė sa- 
tvra, kurią pravartu čionykš 
čiams laikraščiams persispaus' 
dinti, —' kaip iš ponios šuniu
ko gyvena visa vargdienio šei
myna (net iš jo iškamšos!); 
juk Amerikoje sekmadienių lai 
dų laikraščiai turi paveiksluo
tus skyrius apie šunis, visas 
aprengimas moderniškam šune
liui atsieinąs 250 dolerių, kiek 
ten virš šimto tūkstančių be
darbių tik iš to gyvena, kad 
vedžioja čionykščių ponių šu
niukus (žinios iš rimto žurna
lo “Santraukos Skaitytojams”).

“Kryžiaus medis”; karšinčius 
rado būdą (pabarškinęs auksu) 
nugyventi likusias dienas geroj 
priežiūroj ir pagarboj.

“Skandalas”: kinietis pasiėmė 
Šit' '

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

ja® llj ęy

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940

C f

MADŲ

Su
Gauna 
licijos

♦ 5 Tūbų Superheterodyne • 7 tūbų perstatymas 
‘ ! • Tinka ant AC ar DC

• Standard American Broadcasts ir Policijos šauki
mams • Įdirbta antenna • Yra . ir Natūrai Onyx 
Plastic už $14.95.

iv 
w

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

YRA EMERSON RADIJŲ VISIEMS TIKSLAMS IR VISŲ 
KIŠENEI PRITAIKOMŲ

*7.95 | *99.95
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

- '* ....... . 1 ..................................... ' — .
Pasiklausykite kalbos Elijoto Roosevelt iš stoties WMAQ antradiėnį- 

v ketvirtadienį ir šeštadienį 9-ta valanda vakare.
■ Įl I y ijll .IIIM.M ....................   II ■■■ ■■■■■■■■’......................  ■*

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DEL VISŲ 
KOSTUMERIŲ

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems
. .........................■■■■■■■*■—■— ■■■ i ■ ■ ■■ i™, nir

. Modelis OU-265
STEBUKLINGU TONU
Standard Broadcasts ir Po- 
šaukimus • 5 Tūbų ® 7 

Tūbų perstatymas dviem dviejų 
aAai* tikslų tūbais • Veikia 
□ UtJU ant AC ar DC’ Walnu- ▼ -J|v - tiriis Bakelite moder- w —- nas kabinetas.

SOKOLŲ SALĖJE
2343 So. Kedzie Avė

Girdėkite kas dedasi Euro
poje su šiuo galingu 1940 
mados EMERSON radio. 
Mažas, bet-gražus' ir galin
gas. Perduoda Standard ir 
Short Wave broadeastini- 
tnus, nepalyginamai.

Vertybė tik $17.95

MM

Cash
OR

Credit
Vardas
Adresas

Miestas—

ValatU

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, IU.

Pasiklausykite Antradienį 7-tą Valandą Vakare Peoples Radio 
. . Programo iš Stoties WGES.

DEOPLFCK-urnituBS
manufacturing company^i^

4179-83 Archer Avė., kampas Richmond Gatvės
VEDĖJAI-P ARDA VĖJAI — M. T. KEZES, J. A. KRUKAS

S. J. KRUKAS

Itūu 'L.

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
MU8IC AND JEWELRY STORE 

4219 ARCHER AVENUE — PRIE SACRAMENTO

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJU 
KONCERTAS

— ĮVYKS — 
Sausio 14 d., 1940 

RITBSIUVIU SALĖJE 
333 SO. ASHLAND BLVD.
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NAUJIENOS
The Lithiumian Daily New»

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8506.

Subscription Ra tęs:
$5.00 pef yeaf in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per ečpy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

3c 
„ 18c 
_ 76c

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadieniui Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 & Halsted St4, 
Chicago, Ilk Telefonas Canal 8500.

UžMlkyme ksbuu
Chicagoje—paštu:

Metams .................. .........
Pusei metų ...... ... ... ...........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams _____ _
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per iššiUntihėtojus:
Viena kopija ----------------u

, Savaitei —
Mėnesiui ~

Jungtinėse Valstijose, ne Ohlcagdj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams . $5.00
Pusei metų--------------_™_^. 2.75
Ttims mėnesihnis----------------1.50
Dviem mėnesiams .. ........ 1.00
Vienam- mėnesiui* -----------   .75
Lietuvoje if kitur užsieniuose:
Metams -----------
Pusei metų -------
Trims mėnesiams------ ----- -
Pinigus reikia siųsti pašto Monejr

Orderiu kartu su užsakymu.

Nauja Suomijos vyriausybė
■ . 1 \

. $8.00
__ 4.00

2.50

Suomijos seimas vienbalsiai išreiškė pasitikėjimą kar 
bilietui, kurio priešakyje stovėjo premjeras Cajander; ta
čiau kabinetas rezignavo, kad j jį galėtų įeiti ir kitų par
tijų atstovai. Cajanderio kabinetas buvo sudarytas iš 3 
partijų — valstiečių, socialdemokratų ir progresistų — 
kurios tūri seime 147 atstovus (iš 200). Tas seimas buvo 
Išrinktas demokratiniu budu, pagal proporcingą balsavi- 
mo‘sistemą.

Reorganizuoto kabineto priešakyje stovi Risto Ryti 
(progresistas), o užsienių reikalų portfelį turi V. A. Tan- 
ner (socialdemokratas), buvęs finansų ministeris pirmi
ninkas pittnėsniame kabinete. Jisai Užėmė vietą Eljas’o 
Errko, į naują kabinetą, matyt, įėjo, be trijų buvusiųjų 
valdžios partijų, dar ir atstovai nuo švedų ir konserva
torių. Tokiu budu dabartinėje Suomijos vyriausybėje yra 
reprezentuota visa tauta, išimant, žinoma,* išdavikiškus 
elementus (komunistus ir nacius). .

Visa suomių tauta remia savo valdžią jos koyoje 
prieš raudonųjų barbarų invaziją. Visas civilizuotas pa
saulis simpatizuoja Suomijai šioje sunkioje jos gyvenimb 
valandoje. Bet didžiosios valstybės turėtų nesitenkinti 
vien tiktai užuojautos pareiškimais. Jų pareiga yra su
teikti Suomijai pagalbą ginklais ir pinigais. Kuomet Ang
lija ir Francuzija kariauja, kad butų sutriuškintas hit- 
lerizmas, tai jos neprivalo leisti, kad mažųjų tautų krau
ju ir turtu tuktų kita tokių pat banditų gauja stali
nizmas ! T i V

r>'Y"rt -------T—T.

Nacių taktika
Stalinas yra gabus Hitlerio mokinys. Savo banditiš

kame žygyje prieš Suomiją jisai vartojo tą pačią takti
ką, kurią vartojo nacių fiureris, puldamas Austriją, Če
koslovakiją ir Lenkiją.

Vjenas tos taktikos triukas tai — sudaryti puolamos 
tautos teritorijoje kliką, kuri stengtųsi sudėmoralizUoti 
kraštą iš vidaus, kuomet jisai yra puolamas iš lauko. Če
koslovakijoje Hitleris buvo paskyręs savo agentu Hen- 
leiną, kad jisai šauktų Čekoslovakijos piliečius sukilti 
prieš Benešo vyriausybę. Suomijoje Stalinas tą rolę pa
vedė buvusiam Kominterno sekretoriui Otto Kuusineh'ui.'

Šis komunistų “fiureris” sudarė Suomijos pasienio 
mieste Teriokuose “demokratinės Suomijos respublikos 
valdžią’’, kuri išleido manifestą, ragindama' Suomijos 
žmones pasitikti išskėstomis rankomis raudonąją sovie
tų armiją, įsiveržusią į Suomijos žemęs!

Suomijos liaudis iš šitos šarlatano Kuūsineno “val
džios” manifesto tiktai pasijuoks. Bet šis Maskvos uŽsL 
mojimas su Kominterno pagalba sudemoralizuoti suOtnių 
tautos jėgas toje valandoje^ kuomet ji kovoja dėl sava 
gyvybės, bus gera pamoka visoms tautoms. Daba# visi 
mato, kad Kominternas ir jo skyriai, komunistų partijos,
yra niekas kita, kaip Maskvos “raudonojo” imperializmo.

- įnagiai
Kada nors tokiam pat judošiškam tikslui Maskva 

gali panaudoti ir Kominterno agentus Lietuvoje. Kiek
viena komunistų partija yra lizdas išdavikų, tarnaujan-

^APŽVALGA
JAPONU, FAŠISTŲ Ilč 

NACIŲ KELIU 
•

“Mihruukee Evening Post” šii
tai p kalba apie Žvėrišką sovie
tų Rusijos puolimą prieš ŠUo* 
miją: * '

“Rusija, matyt, seka Japo* 
nijos, Mussolinio ir Hitlerio, 
pėdomis, kurie be jokio pa* 
grindo užpuolė Mandžuriją# 
Etiopiją, Albaniją, Austriją, 
Čekoslovakiją ir Lenkiją. Nė* 
ra nė šešėlio pateisinimo šii
tai atakai prieš Suomiją. Čia

kdinunistų partija yra likviduos 
ta. Jos lyderiai, kurie bahde at
gaivinti pkrtiją po kitu Vardu, 
buvo suimti arba* pabėgo į Mas* 
kvą. Bet 'tai nereiškia, kad 
Francuzijos Valdžia petsekioja 
darbininkus, ries darbininkų 
masės nusigręžė nuo koiriunis- 
tų*su didžiaUsiti pasipiktinimu, 
kuomet jie užgyrė Stalino šusi- 
bičiuliavimą su Hitleriu. Z, ♦'

Apie tai, kokia yra Franeuzi- 
joa valdžios politika darbininkui 
atžvilgiu# t. y, jos socialinė po
litika, rašo iš *Paryžiaus J. Ja- 
nųškis (žiur. “Naųj. Gadynės” 
lapkričio 30 d. numj :

“FrUncijoj korttimistų iš
vaikymas neturi nieko bend
ro su Valstybės vedama so
cialine politika. Paprastai 
tuose kraštuose, kur vedama 
‘antikomunistinė’ politika, 
trio vardu dengiama dažniau
siai reakcinė, prieš darbinin
kus it valstiečius nukreipta 
politika. Franci joj to nesima
to. Vyriausybė stengiasi^ kad 
karo eigoje ir po karo laisvai 
organizuota darbininkų klasė 
dalyvautų nevaržomai valsty
bės ir ūkio gyvenime. Valsty
be norėtų# kad bendradarbia
vimas tarp darbininkų ir 
darbdavių vyktų laisvo susi
tarimo keliu. Spalio mėnesio 
pirmomis dienomis tuo žvilg
sniu prieita labai svarbaus 
susitarimo tarp darbininkų 
unijų ir darbdavių. Tas prin
cipinės svarbos susitarimas 
numato, kad darbininkai ir 
darbdaviai turi eiti prie ‘vie
ningo# gilaus ir pastovatį$ 
bendradarbiavimo’, kad ka
ras reikalauja derinti ‘širdis 
ir pastangas’ pergalei užtik
rinti# ir kad visos formules, 
kurios priešinasi tokiam-ben
dradarbiavimui, ‘nebeturi jo
kios reikšmės’. Išeinant iš pa^ 
senusių ‘formulų’, galima kri
tikuoti tokį bendradarbiavi
mą, bet jis yra būtinas, jei 
Frančija nori karą laimėti ir, 
be to, toks bendradarbiavi
mas yra didžiausia garantija, 
kad valstybės socialine politi
ka karo eigoje nenukryps į 
reakcines vėžes. Kito kelio, 
kaip bendradarbiavimas, ka
ro metu, nėra, arba tai butu 
pralaimėjimas, kurio nenori 
nei > darbininkai, nei durbdųr 
viai.”
Yra# žinoma, ir kitas kelias, 

tai — diktatūros (kaip Vokieti
joje arba Rusijoje)* Kad visos 
ekonominės krašto jėgos butų 
planingai panaudojamos karo 
laimėjimo tikslui, diktatūra ati
ma balsą ir darbininkams ir jų 
samdytojams. Diktatoriškoje 
tvarkoje valdžia už visus kalba 
ir visiertis duoda įsakymus. Dar
bininkai ir darbdaviai yra pri
versti jos klausyti panašiai, kaip 
kareiviai armijos vado*
į Bet Francuzija yra demokra
tinė šalis. Jos piliečiams dikta
toriška tvarka butų nepakeričia- 
jma. Todėl, kaip sako Januškis, 
tenai yra vykinamas darbinin
kų ir darbdavių bendradarbia
vimas# paremtas laisva, susitari
mu. Tiktai Šitokiu budu demo
kratija gali laimėti karą.

O komunistai nėra darbinin
kų organizacija. Jie yra sveti
mos valdžios agentūra, ir ka
dangi ta valdžia, kuriai 'jie d- 
gentauja, eina ranką už rankos 
su krašto priešu (hitleriška Vo
kietija), tai aišku, kad karo 
metu, toks gaivalas negali buii 
toleruojamas.

