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1,000 RAUDOUMOIU PASKENDO
ITALAI NUŠOVĖ 5 RUSU LĖKTUVUS
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Rusai skelbia laimėjimus trijose fronto 
dalyse

s

4.—--

HELSINKIS, Suomija, gruo-1Liepsnos, sakoma, matėsi Suo- 
džio 8. — Suomių pranešimai 
penktadienį sako, kad daug ru
sų kareivių žuvo uosto Liinaha- 
mari prieplaukoje. Mat, Rusijos 
karo laivai išlaipino čia raudon
armiečius. Tuo tarpu eksploda- 
vo mina, kurią buvo paruošę 
Suomijos inžinieriai, ir išblaškė 
rusus. Kiek tikrai rusų eksplo-< 
zijoj žuvo, nepranešta, tačiau 
suomiai kalba, kad žuvo tūks
tančiai.

Ištiko rusus ir kita nelaimė. 
Petsamo fiorde atgabenti Rusi
jos kareiviai susėdo į valtis ir 
plaukė į krantą. Įvyko kita eks
plozija. Mina numetė į vande
nį aukštą pakrantės uolą. Sukel
ta didelė vilnis apvertė rusų 
valtis ir kareiviai suvirto į šal-1 
tą vandenį. Nemažiau kaip tūk
stantis raudonarmiečių pasken
do.

Kautynėse šiaurės fronte ru
sai iki šiol pražudė daugiau nei 
1,500 vyrų. Bendrai pirmą karo 
savaitę rusų nuostoliai siekė 
20,000 vyrų, sako suomių pra
nešimai.

Londone gautas pranešimas, 
kad Italijos lėktuvAi^. vairuoja
mi italų lakūnų* penktadienį nu
mušė penkis soviettį lėktuvus. 
Suomių lėktuvai taipgi užpuo
lę Rusijos kariuomenės bazę 
Baltisky, Estijoje, ir ją padegę.

Nacių lėktuvų veiks
mai sumažėjo

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 8. — Nacių lėktuvų veiks
mai vakarų fronte sumažėjo. 
Francuzai aiškina, kad vokie
čių lėktuvų nuostoliai iki 
buvo dideli, o informacijų 
gaudavo mažai.

Tikslu gauti informacijų 
kiečių patruliai dabar 
smulkių burių atakas prieš prie
šakines francuzų linijas, štai 
kodėl tokių atakų skaičius pa
didėjo.

Bet francuzai jaučiasi sau
gus savo tvirtovėse tiek, kad 
iš 27,000 mobilizuotų 
3,000 jų paleista namo.

Francuzijos laivyno 
ris, Cesare Campinchi, 
dienį painformavo parlamento 
narius, kad Vokietijos kampa
niją minomis prieš talkininkų 
ir neutralių šalių laivus galima 
skaityti kaip jau sulaužytą.

šiol 
jie

vo- 
daro

daktarų

ministe- 
penkta-

Ir likusieji suomiai 
bėga iš Helsinkio
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 8.—Naktį į penktadienį 
daug iš pasilikusių Helsinky 
suomių pabėgo, kai valdžia įspė
jo, kad rusai vartoja nuodingų 
dujų sviedinius.

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

Giedra; truputį, šilčiau; vidu
tinio stiprumo daugiausia pietų 
vėjai; saulė teka 7:06 v. r., lei
džiasi 4:19 v. v. Sekmadienį de
besuota.

tieji posėdininkai pripažino, kadjos susirėmimas sū ru Jr steriui Saračoglu
Suomijos likimą

įvyktų 
Įsais.

_________

mijoj.
Rusų submarinas Baltijos ju

roje “pasižymėjo *. Jis paskan
dino Vokietijos laivą. Stalinas 
submarino įgulos nepagirs.

Tačiau ir rusai skelbia laimė
jimus. /

—x—x—
MASKVA, sov. Rusija, gruo

džio 8.—Penktadienį rusai pra
nešė, kad jie pasistumę pirmyn 
trijose fronto dalyse, šiaurėje 
rusų kariuomenė įsibriovusi jau 
45 kilometrus (28 mylias) į 
Suomiją. Fronto centre, į šiau
rę nuo Ladoga ežero, nišai pa
sistumę į Suomijos gilumą nuo 
70 iki 75 kilometrų (43 iki 45 
mylių), šitame sektore rusai už
griebę šešias 75 milimetrų ir de
vynias 37 milimetrų suomių pa
trankas, taipgi 20 sunkiųjų ir 
37 lengvuosius kulkosvydžius. 
Rusams tekę keletas sandėlių su 
amunicija ir maisto reikmeni
mis. Rusų pranešimais suomiai 
palikę daug savo sužeistų ka
reivių ir daugiau nei 300 karei
vių, kuriuos šaltis sukandžiojo.