RUSIJOS ALIEJUS
>rie ko agreso- 
ios* teisės/’

turime rėikalą su žiauriu jė
gos vartojimu, kurio tikšlas 
pasiekti tai, 
rius neturi j
Aukščiaus paminėtas Etikraš* 

tis, kuria išreiškė šitų nuomonę,, 
yra leidžiamas Milwaūkee?a dar* 
bininkų* organizacini) sudarant 
čių Darbininkų, fe Partnerių 
partiją.

FRANCUZIJOS KOMU- 
NISTAI IR VALDŽIA

. Francuzi joje, kaip žinoma,

Hitlerio aeroplanams, tan
kams štirikvežimiams reikią 
daug gasolino it aliejaus. Ar > 
sai gali jo gauti iš sovietų Ru
sijos? Žinomas Rusijos rąšytO? 
jas A. MaSlov sako) jį&d ne.

Laikraštyje “The įtiknehester 
Guardian” jisai nurodo šiuės 
faktus:

Busijos komunistų partijos 
kongrese 1937 m. buvo plačiai* 
diskustiojariia motorinio alie
jaus “krizė” ir bu.VD..svar&toma,

■■ "h,

Rašo J, Kernius
Į, ' * ■ ................. Z '

Suomija yra viena kultūrine dicijao# todėl Suomija y ta viena
gjausiųjų šiaurės valstybių, vie<- ] 
na darbščiausiųjų šiaurės tau
tų* gyvenanti “tukstanties eže*- 
rų” krašte, užimanti plotą 
387,426 kv. km, kuriame gyve1- 
na 3,634,000 gyventojų. Suo
mijos plote yra 44,052 kv. km. 
ežerų# 11,600 kv; km. salų# Šuo* 
mijos didžiausias ilgis 1200 
km. ir ilgiausis plotis 600 km, 
ji yra “pailgoji” valstybė, skin 
rianti Skandinaviją nuo Rusi
jos. Dėl savo tokio ilgumo, Suo
mija turi nevienodą klimatą, 
jos pietuose ilgiausioji vasaros 
diena trunka 18 yal., o jos šiau
rėje net ištisus du mėnesius.

Iš tikęųjų Suomijai tiktų 
vardas “tūkstančių ežėrų”, miš
kų, balų ir kalnų, kraštas, nes
Visame krašte yra 35,500 ežerų, 

o juose 30#000 salų,'
o 61% viso ploto yra miškai, 
kalnai, balos, tiktai 6.5% dir- 

: bamos žemės ir 2% pievų. Ir 
tie nedideli dirbamosios žemės 
plotai yra tiesiog darbščių žmo
nių rankomis plėšte išplėšti iš 
žiaurios Suomijos krašto gam
tos, kurioje net temperatūra 
svyruoja nuo 25° C iki — 30°C. 
Suomiai sukurė savo ūkį tik 
nuolatinės kovos su savo gam
ta laimėjimais. Suomija nėra 
gausi gamtos turtais, todėl jos 
geležies prąmonė daugiausiai 
minta svetimomis, ypač Skan
dinavijos, žaliavomis*. Bet dide
lė ežerų sistema leido suomiams 
elektrifikuoti savo kraštą, nu
sėti didesnę dalį savo ploto 
hydroelektrinėmis stotimis. Be 
geležies pramonės Suomijoj 
dar yra gajirmedžio pramonė ir 
tekstilės pramonė, kurią sten
giasi aprupipli; savo krašto ža
liavomis. Sųųmija, nors būda
ma žemės, ųkįo šalis, javų savo 
rinkai (ypa$ kviečių ir rugių) 
nevisuomet pakanka, kartąis jų 
turi įvežti. Kiek geriau vyksta 
JU gyvulininkystė ir pieno pro
duktai sudaro stambią poziciją 
suomių eksporte, kuris daugu
moje susijęs, su Londono rinko
mis.

Suomių eksporto stambesnės 
pozicijos yra pieno produktai, 
medis ir jo dirbiniai, tękštiles 
gaminiai, geležies fabrikai, vi
sokių rūšių žuvys. Nepaisant, 
kad suomiai turi daug ko įsi
vežti, tačiau jų prekybinis ba
lansas visuomet būva atktyvus 
ir jų eksporto vertė keleriopai 
prašoksta importo vertę. Taigi, 
Ūkine Suomijos padėtis yra ge
ra. Švietimas Suomijoje aukšto 
lygmens, jis turi savo ilgas trd- 

ar negalima butų, vietoje gaso- 
lino, vartoti anglių dulkes, mal
kas, gazą ir kitokius “erzatz’us”.- 

Antra: i;
“Motorų kuro trukumas 

sutrukdė pereito pavasario 
sėją. Tas , trukumas galėjo 
dalinai įvykti dėlto, kad kol
chozų nariai pasiimdavo gd- 
sotiną savo reikalams, nes 
jieriis pirmiausia rūpėjo ap
dirbti savo privatines sody
bas, kuriąs jie turi. Bet tuo 
pačiu laiku reikia neužmirš* 
ti, kad yra iki kraštutinybėa 
davesta Sovietų Sąjungoje 
žemės ūkio motorizacija, o 
antra vertus daug motorinio 
kuro suvartojama armijos 
reikalams.”

j faktai/ sako rašytojas, 
būvo pastebėti jau* pereito kovo 
;ir balandžio mėnesiais. Ar nuo 
:to.' laiko padėtis pagerėjo? Jei
gu butų pagerėjusi*, tai Sovietų 
propaganda jau seniai butų 
btibnijusi apie “mifžiniškas, is
toriškas pergales motorinio kur 
iro fronte”. Bet* ji kukliai tyli. 
Reiškia, gasolino ir aliejaus tru»- 
kumaš ir Šiandien nėra pašalip.- 
:taėi ;.ų

Todėl Stalinas#, kad ir dar taip 
norėdamas padėti savo draugiu

kulturingiausiųjų savo ŠiaUrės 
valstybių, turinti ilgoką folklo
ristikos istoriją. Be tiniVetsite^ 
tb Helsinky ir Aha Suomijoj 
yru dar daug prekybos, amalų 
riįokyklų it visokių itt&tit&tų. ’ ■ * r •
Suomijoj išėtaO, apie 500 laik- 

raŠčių, žurnalų,
kurių pftt 90 Švedų kalba. Po
litiškai Suomijos visuomenė yra 
SUŠkilUsi stovėrnis, kurių svar
besnės: nacionalistai# UgrUrai, 
švedų pattija# progfesistai, so- 
cialdėmofctatai ir komunistai 
(nuo 193'0 m. uždaryti);.

Etniniu atžvilgiu Suomi j o. 
88% yra suomių, apie 1T% šve
dų ir šiek tiek kitų mažumų, 
religiniu atžvilgiu apie 92% 
yra protestantai; Didelių mies
tų Suomijoj yra nedaug ir tik 
vienas Helsinkis turi 234,000 
gyventojų, o kiti 29 svarbes
nieji “ miestai neturi daugiau, 
kaip po 65,000 gyventojų. Suo
mijos mieštuose gyvena apie 
610,000 gyventojų arba 17%

. visiį krašto gyventojų.
Suomiai yra labai gaji tauta: 

1571 m. Suomijoj tebuvo 300,- 
000 gyventojų, 1650 — 450,000 
gyv., 1695 — 500;000 gyv., 1750 
— 575,000 gyv., 1800 — vienas 
milijonas gyv„ 1850 — 1,600,- 
000 
gyv., 
gyv.,

KANDIDATAI ISLA PILDOMA TARYBĄ
•A -'V . '

Visi SLA. nariai yra kviečiami nominuoti į Pildomą ■ 
Tarybą šiuos kandidatus: -

J Prezidentus—F. J, BAGOčIŲ
J Viee-Prezidentus—J. K# MAŽUKNĄ
Į Sekretorius-—Dr. D. PILKĄ
J Iždininkus—K. P; GUGJ
I Iždo Globėjus—E. MIKUŽIUT? ir P. DARGI
I Daktarus-Kvotėjus—Df, J. S. STANESLOW
Iš šitų kandidatų penki yra dabartiniai viršininkai: 

F* J. Bagbčius, J. K. Mažukna, K. P. Gugis, p-lė E* Mi- 
kužiutė ir Dr. J. S. Staneslow. Jie gerai ėjo savo parei
gas ir Susivienijimo labui bus naudinga išrinkti juos dar 
vienam terminui. 0 du kandidatai yra nauji: Dt. D. Pil
ka (sekretoriaus vietai) ir P. DArgis (į iždo globėjus), 
šiomis naujomis jėgomis sustiprmūs Pildomą Tarybą, or
ganizacija sparčiau augs.
( . SLA. VAKARŲ KOMITETAS

±

deda skverbtis ir Rusija ir ] 
1497 m. dalis Suomijos jau pa
kliūva Rusijai.

Švedai kolonistai nuo XIV a. 
pradžios'nuolatos įsigali Suomi
joj: jie bajorai, aukštieji valdi
ninkai, aukštieji kunigai, atsto
vai švedų riksdage, teisėjai, 
Suomiams švedai buvo tas pats, 
kas mums lenkų ir sulenkėję 
bajorai. Su švedais Suohiijon 
plito Švedų kalba, literatūra.

švedų kalba ilgus metus bu
vo ir oficialinė kalba, o vieto
mis ir bažnytinė kalba. Ypa
tingai švedai ėmė stiprėti nuo 
Gustavo Vazos laikų, kai šve
dų karaliai ėmė švedams kolo-8 
nistams dalyti bažnyčios kon
fiskuotus turtus. Tiesa, vienas 
kitas Suomijai skirtas regentas 
rūpinosi kelti krašto kultūrą, 
bet tas kultūrinimas baigdavo
si tik tuo', kad suomius pramo
kydavo skaityti ir rašyti.
Rusijos ekspansija ėmė vėl stip
riau reikštis pabaigoje XVII a. ►
ir, reikia pasakyti, rusai Suo
mijoj turėjo ir prielankumo, 

į nes suomis valstietis, nekęšda 
mas švedų, manė, kad rusai 
jiems bus mažiau pavojingesni 
už švedus, švedų karaliui Karo
liui XII pradėjus plačią eks
pansiją į; pietus ir rytus, buvo 
tart šiaurės karau įtraukta Ru
sija ir, Švedams pralaimėjus, 
veik visa Suomija 1714 m, jau 
pakliūva* į Rusijps tankas,, ta
čiau 172t rti. taikos sutartį da
rant Petras* t dalį Suomijos pa
liko dar Švedijai.

Suomijos likimas buvo iš
spręstas caro Aleksandro 1 ir 
Napoleono per Tilžės taiką, kur 
Napoleonas slaptai sutartyje 
leido Rusijai pasiimti iš Švedi
jos visą Suomiją. Aleksandras 
I 1808—1809 m. prisijungė 
“visiems laikams” prie Rusijos 
visas Suomijos žemes, tačiau 
Aleksandras Suomijai paliko 
autonomiją (1809 m. dekretas), 
o Suomijos atskirų luomų at
stovų seimas Aleksandrui I pri
tarė ir paskelbė jį Suomijos ku
nigaikščiu.

Suomijoj 
judėjimas, 
Snelmanas, 
rotas, bet 1848 m. šis tautinis 
judėjimas buvo užgniaužtas ir 
uždrausta suomiams spauda 
(1850), leista buvo suomiškai 
spausdinti tik maldaknyges ir 
kalendorius. Aleksandras 11 
1682 m. buvo sušaukęs vėl suo
mių luomų atstovus ir 1863 m. 
manifestu pradėjęs eilę' refor
mų, kurios suomių daugumos 
buvo ir kritiškai vertinamos. 
Atkuto tautinis suomių judėji
mas, persltaetč jis ir suomių 
kariuolnenen, kiirr buvo* Alek
sandro !• leista ItukytL čia Alek
sandrai FU, bijodamas suomių 
sukdimOj panaikino suomių ka
riuomenę, likučius suomių au- 
tohomiįos, paskyrė generalgu
bernatorium gen. Bobrikovą, 
kuris 18^8—1904 m. tarpe visą 
Suomiją pavertė Rusijos pro
vincija. Tiesa, Bobrikovas buvo 
suomių 1904 m, nužudytas, įta* 
ko j e pralaimėto su japonais ka 
ro ir kilusios revoliuoijosj Suo-

leido ir

gyv., 1900 — 2,630,000 i 
1920 — trys milijonai 1 
o 1930 — 3,634,000 gyv. . 

Toks spartus gyventojų augi
mas tokiame skurdžiame, kraš
te suprantamai Skatino gyven
tojų emigraciją į svetimus kraš
tus, toji emigracija augo nuo 
1800 iki 1910 ir 1901—1910 tar
pe pasiekė maksimumą, per tą 
laiką emigravo 160,000 gyven
tojų, po karo emigracija smar
kiai krito/ bet vis dėlto dalis 
žmonių ir dabar važiuoja sve
tur sau ieškoti laimės.

Suomiai,' ugro-finų kilhiės 
žmonėsį istoriniais laikais, VII 
ainž. atkilo į vietas, kur ir da
bar gyvena. Dabartinėje Suomi
joje prieš tai gyveno kiti žmo
nės, kurių vardai (Hiidet, Jatti- 
laset, Jatulit, Jottmit ir kt.) iš
kilo metraščiuose ir mitologi
joj. Spėjama, gal ir šių dienų 
lapini busią anų senųjų gyven
tojų palikuonys. Aiškesnių apie 
suomius žinių turime nuo XII 
ainž., kai
švedai ima skverbtis į suomių 

gyvenamas žemes.
Kaip mums kryžeivių ordinas, 
taip suomiams švedai anuo me- 
ittt nešė “ugnini ir katdu” krik
ščioniškąją kultūrą ir toji šve
dų įtaka plito visokiais keliais 
per 600 metų, švedų karalius 
Erikas, lydimas Upsalos vysktb 
po Henriko, pirmasis 1157 m. 
SUrUoše “kryžiaus žygį” suo
miams krikštyti, Vyskupas Hen
rikas buvo suomių nužudytas^ 
paskui paskelbtas šventuoju ir 
Suomijos globėju — patronu. 
Nuo Eriko žygio prasidėjo ka
talikiškoji era Suomijoj, trU-^ 
kusi apie 400 metų, kol 1528 
m. Švedijos karalius Gustavas 
Vaza įvedė protestantų tikėji
mą- ir visa Suomija tapo pro- 
testantinė šalis.

\ Švedų skverbimasis į suomių 
žemes nesutiko ’ tvirto suomių, 
gyvenusių paskiromis padermė
mis, pasipriešinimo,a tik Nau- 
gardo miestas kelis syk stein 
gės atremti švedų antplūdį. Jatj 
'JilV amž. pradžioje Suomija 

!buvo Visa švedų pavergta, o 
paskui* ir paversta Švedijos pro
vincija. švedhi > hukariatitojar 
sudarė Suomijoj privilegijuotą^ 
jį luomą, Švedų karalius juos 
skyrė ten valdininkais, dalino 
jferns suoųiių žemės, o XIV a. 
antrojoj' pusėj Švedų karalius 
buvo yisą Suomiją padovano
jęs Gripui, kuris norėjo Suo
mijoj įvesti feodalinę sistemą, 
tačiau tame skurdžiame, smul
kaus ūkio krašte feodalizmas 
neprigijo. . *

Hitleriui,, negalės jam parupta-[ Nuo XV a. pabaigos Suomi-* mi jo j prasidėjo “taatiillastpei- 
ti to, ko jam labiausia reikia, jon, karais ir užpuolimais, pra- kas”. Caras Mikalojus 11 misi-

<r

leido suomiams vėl šaukti 
savo seimą,

kuris buvo renkamas 1907 m. 
ir kuriame laimėjo radikalai. 
Bet įsigalėjus Rusijoj reakcijai, 
generalgubernatorius Sein vėl 
nuo 1910 m. įvedė Suomijoj 
Bobrikovo režimą, kuris suby
rėjo tik 1917 m. revoliucijos r 
metu. 1917 m. suomiai dėklą-* 
ravo savo nepriklausomybę, vo
kiečių gelbstimi, išstūmė iš sa
vo žemės raudonąją rusų armi- 
ą, buvo net išsirinkę Heseno 

princą Fridrichą savo karalium, 
jet Vokietijos revoliucija tą 
planą suardė. Pirmuoju Suomi
jos prezidentu buvo išrinktas 
liberalas K. Stahlbergas, vėliau 
Suomijoj ėmė reikštis vokiečių 
įtaka, iš kurios prasidėjo lapu- 
jiečių judėjimas. Vidaus Suo
mijos politinis kursas vis la
biau krypo dešinėn: į agrarus 
ir konservą torius. Rezultate 
1931 m. buvo išrinktas agrarų 
partijos kandidatas Svinhufvu- 
das, kuris su gen., Manerjieiinu 
1918 Sn. kvietėsi vokiečius pa
galbon prieš rusų raudonąją 
armiją.

Suomija yra tarp trijų dide
lių valstybių: Švedijos, Rusijos 
ir Vokietijos. Ypatingi Suomi
jos santykiai yra su Rusija, ne
paisant visų sutarčių, kuri turi 
dalį suomiškos žemės (Kareli
ja). Šiame trikampyje, ypatin
gai svarbų strateginį vaidmenį 
turi

prasidėjo tautinis 
kuriam vadovavo 
Runebergas, Loen-

Alandų salos.
Tos Alandų salos yra: viena di
delė sala (475 kv. km.), dešimts 
vidutinių ir 300 visai mažu sa- x 
lėlių, jų visų plotas 1426 kv. ę* 
km, gyventojų ten 27,000, ku
rių daugumas švedai. Tos sa
los. kontroliuoja dvi įlankas: 
Botnijos ir Suomijos ir gali at
kirsti Kronštatą nuo Baltijos 
juros. Nuo 1809 m. tos salos 
buvo Rusijos žinioje, bet 1856 
m. Rusija buvo priversta pasi
žadėti tų salų nestiprinti, tik 
1914 m. tą pažadą buvo sulau
žiusi. Rusijos revoliucijos metu 
Švedija pareiškė pretenzijas 
Alandų saloms, nes ten gyve- 
ną švedai. Bet Tautų sąjunga, 
po specialaus to klausime svar
stymo, 1921 m. tas salas pali
ko Suomijai, o Suomija, savo 
keliu, 1921 m. pasižadėjo tų sa
lų nestiprinti. Tačiau huo 1932 
m. buvo galvojama Alandų sa
las forlifikuoti. tai suomių— 
švedų, tai suomių—vokiečių jė
gomis. Šioji, kombinacija erzi
no Rusiją, nes tuomet ji butų v 
atkirsta nuo Baltijos juros. Da
bar, Suomijos ir Rusijos dery
bų metu, Alandų salų stiprini
mo klausimas vėl kyla aikštėn. 
Rusija nori ten įrengti savo su
stiprinimus, bazes. Tačiau Ru
sijos įsigalėjimas Alandų salo
se grėstų saugumui pačios Suo
mijos, Švedijos ir Vokietijos. 
Alandų salos yra tas neatmes- 
gamas Gordijaus mazgas, kurį 
norėtų atniegsti kcturos vals
tybės: Suomija, Rusija, švedi- 

kas ko n Im
tas kontro- 
Baltijos ju-

ja it Vokietija, nes 
Ii uos Alandų salas, 
liuos visų šiaurinę
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ŽINIOS IS EUROPOS
Ir Viso Pasaulio Su Nauju 1940

ZENITU aru a

Budrike Krautuves Rita Mark Schultz

Phone Grovehill 03(16

BRIDGEPORT

lengvus išmokėjimai
CHICAGO, ILLINOIS

KONVERTAIS

FURNITURE houše

TIKRAI 
GERA 

VERTYBE
METŲ 
SENA

BISiK

Pridėk Prie
IBUDA VOTAS WA V EMA G N ET

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

Sausio 14 d., 1940 
RUBSIUVIŲ SALEJE 
333 So. Ashland Blvd.

Rita Marie Schultz 
Jauna Šokėja 
Koncerte šiandien

ANTHONY BALAS 
Phone VICTORY 6992—6993

PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO 

ARBA
Į I LIKIE-

ti musų užsimojimą daryti tą 
žingsnį’*. Tiesą Jurgis pasakė. 
Bet turint grupę ideališko jau
nimo, tokio jaunimo^ kuris no
ri nuolatos progresuoti, kuris 
nori būti kreditu sau it draugi
jai, ir kuris turi pakankamai; 
nuoširdumo ir patvarumo net ir 
ištikro dideliems ir daug reika
laujantiems darbams, galima 
daryti it tokius žingsnius, kaip 
“Naujos Gadynes” choras darė 
Su pastebėtinu pasisekimu pra
eito sekmadienio spektaklyje.

Atvykus svetainėn mano akys 
nušvito ir širdyje jaučiau makp

GERIAUSIAS LAIKAS DABAR PIRKTI VARTOTI 
AUTOMOBILIAI ŽEMA KAINA

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau* tirtlikios riiš’ėM aariitiš Šri*
’eng.vų, mėnesinių išmokėiimųi Dsiraii- Vi
sokį taisymo darbą Bė jokiė cąsh įmokė- 
iimo ant lert^Vą rtičnėsinių išmokėjimų 
(Išgulinu geriausį atlyginimą; iš Firė In
surance kompanijų dėl taisymo apdegu* 
šią namų). Darau paskolas art t naują ir 
5«;uą namą ant- lengvą mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kteip- 
Ritės prie

Vienas muzikos filantropas 
pasakė, kad tūlas asmuo labai 
heprielankiai kalbėjo apie j|,

NEREIKIA DRATŲ, NĖ AERIAL, Nė GROUND 
’ėklros it Grajyk

Padarykite Linksmas Kalėdas su Nauju 
Radio iš

KIEKVIENA.
• , * *
Žiemos Vaizdeliai, gėlių 
bukietai; su lietuviškom 
eilėm ir pasveikinimais. 
Kortelės TINKA priva- 
tišklem asmenim it biz- 
nieriams.

' NAUJIENOS 
1139 80. HAtSTEn ST.

CHICAGO, M,

LIETUVIŠKOS

Kalėdų

lio chicagiečio mtiziko Adomo 
Micevičiaiis, kuris šį sežoną 
groja SU Kansas City Philhat- 
moriijbs Okestfa. “Musų orkes
tro j yra tiktai mažas skaičius 
Europoj; gimusių muziką. Or
kestrą susideda beveik iš visų; 
jaunų vyrų iš Los Angeles, Ghi- 
cago, Philadelpliia ir New York. 
Jie visi turi gerą mokyklą, tik
ri muzikai ir turinti teisingą ir 
gilią meilę savo darbui ir ins
trumentams” rašo man Adukas 
savo laiške. “Rezultatas yra 
tas”, toliaus sako, “kad orkes
trą yra gryna kultūros įstaiga, 
-turinti tikrą viso miesto popu- 
liarišką paramą. Didžioji ir gra«- 
žioji muzikos auditorija, kurinį* 
je musų koncertai duodami, yra 
visuomet išparduota ir prįpildy

Del Kalėdinių pirkinių: Radio, Pečių, Karpctų,. Parfot 
Setų, Skalbyklų ir Elektrikinių daiktų, jums tiktai ftpRiu 

mokės atsilankyti pas Budriką.
DOVANOS SU KOZNU PIRKINIU 1

mylėtojų ir rėmėjų.
Butų liūdna diena, jeigu jau 

lokio didumo miestas kaip Clil* 
caga neturėtų savo nei trumpo 
operos sezono,

heprielankia
pridurdamas, kad “negaliu su
prasti, kodėl tas žmogus taip 
blogai kalba apie mane. Juk 
niekuomet nepadariau jam jo
kio ‘favor’. Iš tų kuriems su
teikiau gerč, tai žinoma, laukiu 
tokio įvertinimo.”

Operos “lakštingala”, dainininkė Lily PtMis rytoj 
dainuos Chicagos operos iiaudak Ji ytw viena- trijų 
garsių dainininkų, kurie pildys specialį koncertų Ope
ros rumbose, neimdami atlyginimo ir skirdami visą 
pelną Chicagos operos bendrovei. Chicagos opera pa
prastai turi deficitą, o šįmet jis bus ypatingai didelis.

Bilietai, nito 8.3c iki $3J10.

Helen BRrtush Dainuos 
Šiandien Wagnerio— 
“Die Walkure”

Šio vakaro opera bus Wag- 
nerio “Die Walkure”. Progra
moj pastebėjau, kad musų ar
tis cč-dainlninke Helen Bartush 
bus viena iš Valkyrių. šis tur
būt bus jos pirmas pasirodymas 
šio sezono operoj. \

Žymus radio programas nedėliomis leidžiamas Budriko krautuvės 
ii stoties WCFL 970 kil. nuo 3:30 iki 6130 Vato? Chicagos laikui

ttą dėkingumo jausmą, pama- 
čfus- skaitlingai susirinkusią mtu 
žilius mylėtojų Šeiirtyną. Reikia 
pasakyti, kad netankiai pantį* 
šus spektakliai sutraukia tiek 
daug įvairių muzikas srities 
darbttotojų; visų mitsų svar
biausių chorų vedėjų, įžymių 
solistų ir dailės mylėtojų kaip, 
kad* buvo pamatyti ir išgirsti* 
'“Člgonaitę”. Kyla klausimas, 
kasgi pajėgė juos visus sukvies
ti? žinoma, kad “Naujos Gady 
hėš” choro praeities spektakliai 
kurie pasižymėjo tikrai nuošir
džiu darbu, kurio rezultatai stt- 
silatikę vien tik visapusiško pa
sigėrėjimo.