Pagaliau rusai sako, kad jie 
pasistūmė nuo 8 iki 12 kilomet
rų Karelijoj, perlaužę svarbiau
siąją suomių apsi^lAmo^fm? 
ją. Tačiau suomiai tvirtina, kad 
jų apsigynimo linija pasilieka

Vokietija spaudžia 
Rumuniją

BUCHAREST, Rumunija, 
gruodžio 8. — Nacių komisija 
vėl pareikalavo, kad Rumunija 
parūpintų vokiečiams greičiau 
ir daugiau javų ir aliejaus. Ir 
parūpintų šitas reikmenas kre
dito sąskaitom

Rumunijos atstovai aiškina, 
kad, jie nestengia nacių reika
lavimų išpildyti. Rumunijai rei
kia mokėti skolos ir nuošim
čiai, taigi ji nori gauti cash už 
parduodamas reikmenas. Be to, 
laikai neužtikrinti, taigi pačiai 
Rumunijai reikalinga turėti at
sargai taip aliejaus ir javų, 
kaip kitokių reikmenų. Todėl 
daugiau reikmenų į Vokietiją 
siųsti ji nepajėgianti.

Priešingas McNutto 
kandidatūrai Į pre

zidentus
WASHINGTON, D. C., gruo- 

džio 8. — Vidaus reikalų de
partamento sekretorius Harold 
Ickes spaudos atstovams parei
škė, kad Jungt. Valstijų libera
lai taip demokratų, kaip repu- 
blikonų partijoje nerems Mc 
Nutto kandidatūros į preziden
tus. McNutt, gubernatorium 
būdamas, siuntė kariuomenę 
prieš streikierius.

Rusai paskelbė Suo
mijai blokadą

COPENHAGEN, Danija, gtuo- 
džio 8.—Neutralių šalių laivai 
apleidžia Suomijos vandenis. 
Rusija paskelbė šitoms sritims 
blokadų. Blokada įeis galion šeš
tadienį 12 valandą dienos.

i naujienų-A ome Teleohotn
LA FONTAINE, IND. —C. E. Troyer (viduryje), kuris ketvirtą kartą Ghicagos 

parodoje laimėjo prizą už kornuš. ’

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

' -T—  ,—
WASHIN0TON, D. C., gruo

džio 8.—Valstybės departamen
to sekretorius Hull oficialia no
ta painformąvo Britaniją, kad 
J. Valstijos pasilieka sau teisę 
ieškoti atlyginimo, jeigu talki- 
ninkųv blokada padarys Ąmeri- 
kai nuostolių. 'A

■ —x—x—x— 
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 8.—Svetimų valstybių lai
vai skubiai apleidžia Suomijos 
vandenis, Rusijai paskelbus Suo
mijos blokadą.

■ --X--X--X--
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 8.—Britanijos lėktuvas pa
skandino vokiečių submariną. 
Taip pranešė oro misnisterija.

•x.—
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 8.—Gaunamais Paryžiuje 
pranešimais lenkų partizanų 
vėikla pasidarė taip intensyvi, 
kad Vokietija pasiuntė partiza
nų kovoti keturias kariuomenės 
divizijas. Partizanai ypač veik
lus pietų Lenkijoje.

—X--X--X--
ROMA, Italija, gruodžio 8.— 

Romos ir Berlyno L arinė sutar
tis pasilieka galioje, pareiškė 
Italijos fašistų vyriausioji tary- 
>a. Italija nekariauja, bet tai 
nereiškia, kad ji esanti neutrali.

—X—X—X--
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 8.—Britanijos delegatai į 
Tautų Sąjungą išvyko Genevon, 
kur Sąjungos posėdžiai prasidės 
šeštadienį. I . .: . f

Vietoje galvijų varo 
lenkus ir ukrainus

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 8. — Vakarų fronte bri
tai ir francuzai yra keliais at
vejais pavartoję galvijų bandas 
vokiečių sausumos, minų pavo
jui pašalinti. Galvijai būdavo 
varomi— pirma* ^kariuomenė 
žygiuodavo paskui. Jei būdavo 
minų ir jos eksploduodavo, tai 
galvijai nukentėdavo, pašalin
dami pavojų kareiviams.

Dabar Suomijos pranešimai 
sako, kad būrys lenkų ir uk- 
rainų, buvusių Lenkijos valdi
ninkų, pasiekė jų tvirtovių li
niją. Juos varė pirmyn rusų 
kariuomenė Karelijos fronte. 
Daugelį tų lenkų ir ukrainų 
sunaikino suomių paliktos mi
nos. Vietoj galvijų, kuriuos va
rė talkininkai vakarų fronte, 
rusai varo civilius žmones.

Šituos lenkus ir ukrainus ru
sai suomė okupuodami Lenki- 
ją-

Francuzų ir britų 
nuomonės dėl Ru

sijos skiriasi
GENEVA, Šveicarija, gruo

džio 8. — Tautų Sąjungos po
sėdžiai Suomijos likimo klau
simu prasidės šeštadienį. Ame
rikos respublikos rodo nuotai
ką vyti iš sąjungos Rusiją. 
Francuzijos atstovai, dabar ac- 
rodo, pritarsią Amerikos respu
blikų reikalavimui. Bet Brita
nija sviruojanti. Ji bijanti, kad 
atakos prieš Rusiją gali iškelti 
Staliną, kaipo didžiausią pasau
liui pavojų, vietoj Hitlerio. Bri
tų akimis žiūrint, Hitleris yra 
didesnis piktas, negu Stalinas.

Persija nori pirkti 
' lėktuvų Jungt.

Valstijose
NEW YORK, N. Y., gruo

džio 8. — Įbaugintas rusų ata
kų prieš kaimynes Šalis, Per
sijos Šachas atsiuntė į Jungt. 
Valstijas komisiją Persijai l^k-
L . . ...................... • .... ...
sijai labai reikalingi, i .jeigu: mu balsų Hnkimttose,. Prisaikin
tavų pirkti. Lėktuvai butų Per

j.

—x—x

MASKVA, sov. Rusija, gruo
džio 8.—Stalino vyriausybė iš
kilmingai priėmė Estijos ka
riu omepės viršininku, gen. Lai- 
donerį, kai šis atvyko į Maskvą.

•»—X1——■•X*---
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 8.—Admiralitetas paskelbė, 
kad vokiečių subinarinų torpe
dos paskandino Britanijos pa- 
sažięrinį laivą Navhcosta ir su
žalojo karinį laivą naikintuvą 
Jersey.

. — —..................................................... .... ■.

SAN ANTONIO, Tex., gruo
džio 8.—San Antonio mėtas Ma- 
verick buvo kaltinamas pitkb

_ i

Trockis liudys Dies 
komitetui

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, gruodžio - 8. — Leonas 
Trockis, komunistinės rusų re
voliucijos vadas ir sovietų kū
rėjas, sutiko liudyti Dies ne- 
amerikoniškos veiklos tyrineji- 
nąo .-kopiitętųi. Trockis atvyks 
liudyti į Austin miestą TeXa.s 
valstijoje.

Jisai duosiąs informacijų 
apie Stalino režimą Rusijoj. Jis 
tačiau visai nelies komunistų 

pietųveiklos centralinės ir 
Amerikos respublikose.

Užmuštas vokietis 
buvo nacių šnipas
NEW YORK, N. Y., gruo

džio 8. — Prieš porą djenų 
Brooklyne rastas užmuštas Vo
kietijos konsulato sekretorius 
Dr. Engelberg. Tyrinėdami pik
tadarybę Jungt. Valstijų agen
tai nustatė, kad greta viešojo 
konsulato sekretoriaus darbo 
Engelberg dar tarnavo Hitlerio 
šnipu. Kol kas nužudę Engel- 
bergą piktadariai (ar piktada
rys) nesugauti.

Nacių-fašistų kari
nė sąjunga pasilieka

ROMA, Italija, gruodžių 8. 
— Ketvirtadienį, gruodžio 7, 
fašistų vyriausioji taryba tu
rėjo konferenciją. Ji, konferen
cija, patvirtino, kad fašistų ir 
nacių karinė sąjunga pasilieka 
galioje, tačiau Italija nekariau
ja. Fašistų konferencija įspėjo 
Rusiją nesibriauti į Dunojaus 
baseiną, kitaip sakant, į Bal
konus. Francuzija ir Britanija 
įspėtos nevaržyti Italijos pre
kybos.