Nenorėdama kartoti lak kąi 
;“A.. V.” jau pasakė savo apra
šyme šios operos perstatymo- 
praeito antradienio “Naujiena 
se”,. pridėsiu tik šį tą, kas dar 
nebuvo minėta, bet reikalauja, 
specialės domės,

Malonus žodžiai chorui. 
t

Pirmoj vietoj, reikia atiduot 
Visą atatinkamą kreditą “Nau
jos Gadynės” chorui, ypatingai! 
vedėjui, Jurgiui Steponavičiui, 
už tą didelį darbą, kurį patsai 
Choras pagirtinai atliko pačiam 
spektaklyje. Juk reikia žinoti, 
kad; ši opera stato gan didelius 
reikalavimus jos dalyviams, y- 
patingai chorui. Choras turi su
dainuoti sUvitš dvidešimts dai
nų, Tikrenybėje, reikėtų turėti 
du chorus, vieną ponų ir ponių, 
antrą čigonų. Bet “Naujos Ga
dynės” choras patsai pildė abi 
roles. Prisėjo pirmam akte da
ryti. kelias labai greitas permai
nas savo kostiumų if vėl tuojau 
išeiti1 scenon ir dainuoti. Nors 
toks nuolatinis skubėjimas ir į- 

’tempimas turėjo choristus var
ginti ir jų nervus veikti, bet jie 
to nerodė. Matomai, kad ir už 
scenos buvo gera tvarka.

Pastebėjau dar, kad Aldonos 
Grigoniutės balsas keičiasi, da
rosi turtingesnis ir įdomesnis. 
Jono Sarsevičiaus švelnus teno
ras rado . simpatingą atbalsį 
uekviend klausytojo širdyje. 
Jis turi tetą dovaną, kurią tei
na įvertinti. x

Lilliali Stuparaitei eina bu
dėtas pasveikinimų už jos cha
rakteringą čigonų karalienę. 
Nors rolė nelengva ir nevisiškai 
atsako jos balso rezursams, ta
čiau Lillian pakankamai gražiai 
išpildė dainas, pasižymėdama 
savo muzikališkumd.

’Allėn Downs-Pukas buvo ti
pingas čigonų vadas. Jis gal iš 
visų vaidintojų pasižymėjo kai
po geriausia supi an (antis scenų. 
Jis matomai rimtai išstudijavo 
rolę, išplanavo visas scenas’ ir 
žiūrint jo vąidinimą, jautei jog 
jisai bereikalingai nedaro nei 
vieno žingsnio.

) Nenoriu daryt galutiną spren
dimą apie Antaną Burbą ir jo 
gabumą kaipo vaidintoją ir dai
nininką iš šio jo pasirodymo. 
Rodos, ši Grafo Arnheim rolė 
buvo jam persunki. Matoma j, 
jis tai' suprato ir varžėsi dar 
dauginus.

Balansą sąstato sudarė Ed
uardas Budraitis, kuris iš pra
džios davė gan gerą tipą Gra
fo Arnheimo giminaičio rolei. 
Bet vaitaus, iš jo matomai per- 
didellb' stengimosi vaidinti, jis 
truputį pervaidino. Noriu tikė
ti, kad jis niekados nepakartos 
tą “sceną/*, kurią jis suvaidino 
pa&ktitittiam akte laike Arlinos

I soto dainavimo.
Ij Mažesnės Roles.

į i *
Kartah ir trumpiausią rolę 

galimo* padaryti labai atmena
mą. Tas pasisekė padaryti Julei 
Dainienei, jaunutės Arlinos tar
naitės rolėje. Ji taip gerai su-- 
Vaidino tą rolę, kad norėjos ma
tyti ją per visą spektaklį. Gėh 
tonplaukė-melynakė mažytė Ar- 
line Pakel buvo Šio vakaro de- 
biutantė. Ji vaidino Auline, kuo
met ji buvo mažtotė ir jų čigo** 

■ nai pavogė. Ir^ji suvaidino savo 
' rolę kaip tikru artistė, jausda- 
įjnū didelę atsakomybę. Jos/tę
vai turėtų padrąsinti ir ugdyti 
jos* palinkimų prie dailės, nes 
ši mergaitė pasirodė turinti ta-

Šis Bus Chicagos Operos 
Paskutinių Sezonas — 
Jęigu Publika Neateis 
Pagelbon į

Vajus sukelti du šimtus tūks
tančių paramai Chicagos Ope
ros kompanijbs' buvo pradėtas 
šią savaitę, vakarienėje kuri įvy
to operos scciiOje.

Jason F. Whitney, per paskib* 
tinius tris metus prezidentas ir 
manadžeris šios operos, savo 
kalboj pareiškė, kad “yra žmo
nių reikalas, jeigu nori, kad oi 
perą tęstųsi. Jeigu jie nepagel
bės, tai gali 1 operos daugiau.^ 
nebūti.”

Praeitų trijų metų sezonai da
vė po $24,000 nuostolio kiekvie
nas. Dabartinis planas reikalau
ja, kad e$200;000 butų sukelti 
padeilgimui šio sezono deficito 
ir išplėtimui 191d ir 1941 melų 
operos veiklos.

Scena praeito antradienio va
karienės buvo bankieto scena iš 
operos Romeo ir Julietfe. Vaka
rienėje dalyvavo 250 muzikos

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. YARDS 3408

lento ir gabumo.
Padarius sutrauką visos ope

ros perstatymo ir atėmus net ir 
tuos dalykus, kurie gali būti pa
gerinti, kaip pagreit niinas viso 
veikalo tempo, sumažinimas tų 
per daug tuščių vielų scenoje, 
grimas, kurį ilgų metų laikotar
pis paliečia, etc., visgi lieka di
delis pliusas “Naujos Gadynes” 
chorui ir Jurgio Steponavičiaus 
kreditui, kuriuom mes visi tik
rai džiaugiamės.

Įspūdžiai Iš “Naujos 
Gadynės” Chorb 
“Čigoną it ės”

Tariant žodžiais paties “Nau-* 
jos Gadynės” choro vedėjo Jur
gio Steponavičiaus, kad “žings-* 
nis tarp Gilbert ir Sullivan lengj 
vųjų operų (Piratai Penzancoi 
Mikado, etc., kuriose šis chorai 
taip gražiai pasižymėjo) ir Balj 
fe operos ‘The BohCmiftn Giri* 
arba ‘Čigonaitės*, kaip mes ją 
lietuviškai vadiname, buvo ga
na didelis, Reikėjo padėti daug 
rūpestingo darbo, kad jvykdin-

Šios yra dienos kupinos- vei
kimo ir darbo1 niusų jaunąjai 
artistei Rita Marle Schultz. Kau 
daugi jos tėvai, Jonas ir Marle 
Schultz, teikia jai visas galimy
bes lavintis dailėj, tai ji yra la 
bai užimta šokių, piano ir “dra
ma tie art’*' pamokomis, apart 
reguliares mokyklos. Būdama 
lokia jaunulė, tik devynių me* 
tų, ir rodydama ypatingą talenu 
tą šioje srityje, ji tankiai daly
vauja savo mokyklos Chicago 
Musical College programose

UZ1KOS
Veda~-NORA

PAMATYKIT DABAR!
VISOKIŲ BDIRBYSCIŲ 

DIDELI PASIRINKIMAI
IR VISOKIŲ MODELIŲ

- i I III 'i

. KAINA TIKTAI

$69.95

a FOTOGRAFAS
CONRAD i® 
FOTOGRAFAS

Studija įrungta pir- H| 
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

“Pasisekimas nėra tik taip sati įvykis— 
bet dalykas, kurį mes patys padarome.”
—............. II. ■■ ................................... — I.. —

Adomas Micevičius -
VioIJstas, Džiaugiasi 
Kansas City Orkes
trus Veikla

Buvo labai malonu gauti ilgą'šios dienos koncerte ji dalyvaus 
ir įdonių laišką iš musų jauiiuo- kaipo šokėja, ir pianistė.

•■■v”*:

OLD 6CLD CSTRIBUTOR 
CHtCZGO ILL
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Mokosi KalbėtiDiena Iš Dienos
SVEIKINAM CICERIEČIUS RAUDONROŽIEČIUS

.šaulyje jusStudentai sunkiai prakaituoja

Alela

Eva

Mildrednuo

SI .00

1.00

1.00
nuo 1.00

1.25
Cicero Raudonos Rožes Kliubo valdyba 1.25

1.00

Plačiai ži

Išradimo Radio

PIRMAS

ANTRAS SERGI?ras

TREČIAS jūsų

KETVIRTAS savo

Priimsime jūsų seną radio į mainus

Dovanageriausia Kalėdoms
visos šeimynos

GARSINKITES “NAUJIENOSE333 So. Ashland Blvd

ApšVietos Tarybos serijos 
kainos 83 c, $1.10, $1.65, $2.20. 

Rigoletto— Penktad. —-Reggiani, 
Mayer, Kiepura, Weede. Ved.

L. Pruseikos 
Matematika

Fonografas. .Galite 
bilė koki rekordą.

Tikrais Žemaitišku, 
Dzūkišku Akcentais

Boltz 
George

Gavo 
Perskiras

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių it gerų pa
mokinimų.

Panevėžietis 
Chicagoj

Mrs. Alice Yanas ir 
Chas. Venckus 
Naujoj Vietoj

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

SOKOLU SALĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Plaučių negalavimas 
o. 107
Odos ligos ...............

Moterų ligos

NAUJIENŲ
SKAITYTOJUI
KONCERTAS

Sausio 14 d.. 1940

Kepenoa ir tulžie

vakare 
svetainėj.

netoli
Bukite visi laiku

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St

BALČIŪNAS ir 
KOVARSKI, Sav.

0—14 STREET 
RACINE, WIS.

Amplifier. Padaryti 
pačių balsui.

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

RYTOJ RAUDONOS ROŽES KLIUBO 
BANKETAS

Programe dalyvaus didele 
simfonijos orkestrą iš 15 in
strumentų ir harmoningi du
etai. Bus gera lietuvių muzika, 
ir gražios lietuvių melodijos ir 
dainos.. Pasistenkite pasiklau
syti. — Pranešėjas.

vo baletą.
Apie imigrantus

BUICKS, 1939, 1938, 1931 
v v ir 1936 kiekvienas parsiduo 
da pigiai 
kaip ..................................

Šiomis dienomis Chicagon 
atvyko Panevėžio, Lietuvos, gy
ventojas, p. M. Brauer. Apsi
stojo Stanleigb viešbuty j, ad
resu 6800 North Sheridan Rd., 
apartamente 204. P-s Brauer 
mielai sutiks atsakyti į klau
simus apie Panevėžį ir apylin
kę, jei lietuviai, kurie nori ži
nių, pašauks jį num. ROGers 
Park 7010.

Vakariniš perstatymas 8;00. 
Sėdynės parsiduoda dabar

Re^uliarės kainos: 
$1.10, $1.65, $2.20. $3.30, $4.40 

CIVIC OPERA HOUSE

Prisiųskit mums $1.00 
mą pabandymui. Mes prisiusime 
3% svarų dešros bet kur Jungt. 
Valst. apmokėta.

JOSEPH LESKOVAR

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

senesnių 
garantuoti už pigiai kaip $45

Jei Nepaayelkote Bandydami Kitų VhIh- 
tUH, Tai Ateikit Pa h Miih 

ŠAKNŲ ARBATA GRAŽINA SVEIKATA 
No. 100

Skilvys ir žarnos
No. 101

Inkstai ir puslč

gaminimo 
galime 

už sva-

BRIDGEPORT, 
nomi Taverno biznieriai pp. A- 
lice Yanas ir Chas. Venckus da
bar persikėle į naują vietą, an
trašu 3600 So. Emerald Avė. p 
Kareivienės namą.

Kviečiame visus savo drau 
gus ir pažįstamus mus atlanky 
ti naujoj vietoj. Busite visi gra 
žiai priimti. Sp

— Skaitytojų Balsai —
Gruodžio 1, L. Pruseika ra 

šo “Vilnyje”, kad lietuviai ko 
munistai tarp Amerikos lietu
vių turi du trečdaliu pasekė

Svarbiausias—Patys 
namuose galite padaryti 
sau, rekordą tokį, koks 
jums patinka.

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 mokrią 
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 J 
slas eina dienomis ir vakarais.

AMERIKOS 
LIETUVIŲ MOKYKLA 
816 W. 33rd Place. Chicago, III.

Pažvelkim j Pruseikos mate
matiką:

Komunistai buvo surengę 
“prakalbas” dėl Vi’niaus nuken
tėjusių lietuvių. Net plakatus 
atspaude geresniam sušauki
mui publikos į “prakalbas”. 
Pats Pruseika, ką tik susitiko, 
prašė ateiti į “svarbias prakal
bas”. Ir į (as “svarbias prakal
bas” atėjo vos 27 ypatcs.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj) ,

Andrew Stanlzak, 
Stella Staniulis, 43

Harry Genis, 53, i 
Bennett, 46 .