Nacių atstovas įspė
jo Turkiją

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 8. — Vokietijos ambasa
dorius Turkijai, Franz von Pa
peri, įspėjo Turkiją, kad jos 
pastarųjų laikų politika užrūs
tino sovietų Rusiją ir nacių 
Vokietiją. Von Papen priminė 
Turkijos užsienių reikalų mini- 
steriui Saračoglu ^Lenkijos įh

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

Lietuviškas stalas

—Dar 30 Italijos lėktuvų 
pasiekė Suomiją.

—Stalino vyriausybė pa
reiškė, kad ji neplanuojanti 
agresijos prieš Rumuniją.

—Britai paskandino du 
vokiečių submarinus.

—Suomiai sakosi atmušę 
rusų atakas.

tarptautiniame ba 
zare New Yorke

Uruguay nutarė pa 
sitraukti iš Tautų 

Sąjungos
MONTEVIDEO, Uruguay, 

gruodžio 8. — Uruguay sena
tas ketvirtadienio vakare užgy- 
re bilių, kuris reikalauja, kad 
šalis išeitų iš Tautų Sąjungos. 
Kiek anksčiau šią savaitę vy
riausybė painformavo Tautų 
Lygos sekretariatą, kad Uru
guay pasitrauks iš Tautų Są
jungos, jeigu Sąjunga nein.s 
■eikiamos akcijos prieš Rusiją 
dėl jos invazijos Suomijon.

Holandija protestuo
ja laivų skandinimą

AMSTERDĄM, Holandija, 
gruodžio" 8. ;Hol and i j os pa-** 
siuntinys Vokietijoje įteikė na
šių vyriausybei protestą dėl to, 
kad Vokietijos submarinas pa
skandino holandų laivh Slied- 
recht lapkričio 16. Prieš porą 
dienu vokiečiu submarino ter
ieda paskandino kitą Holandi- 
■os laivą — Tajandoen. šito 
aivo nelaimė dar tiriama. Gal 
būt vėliau ir dėl jo paskandini
mo holandai užprotestuos na
ciams.

Stengsis taikyti ru
sus ir suomius

OSLO, Norvegija, gruodžio 
S. — Švedijos, Norvegijos ir 
Danijos užsienių reikalų mini- 
steriai nutarė darbuotis Tautų 
Sąjungoje rusų-suomių karui 
sulaikyti. Per Tautų Sąjungą 
šitos šalys stengsis rusus ir 
suomius taikyti.

Estija generolas iš
kilmingai priimtas 

Maskvoje
MASKVA, sovietų Rusija, 

gruodžio 8. — Sovietų žinių 
agentūra Tass' praneša, kad 
Maskvon atvyko Estijos kariuo
menės vadas, gen. Laidoner. 
Tam surengti pietus, kuliuose 
dalyvavo Stalinas, Molotovas, 
Vorošilovas ir kiti sovietų vir
šilos.

Japonijos vyriausy
bė užgyrė biudžetą 

1940 metams
TOKIO, Japonija, gruodžio 8. 

— Japonijos ministerių kabine
tas užgyrė šalies biudžetą 1940 
metams. Biudžetas siekia 82,- 
427,657,000. 65 nuošimčiai ne
žiūrėtų išlaidų skiriami karo 
reikalams, šitas biudžetas 
$257,000,000 didesnis nei 
nykščių metų biudžetas.

yra 
per-

Visame pasaulyje paplitusi 
organizacija YWCA savo- Inter
national Institute New Yorke 
(341 E. 17th Street) praėjusią 
savaitę (XI.29-XII.2) suruošė 
VI prieškalėdinį bazarą-parodė- 
ę. šitame bazare-parodbje savo 
stalus turėjo — italai, kinai, in
dai, britų salos, lenkai, vengrai, 
švedai, lietuviai ir kt. Lietuviš
kas stalas tame institute buvo 
parengtas pirmu kartu. Inicia
tyvos tą stalą paruošti ėmėsi iš 
Lietuvos į Ameriką atvykusi 
paviešėti Aldona Kundrotaitė, 
drauge su jauna prancūze De- 
nise Margry (kuri be prancū
zų kalbos dar kalba lietuviškai 
ir angliškai), jos prie stalo-pa- 
rodėlės teikė publikai informa
cijų ir pardavinėjo atvirukus 
su Lietuvos vaizdais. Tiek at
skiri eksponatai, tiek skoningai 
papuoštas stalas ^turėjo dideli 
pasisekimą ir iš lankytojų susi- 
aukė daug pagyrimų. Ypatin

gai didelį susidomėjimą sukėlė 
gražus tautiniai (Vilniaus kra
što) drabužiai, kuriuos dėvėjo 
minėtos mergaitės. Parodėlėje

■ buvo išdalinta gana daug in- 
foribacinės literatūros apie Lic-

’.w. : r

Talkininkai atmetė 
popiežiaus pa

siūlymą
PARYŽIUS, Francuzija, gruo-

liaujančias šalis paskelbti pen
kių dienų mušiu paliaubas Ka
lėdų proga. Francuzai sako, kad

ciai yra okupavę Lenkiją, Čeko
slovakiją ir Austriją, kaip ly
giai generolas Franco nesulaikė 
mušiu Ispanijos cfviliame kare.

Karo zona paskelbta 
Rumunijos pasieny

MESKVA, sov. Rusija, gruo
džio 8.—Rusija paskelbė karo 
zoną Odesos apskrity, Rumuni
jos pasieny. Šitas Rusijos žings
nis skaitomas reikšmingas ry
šium su kalbomis, kad Stalinas 
planuoja atimti Rumunijai Be-

Jungt. Valstijos 
Įspėjo Rusiją

WASHINGTON, I). C., gruo
džio 8.—Valstybės departamen- 
o sekretorius Hull penktadienį 

.spėjo Rusiją, kad Amerika 
skaitys ją atsakomingą, jeigu 
Jei Suomijos blokados bus pa
daryta nuostolių amerikiečiams.

Smerkia neautori 
zuotus streikus

PITTSBURGH, Pa., gruodžio 
8.—Automobilių darbininkų li
nijos vadai išsiuntinėjo unijos 
lokalams laišką. Viršininkai 
smerkia neautorizuotus strei
kus.
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Šeštadienis, gruodžio 9, 1939
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COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS ( 20 METŲ

350 IŠ PUIKIAUSIŲ CHJCAGOJE ATĘMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 įr 1936 kaip naujjį, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $2$5; 95 BUICKS, 1999, 1998, 1937 Ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 gąrantiiotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantūotaš, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos Vartoti, pilnai garantvdti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kąip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS puo 1939 iki 193$ mokiai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195. 
Taipgi turime virš 150 senesnių

Sveikatos Skyrius
Šį Skyrių Tvarko7 fr Prižiūri

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJA
-

MAISTAS IR VITAMINAI

Ir Vėl Leidžiasi 
Kelionėn

gi turime virš 150 senesnių karu iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

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

COOK COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd STREET (Prie Loomis)

Rašo Dr. A. J. GUSSEN, Cicero, 111.
...................... ■—RI..I'y ■

\I ryjiį reikiamą kiekį v t^hvnų A
Anglijos kariųomę^ės meęii- ir’ B.

kalis štabas surado, kad per vi-įžaLar paiĮupsiųte kįęhį per 
są pasaulinį karą kieky emam ųiętųs suvartojamo maįsto, įu- 
anglų kareiviui užteko pu ket rianie stoka vitaminų. Skailme- 
vii tos uiKijOs d. iovintų alaus1 uos yra imtos iš federalės val- 
mielių, kad apsaugojus įį nito džios statistikos.
beri-bęyi (ligos, turinčios s mp-i Štai jos:

9

nadą, du kartu važinėjo po Eu
ropą, tad ir ši kelionė turėtų 
pilnai pasisekti. Visi jo praėju
sių kelionių aprašymai buvo la
bai įdomus. Negalima abejoti, 
kad įdomus bus ir nauji įspū
džiai.

Lindime jam “Bon Voyage”!
P-no Kuraičio biznį, Milda 

Auto Sales, prižiūrės patys tar
nautojai. Rs.

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo
3343 S. HALSTED ST.

beri-bęąi (ligos, turinčios s mp-i 
tomus vandenligės, paralyžiaus 
ir mažakraujystės).

Svarų

e Prie 82-tros ir Ashland au
tomobilis įvažiavo į grupę ma
žų vaikų, einančių mokyklon, 
šoferis, Charles B. Havens, bu
vo areštuotas už neatsargumų. 
Dvi mergaitės buvo sunkiai su
žeistos.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., ięetvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Ąve,

. Tel. LAFAYETTE 3650

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65

5 tonus ar daugiau .............................. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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 Undervvriters”

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

Tęlefonas 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.