Stanley Zapart, 23, su Gert 
rude Overing, 18

Frank Zioccki
Petraitis, 27

Stanley Sukaltus, 27, su Jo- 
sephine Lapen, 28

Peter Cuprisin, 25, su Helėn 
Anuska, 21 
Reikalauja 
Perskirų

Raymond Solt 
Šolt

Sudriko Oro
Teatras

S.eptintadienio vakare, nuo 
5;30,iki 6:30 vai., Chicagos ląi- 
ku, bus gražus Budriko radio 
programas muzikos, dainų ir 
tolesnes Makalų dramos eigos, 
iš . stoties WCFL, — 970 kil.

CICERO 
kietas Lietuvių Raudonos Ro 
žės Kliubo bus rytoj 
Lietuvių Liuosybės 
Jau yra užsiregistravę 
500 dalyvių 
svetainėj. Durys atsidarys šeš
tą valandą. Nariai jau turit in
strukcijas. Turėkit viską su
tvarkę, kad nereikėtų ilgai sto
vėti prie durų.

Grupės yra labai puikiai su
sitvarkę, tikietai užmokėti ir 
visiems , stalai bus paženklinti 
Tėmykite savo vardo grupes, o 
visi bendrai sėdėsite. Va gius 
gamina Liberiy valgyklos savi
ninkas p. J. Pilkis, o gėrimus 

j pristato C. M. Pailga ir F. J. 
Speecher. Bus skanus alut’s.

NAUJIENŲ
METINIS 

KONCERTAS

Elsie Boltz nuo
Syįvia Willis

VVillis

Programas platus ir nenu 
bodus 
bus Lietuvos Konsulas 
goj P 
N. Tųmavick, kliubo 
mokyklų tarybos viršininkas. 
Dalyvaus plačiai žinoma solis 
te “Onuks” Skeveriutė, Algir
das Brazis su operos artistais, 
V. Ascila su V. Deveikis due
tas ir grupė iš 5 svetimtaučių 
kurie gros, šoks ir dainuos. Už
baigai judami-kalŲami paveikš- 
’ai “Land of Frefcddm”. O kiek 
bus sveikinimų nuo pavienių ir 
organizacijų, taP tik sužinosim 
vėliau. Tai iki įasima ymo ir 
visiems gero apbtito.

K. P. Deveikis, 
komisijos narys.

Atrodo, kad ne vienas 
save iš dalies atvaizduotą 
me Amerikos pirmųjų lietuvių 
imigrantų gyvenimo dramoj. 
Tik dabar svarbu, kad musų 
vaidintojai vaidintų ir kalbėtų 
tikru žemaitišku, ■ aukštaitišku 
ar dzūkišku būdu bei akcentu. 
Čia tai jau vyriausio» režiso- 
riaus A. Stelmok atsakomybė.

B. P.

iai kalbėtojai
Chica- 

Daužvardis ir advokatas 
narys ir

W-CHRYSLERS 1938, 1937
ir 1936 garantuotas

kaip nauji pigiai kaip .... C1!v

Nauiaus

KETURI I VIENĄ

Skelbimai Naujienose 
•r-pda nriuda dėlto, 

Naviienop 
.... ‘i■

Aida—šiandie 2:00 — 
Longone, Martinelli, 
Lazzari. Ved. Weber. 
field Baletas.

Die \Walkiire — šįvakar 8:00 — 
Flagstad, Bampton, Sharnova, 
Maison, Huehn. Ved. McAr- 
thur.

Madame Butterfly—Pirm. —Bur- 
ke, Paggi, Melton, Czaplicki 
Ved. Weber.

Manon—Treč.— Dosia, • Kiepura 
Czaplicki, Beattie. Ved. Has- 
selmans.

'Į’osra—Ketvirtad.i—Gianniny To 
katyan, Morelli. Ved. Canarut-

OmM

Šeštadienį ir Sekm., Gruodžio 2 ir 3,1939 
Pasistiprinimai—Užkanda—Muzika—Šokiai ir geri gėrimai.

Jūsų atsilankymas bus labai Įvertintas, širdingai jūsų, 
Mr. ir Mfs. Joseph Eringis, sav.

CHICAGOS CITY

OPERA
Giannini 

Morelli, 
Little-

I lovą šlapininias (vaikams) .... 1.00
No. 9

Reumatizmas
No. 19

Nervingumas .................................... 1.00
Gydytojo nurodymu specialiai ir atsargiai 
paruo&tas ftaknų mifcinys, Neepčkite savo 
ligos—ateikit ir pasikalbėkit su musų 
daktaru. Ekzaminacija, diagnozas ir Re
ceptas DYKAI.
At.lara 1:00 p. p. Iki 8 v. v. antr. Jr k et v:

SANITAS HERB TEA
1143 Mihvaukee Avenue 

Chicago. Illinois
Krautuve atdara 0 v. r. iki 9 v. v. 

kasdien.
Orderius j užmiestį siunčiame tuojau. 

EaiAkus galit ra&yti lietuviukai.

PILĖS GYDOMOS 
GREITAI

Išsigydyk pirm nei užeis šalčiai 
BE OPERACIJOS

Dvidešimts metų patyrimo spe
cialisto naujas būdas išgydo ge
rai visas storosios žarnos s ligas.

Po to Tikras Pasitikėjimas. 
1 iki 3 gydymų: 

Atsilankyti bent sykį į savaitę. 
—Be skausmo—laiko sugaišties;! 
—Kaina $1.00 iki $2 už gydymą; 
—Venk vėžio—ateik tuoj; 
—Patarimas ar egzaminas dykai; 
—Pirmas gydymas $1.00.
Ateik šiandien, jei negali, pra
šyk laišku knygelės DYKAI, ar 
$1.00 bandomo gydymo už 25c.

DR. PETER SCHYMAN
20 metų išsidirbęs specialistas 

ATDARA:
11 iki 7 v. v. Sekm. iki 1 v. p. p.

1861 N. Damen Avenue 
Visas 2 aukšt. įėjimas iš kampo. 
Armitage 8290. Chicago, III.

ŠIRDINGAI KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ DRAUGUS Į

JOSEPH ER1NGFS TAVERNO 
(MUSŲ NAUJAM NAME)

IŠKILMINGA ATIDARYMĄ 
5758 West 65th Street

Tel. Portsmouth 7490 Chicago, III.

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

■ \ • ••

Tačiaus kai “Naujienos” su
rengė prakalbas lapkričio 27, 
Vilniaus lietuviams pagelbėti, 
atėjo gal tūkstantis žmonių į 
prakalbas. Daugelis grįžo, nes 
vietos svetainėje nebuvo. .

Dar daugiau:
Pamatęs Pruseikos pasigyri

mą, nuėjau prie 35-tos ir Hal
sted gatvių atsiklausti kiek par
duoda į dieną “Vilnies” kopijų, 
o kiek “Naujienų”. Atsakė, 
“Naujienų” virš dviejų šimtų 
kopijų į dieną, gi “Vilnies” po 
penkias-šešias kopijas į dieną.

Tai matote kokia Pruseikos 
dviejų-trečdalių matematika.

Lietuviai komunistai turį su
tverti dar vieną fondą, pasiun
timui L. Pruseikos j “night 
school” pasimokyti nors pra
dinės aritmetikos. Juk komu
nistam geda turėti tokį “vadą”, 
kurs nežino nei pradinės arit
metikos. Skaitytojas.

Su nauja valdyba priešaky
je, studentų klubas L. U. C. už
simojo daug ko nuveikti. Vie
nas iš taip svarbių klubui per
mainų bus pastovi jo buveinė. 
Iki šiol visas klubo turtas, kaip 
ahtai, knygos, susirinkimų pro
tokolai, sąskaityba bei laiškai, 
kostiumai likę iš rengusių va 
karų, ir daugybė kitų smulk
menų buvo išskirstyti po narių 
namus. Dabar galės viską laiky 
ti vienoj vietoj — klubo kam
baryje, naujuose Dariaus ir Gi
rėno rūmuose.

Matyti, valdyba nusistatė pra
vesti, kad kiekviename susirin
kime, be oficialiosios dalies ir 
finansinių diskusijų, turi būti 
kultūrinio pobūdžio . diskusijų 
bei paskaitų. Praeitame susi
rinkime turėjome svetį su pa
skaita, o ateinančiam susirinki
mui gal kuris iš narių prisi
ruoš su paskaita.

Parašė ir veikalą
Tačiau vienas iš didžiausių 

dabartinių rūpesčių, gulintis 
ant narių pečių, yra artėjantis 
vakaras, kuris įvyks gruodžio 
(Dec.) 17 d. Dariaus-Girėno 
rūmuose. Repeticijos, galima 
sakyti, esti kasdien: artistai su 
kalbamom rolėm susirenka ke
lias arba daugiau dienas savai
tėje, dainininkai — jiems pa
skirtomis dienomis, o baletinin- 
kai irgi atskirai renkasi jų nu- 

[statytomis dienomis. žodžiu,! 
'kiekvienas turi vienokių ar ki
tokių pareigų.

i Tačiau ši bėda ne bėda suly- i iginus kokį vargą turėjo kol vei
kalą sukombinavo. Reikėjo pa
tiems rašyti, nes jokio tinkamo 
veikalo vaidinimui nebuvo ga
lima rasti. Na, be to, L. U. C. 
nariai norėjo ką nors kitokio 
— nematyto pastatyti. Todėl ir 
griebėsi kurti: Julie Rachens 
parašė veikalą, Josephine Sta
naitis sukomponavo muziką, o 
:Wenetta Grybas — improviza-

Žavinčios Dainos, . 
‘Gyvenimo Bangos”, 
Smagi Muzika

Noriritiems įdomiai ir sma
giai valandą praleisti, primin- 
tina užsistatyti savo radio ant 
stoties W.G.E.S. • rytoj, ll-tą 
valandą prieš piet, ir pasiklau
syti visokių įvairenybių.

’ ’* 7"-'- ' ' * • .

Programo pildytojai stropiai 
rengiasi visoko įdomaus pa
tiekti ir sudaryti j j vieną gra
žiausių ir įdomiausių programų, 
žymus dainininkai padainucs 
daug gražių dainelių., Dramos 
artistai šauniai suloš “Gyveni
mo Bangos.” Bus teisių pata
rimai, smagi muzika^ ir viso
kie pranešimai suinteresuos 

u t •kiekvieną klausytoją.
Ypač geros bus žinios iš Pro

gresą Krautuvės apie didį šio 
sezono išpardavimą, kame yra 
geros progos pasipirkti namų 
reikmenis, ypač Kalędų šven
tėms, už specialiai sumažintas 
kainas. Patartina nepamiršti 
pasiklausyti. Rep, J. J.

•4 H—PONTIACS visi kaip nau- 
8 *J juteliai už

VOS ..........................................

COOK COUNTY’S 
didžiausias IšpArdavimas i 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, jujys apsimoka 
dalvauti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur 
negalite rasti šių kainų antrininko.
Kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų jums ilgų 
metų patarnavimą ir patenkinimą.

DODGES, 1939, 1938, 1937 
m U ir 1936 kaip nauji, kaikuris 
su radio, pigiai 
kaip ................. ......... ......

DR. A. F. NEMIRO 
ir štabas teikia 

p-rt. PATIKIMA f—L, 
MEDIKALĮ

y PATARNA- h—r
VIMĄ

I <37 Sveikatos patarnavimas 
visiems nebrangia kaina

DYKAI
FIZINĖ 

EKZAMINACIJA 
ir pasitarimas tiems, kur negali 
mokėti kasdien nuo 10 v. r. iki 1 

v. po piet
FIZINE EKZAMINACIA .... $4 
Akių, ausų nosies ir gerklės * I 
šlapumo ir kraujo spaudimo.

MOTERŲ LIGOS
Susitrugdymas mėnesinės, gilinis 
gydymas ir moksliškas svorio 
mažinimas.

$1 ir $2 Vienas Gydymas
Specialus Gydymas

Reumatizmo, kraujo spaudimo, 
inkstų, pūslės ir odos.

KALBA LIETUVIŠKAI 
$1 ir $2 Vienas Gydymas

4124 W. MADISON ST.
Marbro Teatro Namas
Tel. Van Buren 5709

Atdara 9:30 v.r. iki 8:30 vz v.

o A—OLDSMOBII.ES 1939, 1938 
fe-®* 1937 ir 1936 taip žiba ir to
buli kaip naujas cidabrinis do
leris, pigiai 
kaip ....................?............ ffi-UU

8—IIUDSONS nuo 1939 iki 1935 
kiekvienas garantuo

tas, pigiai kaip ...........
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 pirni negu pirksite, aplankykite musų 
parodos kambarį ir palyginkite musų kainas. Mes pažadame jums 
siuprizų.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokčjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.
Įspėjame ir automobilių dylerius, kad nepraleistų progos aplankj- 
ti musų parodos kambario, jei nori geriausio Chicagoj pirkinio.

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

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

OA—FORDS, 1939, 1938, 1937 
ir 1936 visi naujų karų są

lygose, pigiai
kaip .......Į........................... I

PACKARDS nuo 1939 iki 
1936. Visi garantuoti, kaip 

nauji, pigiai $9 O C
kaip ................................. fcgO

8—LA SALLES nuo 1938 iki 
1936 ypatingai puikus

karai, pigiai kaip ....... fcvU
4 PLYMOUTHS 1939, 1938 
I 1937 ir 1936 vos vartoti, pil

nai garantuoti

CHEVROLETS nuo 1939 
iki 1936. Visi modeliai, kaip 

nauji, pigiai 
kaip .....     fcfciM
4| j- 4STUDEBAKERS nuo 19*9 
■ v iki 1936 modeliai visi 6 c«. 

’'f»in nauji ......................
pigiai kaip .................. 8 vw
karų iš visų gamybų ir modelių

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOŠEVELT ROAD < SEELEY 8760

A%25e2%2580%2594OLDSMOBII.ES


šeštadian., gruodžio 2, 1939

Žagariečiai Pas 
Žemaičius, Žemaičiai 
Pas Žagariečius

Iš žagarieČių Klubo 
susirinkimo

Lapkričio 26 dieną Žagarie
Čių Klubas laike savo susirin
kimą Hollywood svetainėje. Su
sirinkime narių dalyvavo daug. 
Kluban įstojo šeši nauji nariai: 
V. BuiŠas, A. Statkienė, T. 
Overlingienė, F. Marcinkus, O. 
Marcinkiene ir A. Marcinkaite. 
Linksma žagariečiams tokius 
narius į savo šeimą priimti.

Skaitytas laiškas nuo žemai
čių Klubo. Laiške kvietė žaga- 
riečius dalyvauti jų parengime, 
kuris įvyks gruodžio 9 dieną 
Hollywood svetainėje. Daug pa
sižadėjo dalyvauti. Taip ir rei
kia, žemaičiai pas žagariečius, 
žagariečiai pas žemaičius.

T

Pelningas Vakaras
Musų pramogų komisija iš

davė raportą iš penkių metų 
minėjimo vakarienės, kuri įvy
ko lapkričio 12 d. Iš raporto 
paaiškėjo, kad nuo minėtos va
karienės pelno liko 72 dol. su 
centais. Susirinkimo dalyviai 
išreiškė komisijai ir gaspadi- 
nems ačiū. Komisija ačiavo vi
siems, kurie kuom nors prisi
dėjo prie tos taip pasekmingos 

^vakarienes. i t
Nutarta po švenčių surengti 

vakarą su perstatymu. Komisi- 
jon apsiėmė Julis Adomaitis, J. 
Balakas ir W. Bodžius. Visi 
trys yra darbštus nariai, galima 
pasakyti iš kalno, kad šie drau
gai, pasitarę su musų klubo

NAUJIENOS, CHcago, III.
Rytoj Dainuos Operoj

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI PIENO, VIŠTŲ ar 
bulvių ūkis, 172 akrai, 5 kambarių 
namas, maža barnė, $20.00 akras.

HAMILTON BROS., 
Rhinelander, Wis.

240 AKRŲ— GERA GRUDŲ ir 
gyvulių farma, geri įrengimai, į- 
kainuota greitam ūkio sutvarky
mui. DAVID STEWART, Crown 
Point, IndZna.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PERŠONAL 
Asmenų Ieško

MARKETAS IR GROSERNĖ 
arti pereinamo kampo, elektrinis 
šaldytuvas. Daro gerą biznį. Prie
žastis— bloga sveikata. Kreiptis 

CANAL 7835.

224 AKRAI, GERI BUDINKAI, 
gera žemė, bargenas. Savininkas.

C. B. SHONKWILER, 
Bremen, Indiana.

G. M. Martinelli, garsus operetinis dainininkas, ry
toj dainuos specialiam koncerte, kuris yra rengiamas 
Chicagos Operos naudai. Koncertas įvyks operos rū
muose, Wacker Drive ir Madison street, prasidės 8 vai. 
vakare. Taipgi dalyvaus Jan Kiepura ir Lilly Pons, jeigu 
pasveiks iki rytoj dienos. Ji serga slogomis.

Šiandien po pietų operoj bus pastatyta “Aida”, o va
kare, “Dic Walkure”, dalyvaujant Kirsten .Flagstad ir 
lietuvaitei p. Helen Bartush.

MELROSE PARK, ILL. — SLA 
12^-tos kuopos susirinkimas įvyks 
sekmądiėnį, gruodžio 2 d. Navicko 
svetainėje. Bus rinkimas kuopos 
valdybos ir nominacijos SLA Cent
ro viršininkų, tędėl būtinai reikia 
dalyvauti.. Prasidės 1 vai. popiet-

—SLA. 125 kp. valdyba.
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 

priešmetįnis susirinkimas įvyks 
sekmadienį gruodžio 3 d. 1 vai. 
popiet, šv, Jurgio parap. svet., 
33rd PI. ir Lituanica avė. Malonė
kite pribūtu. Bus valdybos rinkimas 
ir kiti svarbus reikalai aptarti.

—A. Laurinavlche, rast.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
grdodžio 3 d; Hollywood sVet., 2417 
W. 43rd St 12 vai. dieną. Malonė
kite atsilankyti, yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Helen Chapaš, rast

MT. GREENWOOD. — SLA. 178 
tuopos priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 8 d., 1 vai. popiet, 
Artimo svet., $260 W. lllth st. 
Kuopos narių pareiga pribūti ir 
pasirihkti tinkamus urėdus. Bus 
nonhįnkcija kandidatų į SLA Pild.. 
Tarybą ir rinkimai kuopos valdy
bos. —D. Walantinas.

SIMANO DAUKANTO bR-JOS 
priešmetinis stisirinkitnas įvyks 
sekn.adienį, gruodžio 3 d., 12 yal. 
dieną, Chię. Lietuvių Auditorijoj, 
5133 So. Halštėd st. Kiekvienas 
privalo atvykti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti, jų tarpe valdybos; 
rinkimas sekantiems metams.

—P. K., sekt.

PAIEŠKAU MERGINOS ar mo
ters ąpsivedimuį 30—40 metų. Kat
ra mylėtų turėti gerą darbininką, 
tinkantį prie biznio, teisingą, negir- 
tūoklį ir nęgėmblerį. Rašyk pažymė
dama gimimo dieną ir mėnesį. 
Naujienos, Box 1108, 1739 South 
Halsted Strėet., Chicago, III.

VIDUTINIO AMŽIAUS MOTE
RIS ieško darbo namuose ar priė 
lunch rbom. Rašykite. Box 1109. 
1739 So. Halsted St. z

HEI> VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie gerųjų vyriškų ir mo
teriškų batų. Fancy stičeriai, lan- 
kštytojai, lopytojfti, Binding Stiče
riai, perforatoriai, skiveriai, stalo 
darbininkai, top stičeriai.

Prie vyriškų darbų kreiptis 
FLORŠHEIM SHOE CO.

641 W. Adams St. ar 3961 Belmont 
Avenue.

Prie moteriškų darbų kreiptis: 
3927 Belmont Avenue.

artistais, surengs šaunų vaka
rą. šiuoni ir baigėsi žagariečių 
susirinkimas. —J. B.

Pragaištingi 
Langai

Užsimušė A. Gudaitis

Amerikai Reikia 
Daugiau Vieškelių

REIKALINGAS PARTNERIS Ta-I --------
verno bizny. Gali būt vyras arba MX;“eTektrika'; 
moteris, turi mokėti gaminti valgį — -
r tarnauti prie baro. Biznis išdir
btas—darbo užteks. Dėl pasitarimų 
creipkitės asmeniškai. 959 W. 71st 
Street. '

NEGENDAMŲ PRODUKTŲ ga
minimas. Piniginė prekyba. Gana 
įeinu. $3500 ^nupirks mano įmonę. 
3inigai užtikrinami pirmu morgi- 

čiu ant miesto plytinės nuosavybės.
REAL ESTATE ASSETS CO., 

179 W. Washington St.,. Suite 1002.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavlmpi

PARDAVIMUI 40 AKRŲ FAR- 
’* , $1,500.00. Albert 

Tank, Route 1, Jonės, Mich.

PARSIDUODA AR MAINYSIU į 
namą mieste, 80 akrų ūkį—60 my
lių nuo Chicagos Indianoj—8 kamb. 
namas. 10 karvių, 3 arkliai, 25 
kiaulės, vištos ir visos mašinos. Esu 
našlė. Atsišaukite. 3752 W? 65th PI. 
Chicago, Tel. Prospect 7737.

Metinės Juozo 
Mačiukevičiaus 
Mirties Sukaktuvės

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
barbininki|-^^ Reikia

REIKALINGA VEDUSI PORA ar 
pavienis, prižiūrėti ūkį biskis gy
vulių, 75 m. nuo Chicagos. Labai 
graži vieta gyventi, išlygas pasirin
ksite. Paliudymas reikalingas. Mrs. 
DARSSIN, R. 2, Buchanan, Mich.

GAS STATION, LUNCH ROOM, 
Ice Cream ir gėrimų krautuvė su 
fikčeriais, budinkais ir bungalow 
gyvenimui—kampas 1% akrų že
mės prie cimentinio kelio tik 18 
mylių nuo Chicagos. Viskas greitam 
pardavimui, tik $2750. Verta tris 
kartus daugiau. Pamatyk greitą! J. 
ZACKER, 360 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ar MAINUI, 160 
akrai arba išdalins, Indianoj. 60 
mylių pietryčiuos nuo Chicagos, 8 
kambarių namas, didelė barnė, ci- 
mentinis šilo, visi budinkai veik 
nauji, ypatingai geras vištų ūkis, 
priverstas parduoti, savininkas. Ra
šyti Box 1110, 1739 So. Halsted St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia .

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
ir tavernas, turi kitą užsiėmimą, 
dėl smulkesnių žinių šaukti Canal 
9563.

PIENO IŠVEŽIOTOJAS, gera ko
misija. Kreiptis į Mr. Jeziorski, 
Belmont 5600. Tarpe 1—5 P. M.

rif* * ru
^' ANTANAS GUDAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 30 d., 7:00 v&l. ryto, 
1939 m., sulaukęs 52 metų 
amž., gimęs Grinkiškės parap. 
Kubiliūnų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Blidžiu- 
kę, 3 dukteris Pauliną, žentą 
Antaną Juškevičių, Anną ir 
Jadvygą, brolį Teodorą, švo- 
gerį Antaną Blėdį, švogerkas 
ir švogerį' Elzbietą ir Juozą 
Butvilus, pusseserę Oną Alek
nienę, švogerį Stanislovą Ale
kną ir jų šeimą; 3 pusbrolius 
Aleksą ir Konstantiną Jonai
čius ir Tadeušą Bartkų ir gi
mines, o Lietuvoj—pusbrolį 
Joną Bartkų, 2 seseris Vero
niką ir Anelę.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 7028 So. 
Maplewood avė. tel. Republic 
U817. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, gruodžio 4 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš namų bus nulydėtas 
į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Gudaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys, Brolis ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. Ant. Petkus, Tel. 

GROVEHILL 1042.

Užvakar užsimušė 53 metų 
iparųuėtteparkietis, Antanas 
Gudaitis, nuo 7028 S. Maple-’ 
wood avenue.

Jisai žuvo nukritęs nuo ko
pėčių. Nelaimė įvyko Gudaičiui 
bededant žieminius langus an
tro aukšto bute.

11 H H A Gėlės Mylintiems 
U U fl Vestuvėms, Ban- 

JfĄkietams, Laidotu- v ■ b ■ vems papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

RESORT SERVICE
Kurortinį
FLORIDOS REZORTAI.

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

PARDAVIMUI VALGIŲ KRAU
TUVĖ— didelis namas. Rendroš 
$15, dykai gesas, elektrikinis šal
dytuvas. $950 pinigais.

2843 East 77th StreetREIKALINGAS KARPENTERIS 
Atsišaukite 2710 W. 59th St. Mrs 
Budris.

VVilUJLišb ALE FU RIN TAURE 
Rakandai ir Įtaisai PardavimuiTautiškose Kapinėse Įvyks 

Gedulingas Programas.
i, i , •

BURNSIDE. — Buriišidi/eteš 
Marijona Maęiukeyičienė su sa
vo dukrele Mariute rytoj, gruo
džio 3 d., Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse turq$;t gedulingą pro
gramą prie.t^upzo Mačiukevi
čiaus kapo,šą.t^ymčjiinui vienų 
melų mirties- sukaktuvių. Pro
gramas prasmes 1:30 valandą

BUSINESS—-TO RENT 
Bizniai Rendai 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. Western Avė., Chicago, 
111. Phone Republic 6051.

REIKALINGAS PATYRĘS DAR 
bininkas dirbti restorante.

GEORGE’S CAFE
3465 So. Morgan Street.