Naujausio Išradimo Radio

KETURI | VIENĄ
PIRMAS 9-nių Tūbų Radio.

ANTRAS Fonografas. Galite 
bile kokį rekordą.

groti

TREČIAS Amplifier. Padaryti 
pačių balsui.

jūsų

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

savo

$129.50

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Domininkas Kuraitis.
Bene “didžiausias” Chicagos 

lietuvių “keliautojas” ir visiems 
1 gerai žinomas biznierius, p. Ku
raitis, jau vėl apleidžia Chica-

Garsinkitės “N-noseCukraus suvartojama 10,639,00.0,00QPanašią] Kukurūzų skrobylo ........ 430,112,000 
yra išsiręiške ir Jungtinių Vals-Ryžių ........v........ ......... < 7*
tijij kiiriuamenės nie4ik«lio štą- 5$^ ?°’„KeI‘aujts" "ąuju 1®4°..1T
bo naciai. Jie teigia, kad varto-. Kukuyuzų cukrau 
jant minėtų mielu Pyktųs .Kuk»r^ 
bėgyje dvięjų trijų menesių lai-T 
ko buvo pagydyta 75% visų li-! 
gonių, susirgusių beri-heri Ugą;,, 
likusieji 25% irgi pąsvęiko, 
nors jie gydyta ilgesnį laiką.

Kitąs pavyzdys. Savo laikui 
nemažiau kaip 56% uždarytų 
beprotnąmiuose ligonių sykių 
sirgo ir pelagros liga (ja žmo
gus suserga užvalgęs sugedu
sių Kųkuuizų; liga yra užkre
čiama). Kai tiems ligoniams 
pradėtą duoti atatinkamas kie
kis džiovintų mielių, jię visi pa
sveiko ir šiandien bepročių pa
talpose pelagros lįga jau nępą- 
s’rodo.

Londono (Anglijoj), vaikų li
goninės galva dr. Britchard yra 
nustatęs kiekį vitamino B, rei
kalingo sergančių vaikų dietai, 
į vaikus maitinamą pienų kas
dien dedama po trečdalį arbati-l 
nio šaukšto džiovintų alaus 

I mielių ir tokia dieta duoda ge
riausių rezultatų. ;

Kaip dabar žmonės maitina
si, tai daktarai Shęrman ir 
Smith yra apskaičiavę, jog iš 
.lapotų daržovių žmonės gauną 
tik 10% vitaminų, bet iš tikro 
turėtų gauti 19—20%. Bėda ta
me, kad žmonės perrnažai var
toja daržovių. Kinai ir ameri
konai tiesįog skeptiškai žiuri į 
(daržovių dietą; tik ' ateiviai, 
lypač italai apsčiai vartoja dar
žovių. Kinų paprasta dieta tai 
— ryžiai, o didžiumos 
konų — balta duona, 
mėsą ir patys saldžiausieji 
ragaičiai.

Šiandieniniame maiste 
vien stoka vitaminų, bet ir 
nerąlinių druskų. Imkime 
tą duoną, kuri kepąma iš kvie
tinių miltų. Malūnuose iš kvie
čių grudų ne vien ištarkuoją 
vitaminus B ir G, bet iš jų iš
skiria ir geležies fosfatus. O iš 
teisybės juk nėra geresnio ir 
skanesnio maisto, kaip balta 
duoną, pyragu vadinama, kurių 
būdavo, Lietuvoje iškepa iš iš
nokusių kviečių grudų.

šiandien tokios duonos ne
gaunam, nes iš kviečių grudų 
išskiriama vitaminai ir geležies i 
fosfatai, o vietoj jų įmaišoma 
nuodingų cheminių preservų, 
kurie palaiko miltų spalvą ir 
apsaugoja juos nuo sugedimo. 
Jeigu baltą duona butų kepa
ma iš nesterilizuotų iųil(ų, mie
lių ir pieno, tai jos vartoj imąs 
galėtų tųojąųs pakilti 2Q%. 
Kviečių grucįąi turi daug gele
žies fosfatų, kurie labąi reika
lingi žmogaus kūno raudo
niems kraujo kūneliams gaivin
ti. Paprastai miltąi tyri daug 
vitamino B, kuris galėtų dąpil" 
dyti trukumą kitų maisto ę^ę- 
mentų žmogaus dietoje. Baltą 
duona turėtų būt kepama ižj 
nęąterįlizuotų kviečių miltų,; 
mielių, nepasteurizuotų pieno iri 
biskį klyo-cąlciumo. Pienas rei
kėtų vartoti vietoj vandens; tai; 
padarytų lysvarų tų maisto ele
mentų, kurių daugiausiai reika-, 
lauja mažų vaikų augančio ji 
kūno ir kaulų sistema.