TAVERNAS RENDAI, visi fik- 
čeriai. Salė mitingams arba šokiams 
—garu šildymas, pigi renda. 2449 
West 69th St., savininkas 6837 So. 
Campbell Avė. Mr. Schultz.Siūlo Išleisti $3,650,000

U. S. armijos mobilizacijos 
tvarkytojas didžiojo karo me
tu, gen. Hugh S. Johnson (vė
liau N.R.A. viršininkas) pareiš
kė, kad Amerika neturi užtek
tinai. vieškelių krašto apsau
gai.

Jis siūlo kuogreičiausia pra
dėti naujų kelių tiesimą, taip
gi ragino valdžią jau išvestuo
sius taisyti, nes daugelis netin
ka karo reikalams. J-ohnson 
mano, kad vieškeliams valstijos 
ir federalė valdžia turi paskir
ti apie $3,650,000,000 (3,650 
milionus dolerių).

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
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, mokant 
ųž 2 ;.sąvaitę§. gauni vieną dykai. 
Miegkambariai ‘ vos $3.00 savaitėj, 
švarus, gerai užlaikomas namas. 
Agentas vietoj.

RENDAI KEPYKLA — $35—2 
plytiniai pečiai, South Sidėj. Tinka 
urmininkui. YARDS 1962.

r UKi\lTLRE ITXTURE FUR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PUIKUS BALDAI
50% SUTAUPOS!

Nes HENRY M. GOODMAN, Baldų 
distr. pardavinėja 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. Pristarynrfas.
Goodmano taksai.

Henry M. Goodman 
525 WEST 76th STREET 

3 blokai rytuos nuo Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE

$1500.00 ĮMOKĖTI už moderną 
plytinį 2 apartmentų namą, Talman 
arti 72-ros arti lietuvių bažnyčios.

FAIRFAX 3485.RENDAI FURNIŠIUOTAS KAM
BARYS vyrui, geras susisiekimas, 
karšto vandens šiluma, telefonas.

2436 West 45th St.

RENDAI GRAŽUS KAMBARYS 
vaikinui—karštu vandeniu šildo
mas. Maža šeimyna. 4904 South 
Kolin St.

MARQUETTE PARKE tėvai iš
mirė, vaikai parduoda 2 flatų biz- 
niavą mūrinį namą. Štoras ir 6 
kambariai, 12 metų senumo. Ran
dasi ant 63-čios netoli California. 
Turi būti parduotas greitai už la
bai pigią kainą. Turime visokių ki
tokių bargeYių. Pardavimui arba 
mainymui. <

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avenue. 

Tel. Grovehill 0306.
Vakarais Prospect 0176.

MARIJONA ZABELSKIENĖ, 
po tėvais Š vi d ūkė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 1 d., 1:45 valandą 
ryto, 1939 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Lietuvoj, Petriš- 
kiuos, Šakių apskr.. Lukštų 
parap. Amerikoj išgyveno 25 
metus. v

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, 2 sūnūs Stanis
lovą ir Raymondą, marčią Lu- 
ciją, motiną Marijoną, po tė
vais Kalinauskaitę, seserį Ale
ną Mickeliunienę, švogerį 
Juozapą ir jų šeimyną, uoš
vienę Juozapiną, 4 švogerkas: 
Aleną Sanauskienę, Marijoną 
Ramanauskienę,, Kazimie r ą . 
Barkauskienę ir Stanislovji 
Voulgares; 4 švogerius ir jų. 
šeimynas ir gimines. Lietuvoj 
—2 brolius: Aleksandrą irSta- 
nisloVą »ir jų šeimynas ir gim..

Kūnas pašarvotas 2511 W. 
43rd st. Laidotuvės įvyks pir
madienį, gruodžio 4 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į Nekalto 
Prasid. Pan. šv. parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Zabels- 
kienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame, x
Vyras, Sunai, Motina, Sesuo 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

YARDS 0781.

“Stickney Gyventojai
Bedieviai”

O r

Chicagos priemiesčio Stick- 
ney gyventojai yra “bedie
viai”. Vakar ten užsidarė vie- I
nintėle miestelio bažnyčia, 
\Vest Side Reformed Church, 
prie 40lh ir Euclid. Bažnyčios 
viršininkai sako, kad “Stick- 
neyiečiams bažnyčios nerupi.”

labai
Ma-

RENDON KAMBARYS, dėl vai
kino prie mažos šeimynos.

6318 So. Albany, Hemlock 8045.

RENDAI FORNIŠIUOTAS kam
barys, šviesus. 3429 So. Union Avė. 
antros lubos, priekyje.

MUS1CAL INSTR’NTS-FOR SALE
MuzikaliaiIr^trumentad

ŠVENČIŲ DOVANOS MUZIKOS 
INSTRUMENTAIS

$75.00 Nauja Klarnėta su makš
tim $50.00; $50.00 Naujas Ameri
kos darbo Trumpėtas $30.00; $86.00 
Drum outfit—$45.00; Hi-Boy—48.00 
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.

PARDAVIMUI MŪRINIS 4 po 4 
kambarius, namas su maudynėmis 
ir visais patogufnais, pigiai. 3436 
So. Union Avė. Savininkas 4756 So. 
Western Avė. Tel. Lafayette 2649.

RENDAI KAMBARYS prie ma
žos šeimynos, su arba be valgio, ge
ra transportącija, pirmos lubos. 
836 West Cullerton St. PARDAVIMUI, MAINUI arba 

rendai 2 flatų mūrinis namas, 
štoras, 2 karų garažas. 2439 West 
69th St.

Programą gildys solistai ir 
muzikantai ir šakar Makar Ro- < k ' 'selanao? mo^ėrų choras, vado
vaujant^ Bružienei. Povilas 
Šaltimieras -kalbės angliškai, o 
Martinas'Bacevičius — lietuviš
kai. :

žuvo Nelaimėj.
Juozas MAčiukeVičius pereitų 

metų lapkričio 30 d. buvo'sun
kiai sužeistas automobilių nelai
mėj įr už kelių valandų pasimi
rė. Jo mirtis buvo skaudus į- 
vykis Mačiukevičių šeimoje, ku
ri jau daug nelaimių turėjo per
gyventi.

Ši paskutine nelaime 
sunkiai buvo pergyventa,
čiukevičių šeima liko be myli
mo savo vyro ir tėvo, su kuriuo 
labai pavyzdingoje taikoje su
gyveno.

Juozas buvo palaidotas gruo
džio 5 d., 19^8, Lietuvių Tau- 
■Uškose Kapinėse, taigi dabar su
eina lygiai vieni metai. M. Ma- 
čiukevičiene deda visas galimas 
pastangas, kad mirties sukak- 
tuVės butų įspūdingos ir ilgai 
atmintinos. Kaip motina, taip ii 
duktė širdingai kviečia gimines,- 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į kapines ir išklausyti pro
gramą. Po programo prašys vi
sus atsilankyti pas jas į ritinius,; 
1036 E. 93 st., gedulo vakarie
nei. j

Senas Bumsidietis.
♦ ' f

Juozas Mačiukevičius ilgus 
metus išgyveno Bumsidėj ir biz
nyje buvo virš 20 metų laiko. 
Jam sekėsi labai gerai, jau bu
vo pralobęs, bet depresija, kaip^ 
visus, taip ir jį gerokai palietė 
Bet kaip Juozas, taip ir jo mo
teris Marijonu darbštus žmonėš, 
tad ir sunkiais laikais sugebėjo 
išsiversti. Bet reikia pasakyti ir 
tai, kad Juozas Mačiukevičius 
buvo labai gailestingas ir atjati- 
čiaritis nefurtinguš žmones, tad 
jam ir sekdavosi bile kokiėme 
sumanyme, nes jį visi parem
davo.. A. N.

FOR RENT—IN GENERAL
Renddai—Bendrai

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

RENDAI 5, KAMBARIŲ FLATAS 
—$18.00, 3 kamb. $14.00. Naujai 
dekoruoti, pečium šildomi.

2426 Wilcox St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ na
mas, 2 lotai, visi pagerinimai, gara
žas, $1500.00. 11144 So. Troy St.

INSURANCE-CLUBS-SOCIETIES 
Apdrauda—Klubai ir DraugijosGERAI IR PIGIAI—Krautuvė^ ir 

3 flatai; naujas muro namas, apšil
domas Marųuette Parke. Tinka vi
sokiam bizniui. Maino į mažą na
mą, lotą ir zkitą miesto nuosavybę. 
Kas norit pelnyti—atsišaukite grei
tai J. VILIMAS, 6800 So. Maple- 
wood. Tel. H,emlock 2323.

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

2202 W. CERMAK RD.
Tel. Canal 8887.

RENDAI KRAUTUVĖ, bučernei 
arba grosernei, kampas, flatas vir
šuj, vieta išdirbta per 30 metų, 
1222 Št. Charles Road, Maywood, 
Illinois dėl informacijų šaukite — 
P. BLATZ, Avenue 4414.

KAZIMIERAS LEVISKAS
. Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 1 d.. 7:15 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Su
bačių parap., Vivolių kaime.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Jurgį, marčią Marijoną, 
5 dukteris: Amelia Andrulis, 
žentą Juozapą, Oną Makūnas, 
žentą Joną, Mar^e Woveris, 
Stellą Daciola, žentą Joną, 
Marijoną Borovah, žentą 
Frank, 11 anūkų ir daug kitų 
giminių. Lietuvoj— seserį ir 
gimines.

Per ilgus metus gyveno Led- 
ford- TU. Atvyko Chicagon 
1923 m. Kūnas pašarvotas 3650 
S. Hamlin avė. Tel. Lafayette 
8691. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, gruodžio 4 d., 8:30 vai. 
ryto ię namų į Šv. Maurice 
parap. bažnyčią, 36th ir Hoy- 
ne avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos ūž velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines..

Visi a. a. Kazimiero Levisko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ,

Nulįudę liekame,
Šunus, Dukterys, Marčios, 
Žentai ir kitos giminės.
Laid. .Dir. Lachawicz ir Su- 

|1 nąi, Tcj, CĄNĄL 2515. .

PARSIDUODA NAUJAS šviesus 
mūrinis namas, 6 flatai, frigidaires 
ir gesiniai pečiai—arti gatvekarių 
$12,500. Taipgi 2 flatis mūrinis, 
Kurį lengvai galite perdirbti į 4 
flatus—arti gatvekarių—$6,000.

Taipgi 6635 So. Sacramento avė. 
—6 kamb. mūrinė bungalow, 3 karų 
mūrinis garažas. 4 kamb. extra 
mūrinis flatas užpakalyje. Viskas 
apšildoma. Pigiai. Dėl vidaus ins
pekcijos matykite—

CHARLES URNICH (Urnikas) 
Prašome nevarginti rendauninkų.

2500 West 63rd Street.- 
Tel. Prospect 6025.

Sausio 14 d., 1940

w

i

BUICK, CENTŪRY MODELIO, 
1937, kaip naujas, turi būti par
duotas, kaina $650,00. Privatus as
muo. 10004 ¥2 So. Michigan Avė.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti. Išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūlomi daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURHITURE HOUSE, Ine
1748-50 ėst 47th St Phone Yards 5069

PARDAVIMUI PIGIAI 1939 DO- 
DGE 4 durų sedan, su Šildytuvu, 
defrosteriu, visai kaip naujas.

3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

įįir '.'ii.VT.rr.'.r.-.r.'ss,

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJU 
KONCERTAS .

TIKRAS BARGENAS — 5 kam
barių plytinis bungalow, siūlo už 
$4500.00, puikiam stovy, uždaryti 
porčiai—10% reikalinga pinigais.

VOLK REALTY CO.
/ 6953 Grand Avenue, 

Atdara sekmadienį.* 
Tel. Merrimac 9816

Pilkite tose krautu vešu, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

$1,000 PINIGAIS
3 KRAUTUVĖS IR 4 APTS.

Šiaurės rytų kampas, 16 ir So. Har- 
ding Avenue. —5 aukštų plytinis 
namas, garu šildomas, A-l stovy, 
geros pajamos. Pasiūlos kaina $6,- 
900.00, lengvus terminai.

STANLEY J. RUBIN, 
179 W. Washington Street, 

RANdolph 7055.

CANaI 8500 
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chimg*, IU.
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KULTŪROS

Puse Miliono
Gyveno “Skurde

35c. Ku- 
prašomi 
P. B.

Aukų Atšaki ta.
II

filmai, “Land
K. P. D.

(Aukos surinktos <Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, trečia
dienio, lapk. 29 d., vakare.)

Rinko Birutė Mockaitė ir V. 
Stulpinas.

NAUJIENOS, CMeago, m
—‘------------------------ ■ $ m r ... ■ ... 

Kaltina Dvi Bendro* 
ves Nusižengimu 
Darbo Aktui

Federalė darbo santykių ta
ryba vakar apkaltino dvi Clii- 
cagos bendroves nusižengimu 
akto patvarkymams. Kaltina
mosios firmos yra Burry Bis- 
cuit Corporation, 6555 West 
65th Street, ir Bunte Brothers 
saldainiu fabrikas, b

Abi firmos yra kaltinamos 
kovojimu nepriklausomų dar
bininkų unijų. Abi taipgi pa
laikė “kompanines” unijas, 
jas finansavo ir su jįj pagalba 
bandė kontroliuoti darbinin
kus.

K-to Viln. Kraštui 
Šelpti Aukos Vil
niaus Lietuviams

Vakar Chięagoj buvo gautos 
žinios, kad popiežius Pius XII 
gruodžio 11 d., paskirs naują 
arkivyskupą Chicagai..

ACME-NA.UJIENŲ Telephoto
DALLAS, TEXAS. — Ponia E. B. Maddox (po kai

rei)! laiko apskabinusi savo dukterį Corrinne, kuri liko 
išteisinta dėl nužudymo Brooks Coffman. Fakštikai 
“grand jury” atsisakė ją kaltinti.

Šiandien Atsidaro 
Žemės Ūkio 
Paroda

Skerdyklų Tarptautiniame 
Amfiteatre šiandien atsidaro 
40-ta metinė Tarptautinė že
mės Ūkio Paroda. Dalyvauja 
Kanada, kelios Europos šalys, 
bet svarbiausią vietą užima 
Jungtinių Valstijų ūkininkai. 
Paroda nepaprastai įdomi ir 
verta aplankyti.

Paskirs Arkivyskupą 
Chicagai Gr. 11

RUOŠIASI KONCERTUI VAKAR 
CHICAGOJ

PARENGIMAI
ŠIANDIEN IR RYTOJ

O. Vaičiulis
P. Kairis ..
F. Sov,a .....
O. Rubinas .
A. Survila .
V. Koriiusevičia 
Kiškunas '....
A. Zubavičia 
J. Bulaw .
P. Stulas . 
Kilevičia ..
J. Selickas 
Gronckis .. 
Urbaitis ... 
Juozaponis 
M. Sudintas 
M. Viščiulienė
Petraitis .......
A. Salasevičienč 

RailaF.
J. Jurgitai tis .
J, Pupauskas 
Laurutanas .. 
Pranckunas „ 
Aglis ....... ;....
J, Judeikis ....r 
Praniunas .....
A. Stuparienė
Gardauskienė (?) 
N. Alekna

>5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

dis. Rezervacijoms šaukite 
PROspect 1156. IC J. S. 

» 0 0
L.K.M. (“KANKLIŲ”) CHO

RAS—rytoj po pietų rengia 20 
Metų Sukaktuvių Koncertą 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted street. Daly
vauja Kanklių Choras, Aido 
Choras ir Lenkų Vyrų choras; 
solistai, G. Giedraitienė, M. 
Shimkiutė, A. Kenstavičienė, 
P. Stogis, P. Dauderis, P. Sa
dauskas, V. Tarutis. Pradžia 
4 v. po pietų, po programo šo
kiai. J. D. B.

ONA SKEVERIUTĖ, viena jaunųjų Chicagos daini
ninkių, yra plačiai žinoma parengimų lankytojams. Ry
toj vaka/e ji dainuos Raudonos Rožės Kliubo jubilieji- 
n ame bankiete Liuosybės salėj. Bet ir plačioji Chicagos 
publika taipgi turės progą ją išgirsti ateinantį sekma-

myn” Choro 31-mam metiniam koncerte, kurį choras 
rengia Kimball Salėj, prie Jackson ir Wabąsh avenue. 
Choras, su kelių solistų pagalba, išpildys ilgą naujų liof, 
tuviškų ir kilų dainų programą. Jisai pasirinko tą salę, 
Kimball Hali, todėl, kad tenai yra graži ir gera aplinku
ma koncertams rengti, publikai bus labai patogu ir ma
lonu koncertą išklausyti. Spėjant iš pirmesnių Pirmyn 
choro pasirodymų, ypatingai po sugrįžimo iš Lietuvos, 
galima laukti, kad koncertas bus tikrai gražus ir įspū
dingas.

lai- 
žu- 
su- 
už-

buvo 
ežero

atva-
x-

P. Pačiunas
J. Baronas ...... 
A. Alekniunas 
Grebauskas .....
Margeris ..... ....
Mazilas ............

Gugis ..........
Ripkevičius .
Zebris ...... ...
Miller .........

Smulkiais   ::

.. 1.00 
. 1.00 

1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
. i.oo 
$11.^1

Automobiliai Chica
goj Užmušė:

metų Mrs.’?AdeIine Ęich, 
Belmonl a$ėttue;
metų Mary Spriggens, 
Wisconsin;'avenue, Bei-

nuo

VISO $66.26

(Jeigu pavardėse yra klai
dos, atsiprašome. Rinkėjai tu
rėjo skubėti ir kai kurias pa
vardes klaidingai užrašė. Kitų 
aukos bus paskelbtos pirmadie
nį, antradienį ir trečiadienį.)

36 
1917

68 
3529 
wyn;

Michael KaEįiich, 60, 
S. Maršhfield avenue; 
metų Vįncent Szczurek, 
Justine St.’,' ir '

2742' Shields7 kveriue.

4316
56

5338
11 metų Dolores Merolla,

t f-r j r . rN i • i i > . f V* ‘

Nežino jo Kad Yra

vil- 
yra 

siunčiant če-

Siųskit Aukas 
• Lietuviai, kurie nori prie 
niečių šelpimo . prisidėti, 
prašomi aukoti,
kius ar Money Orderius, išpirk
tus iždininko P. Millerio vardu, 
o finansų sekretoriaus A. Am
brazevičiaus adresu, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Komitetas Vilniaus
Kraštui šelpti.

Darba Nusižudė
* t • ' V > ■ • • -

' į y,:...»;■■■'—.... ;    ’ L ■ c •

•. 32 metų Roy M. Ekstrand, 
ųuo 4407 N. *Clai k Street, dir
bo Puilman Bendrovei, bet dėl 
kokios tai priežasties buvo pra
šalintas.

Ekstrand labai nusiminė, ke
lias dienas krimtosi, o užvakar 
nusižudė. Policija atrado jo kū
ną automobilyj prie Virginia ir 
Balmoral avenue?

Jeigu Ekstrand butų grįžęs 
namo užvakar vakare, jis bu
tų radęs pašaukimą atgal į dar
bą. Bet jis apie tai nežinojo

RAUDONOS ROŽĖS KLIU- 
BAS CICEROJ—rytoj vakare 
rengia 25 metų Jubiliejaus Ban- 
kietą Lietuvių Liuosybės Sve
tainėje, 6 v. v. Kalbės Lietu
vos konsulas P. Daužvardis, 
adv. N. Tumavick; dainuos Ona 
Skeveriute, Algirdas Brazis, V. 
Ascila ir V. Deveikiutė. Spal
vuoti garsiniai 
of Freedom”. .

*0
KUPIŠKĖNŲ

DRAUGIJA—rengia Bunco ir 
Kortų pramogą šįvakar, Holly- 
wood salėj, 2417 W. 43rd st., 
7:30 Vai. vakare. Dovanos sve
čiams, vaišės, šokiai su A. Ja
kučio muzika. Įžanga I 
piškėnai ir kaimynai 
atsilankyti. 

0 0 0
VILNIAUS KRAŠTO

VIŲ NAUDAI—Bazaras, šian
dien ir rytoj, Sandaros salėj, 
814 W. 33rd street, nuo 2 vai. 
po pietų iki vėlumos. Įžanga 
10c. Šokiai, dainos, muzikos 
programas. Visas pelnas vilnie
čiams. Atsilankykite ir pasipir- 
<ite gražių daiktų Kalėdoms ir 
paremkite savo brolius Vil
niuj.

“Neturtingos”
Našlės Turtas Siekia

LIETU- Neseniai rašėm “Naujieno
se” apie “neturtingą” ir “skur
de gyvenančią” našlę. Mrs. 
Jeanette Lincoln, 1221 North 
Springfield avenue. Ji kariais 
pasiskųsdavo, kad neturi į- 
plaukų šaltinio ir nežino koks 
bus jos rytojus.

Jai mirus lapkričio 15 d., 
advokatai vienam banke “Pio
neer Trust) Norlhsidėj rado

• 50 metų našlė, Mrs. Rcbecca 
Pastko, 1857 So. Troy street, 
apie savaitę atgal sutiko malo
nų, apyjaunį “kavalierių”. Ji
sai turėjo su ja kelis “deitųs”. 
parodė “good time”, ir užvakar 
jai pardavė ‘iš Rusijos iššmu- 
geliuotų deimantų” už $1,500. 
“Kavalierius” dingo, o ' Mrs. 
Pastko surado, kad jos deiman
tai buvo “iššmugeliuoti” ne iš 
Rusijos, bet iš “dešimtukų” 
krautuvės.
O Prie Outer Drive ir North 
Beach Drive automobilis suva
žinėjo 9 metų mergaitę, Gla- 
dys Panzram, 1457 Sedgwick 
avenue. Keturi automobilyj bu
vę vyrai pasiėmė mergaitę, ke
tindami ją vežti ligoninėn, bet 
vėliau vėl išnešė ją iš automo
bilio ir paliko sužeistą ant šali
gatvio. Visi keturi buvo suim
ti. Automobilį vairavo Steven 
Karitka, nuo 1919 Shelby Ct.
© Carnegie-Illinois, Steel dirb
tuvė vakar turėjo trumpam 
kui sustoti. Priežastis buvo 
vys^—sidabražu'velės. Jų tiek 
sirinko prie dirbtuvės, kad 
kimšo vamzdžius, kuriais 
traukiamas vanduo iš 
plieno krosnims šaldyti.
© Vakar rytą Chicagon
žiavo dvi viešnios iš Frankfort, 
Kentucky. Prie 85-tos ir Bur- 
ley avenue, į jų automobilį įli
po du piktadariai, atėmė nuo 
moteriškių $16.50, laikrodėlį ir 
du žiedus. Automobilį apleisda
mi jie nurodė viešnioms kaip 
pasiekti Chicagos vidurmiesti. 
Jos yra Mrs. Marie Cheney ir 
Pearl Van Zant. Pirmi įspūd
žiai turbut > nekokie.
© Apskričio dokumentų biu
ras skelbia, kati per lapkričio 
mėnesį 3,121 pora išsiėmė ve
dybinius leidimus. Pernai per 
rugsėjo mėnesį išduotų leidimų 
skaičius siekė 2,592.

© Chicagos Autobusų ben
drovė Vakar gavo valstijos lei
dimą nupirkti ir paleisti apy
varton 45 naujus dieselinius 
autobusui.
v © Begenėdamas medį ties 
1613 Greenleaf avenue, žuvo 
79 metų senelis, August Ka- 
pernick, nuo 1816 Touhy avė. 
Šaka nųkrito jam ant galvos.

© Tnjs nėgrai užpuolė gėri
mų krautuvę adresu 3988 Vin- 
cennes avenue. Pasiėmė ciga
rų dėžę, su $325. >

© Žinomas Chicagos tur
tuolis Charles Y. Freeman 
vakar buvo išrinktas Com- 
monvvealth Edison bendrovės 
viršininkų. Jis užims mirusio 
James Siihpsono vietą.

J. Andru’.ienė. 
0 0 0 

DRAUGAI RENGIA—Ban-
kietą Dr. J. Poškos pagerbimui, 
Sherry viešbučio “Sky Room” 
kambaryj, 1725 East 53rd s t., 
šįvakar, 8:00 P.M. Pirminin
kaus teisėjas J. T. Zuris, da
lyvaus meras Kelly ir kiti auk
šti valdininkai, Lietuvos kon- jau suvirs pusęs miliono dole- 
sulas Chicagoj, p. P. Daužvar- rių.

ji ten nuomavo neva “doku
mentams laikyti.” . ‘

Vakar advokatai surado ki
tą saugią dėžę su $253,000. An-

La Šalie Safcly Deposit bend
rovėj, 135 N. La Šalie st. Tai
gi, jos paliktas turtas siekia

..aOJIENŲ-ACME Telephoy
Hjalmar Procope (sėdi), suomių ambasadorius 

Amerikai, ir atstovybės sekretorius R. Solanko žiuri į 
žemėlapį ryšium su bolševikų įsiveržimu į jų tėvynę.

NA<JJ1ENŲ-aCME Teiepnouj
Henry Morgenthau (po kairei), Amerikos iždo sekretorius, -sveikinasi su Vai- 

no Tanner, Suomijos finansų ministru, Helsinkio skraidykloje (aerodrome). Da
bar Tannęr kviečiamas sudaryti naują kabinetą.

? *' G.. '

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CLEVELAND, OHIO.—Motina ir keturi vaikai pa

šalpos stotyje.

, NAUJIENŲ-HCME Telephoto
Žemėlapyje yra pažymėtos tos Suomijos vietos, kuriąs bolševikų lėktuvai 

kanuolės ir laivai bombardavo. ;
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