Maisto lygsvara pirmiausiai į 
reikėtų atsteigti duonoje todėl, Į 
kad žmonės daugiausiai ją v>r-f 
'toja, o duonoj nesunku suda-

373^73,8,000

bo nariai. cukraus ....... 527,707,000'
i :...... 10.6,947,000-"V 

Mėsos .......T......17,000,000.000
Pąukštienos ..........  1,800,000,000
Žuvies       2,000,000,000

Kitapi straipsny pąh^lhesimę 
kokia žmogui nauda iš čią iš- 
vardipto įkaisto produktų.
J........ .„i,

• Gųpk apskričio finansų ko
mitetas, svarstantis biudžetu 
projektą, pareiškė, kad apskri
ejo valdžios departamentai tu
rės sumažinti sįaięių tarnauto
jų arba visiems nukapoti algas 
10%. Išlaidų ųteinančiais metais 
busią apie $27 niilionąj, o įplau
kų tik apie 20 milionų d°L

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. VVestern av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rioj garsinasi “NAUJIENOSE”

--------------------------—------—rn—-------------- ------

ameri- 
bulvės, 

py-

ne 
mi- 
bal-

Priimsime jūsų seną rądįo į mainus

H I 
Ė Ė I

Tai yra geriausia Kalėdoms Dovaną dėl 
visos šeimynos.

IfROOSĖVEETFURNITURECO
5EELEY 87602310 ftOOSEVELT ROAD

t

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

t

tų JBuieku Meksikai! ir Pietinen 
Amerikon* Apsuks visą įdomią 
Meksikas valstiją, Panamą, ki
tas centralinės Amerikos šalis, 
ir dalį Pietų Amerikos. Kelyj 
aplankys daugybę įdomių vietų.

Jei dėl karo nebus galima va
žiuoti per Panamą su automo
biliu, tai p. Kuraitis paliks au- 
tonipbilį ir keliaus toliau laivu 
ąrba lėktuvu, Viso kelionėj 
įgs: apie mėnesį laiko, ir kaip (ĮRJŲ SPECIALISTAI 
kiekvięnais metais, taip ir šie-1 * 
met savo įspūdžius rašys “Nau
jienose”.

P-as Kuraitis bus bene pir
mas lietuvis, kuris bandys auto
mobiliu važiuoti per Meksiką į 
Panamą ir Centralinę Ameriką. 
Jis jau apkeliavo su automobi
liu visą šiaurinę Ameriką, Ka-

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

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
SENIAUSIA H< DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

. : .Telefonu LAFAYBTTI

4 koplyčios visose
JL—J 5/ Įsi czl 1 Chicagos dalyse

DR. A. JENKINS
DR. VAITUSH, OPT. I _____ (Lietuvis)i riiuuuii, vi j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS 25()0 West 63rd Strcet
ManOj^m^a„P“’,maS Ofiso valandos: nuo !-4 ir nuo

Optometrically Akiu Specialistas vai pakaro ^^aįsutarU
Palengvina akių įtempimą, kuris Namų Tei VIRGINIA 2421

esti priežastimi galvos skaudėjimo1 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysię. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsdikiųių 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pilone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

•T T*—
Klausykite tanių radla programų Antradienio Ir Mtadienia iyV

■n rOVILV 4ALTIMIRBU.

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 G iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

v'

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

tiitiimiitiiiiiiiHiiiiittiiimniiii

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos :

••iitatt'iiBiiiitaiiitiiiitiiitaiuaiiB

Ambulance 
k Patarnavi

mas Dieną 
i ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos 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 

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880S. P. MAŽEIKA

$319 Idtuąnica Avęnue
<• * ’ f * č % ■ • • • .

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Węst 23rd l’M«e Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108tU Street Tol. PulImM 1270

ALBERT V. PETKUS
47Q4 So. Westėrn Avenue Phone Ląfayette 8024

-r

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

.m-.. .. ................  :<■. .................... ... ................................................ ...................

ANTHONY b. PETKUS
0834 So. AVestern Avę. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

■i;,";’?., ii"! (...'! '•■■■??■?——r—— ------------------- i-------------- -------- —----------- i-------------------------

J. UULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

„ .. , \ra . ... ..____________________

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

o r'' V ' 1 *
r

, , I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646. Węsį 46th Street v,. Yardą 0782

-■i' '■
• . v

►•►So*’’’

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residencc Te}. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

A. Montvid, M. D.
■^est Town State Bank Bldg.

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

Telefonas SRELEY 7330 
Namų telefonas Brųnswick 0597

iki

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

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Perk 3395

Garsinkitės “N-nose”

.T



šeštadienis, gruodžio 9,1939 NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Tris Kartus Dienoj— 
Per Metų Metus!

Elektrinis Pečius 
Taria Linksnių Kalėdų

■ Kas šeštadienį paėmi-
■ mas — pirmadienį pri-
■ statytas

Pirm, ir Antr.
25 sv. už

$1.00

M Kodėl nepašaukti šian- 
■ dien Ir leisti musų žino
ki gui paimti maišą

: WASH
■ Treč., Ketv., Penkt,
■ šešt. 30 sv. už

: $1.00

ir

■ 25 iki 30 sv.—geros naujienos kiekvienai 
myninkei. Kasdieną yra dolerine diena

S VICTORY LAUNDRY CO.
TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 

PASIKALBĖJIMAS
EGG ............. ;...............  $6.00
NUT ............................... $6.00
BIG LUMP ...................  $6.00
MINE RUN .................  $5.75
SCREENINGS ............. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE

DAMP

Victory Laundry Co
Marškiniai visuo
met gerai išpro- 

syti 9c

Visi telefonai mieste Van Buren 5800 
Priemiesty Enterprise 7300 

3105 W. HARRISON ST.

Turtas virš - - 
atsargos fondas

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

$4,000,000.00
$275,000.00

FED
LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVLNGSi UEUKHALiLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone GrovehilI 0306 k. ............... ...... ■ . *

Ar Voltairaš buvo bedievis?

(Tęsinys)
Apie trečią valandą po pietų

viems parapijonamą. Todėl tu, 
Jokūbai, buk atsargus, kad jis

dieną Voltairo kūnas buvo v51 IJei!fjpyklU\T 
padėtas vienuolyno koplyčioje 0 ” -“7 .ll>
ir mišparai atgiedoti už jo šie- 110 »wh, pahk.te s( klaus,m, 
lą. Ryto metą birželio 2 dieną, ™I1;.A,S Jau ‘P’P P-V
1778 metais po iškilmingų ini- 1,0Š>U’ ,kad “ei Per sa ' 
šių, dalyvaujant daugybei kuni- "e‘. Per kartu/ Kas 
gų iš visos apylinkės, kuriuos !a! as J“" nebandysiu slėptu O

- jei kas uz teisybę pyks, lai sjau
buvo "palaido- |P>’ksta- 0 “Naujienų” skaityto-'

buvo sukvietęs vienuolyno per- 
dėtinis, Voltairaš 1

įjį tas su visomis Romos katalikų
■ bažnyčios ceremonijomis, gra- 
.} žiai ir priderančiai, kaip jis gy
li i vas būdamas norėjo būti palai-
■ _dotas.

Ant jo kapo buvo padėtas ma-
■ žas akmenėlis su parašu: “Čia 
R 
H ilsis Voltairaš.” Nieko nuosta

baus, jam ir nereikalingas ant 
kapo užrašas. Jis atkeršijo per
sekiotojams 4r apšvietė riežinč- 
lius.

■į Birželio 3-čią dieną 1778 m. 
■ j tos deocezijos vyskupas, kur 
■(buvo palaidotas Voltairaš, at

siuntė prisakymą vienuolynui 
užgindamas Voltairą ten laido
ti. Tačiau tas jau buvo per vėlu. 
Voltairaš 'jau buvo palaidotas. 
Tą dieną vienuolis kun. Mignot 
ir kiti Voltairo giminės grįžo į 
Paryžių.

Tokia tai, mano mieli, yra 
tikra ir teisinga istorija apie gy
venimą ir mirtį to didžio fran- 
cuzų filosofo, rašytojo, poeto ir 

|dramaturgo. Suprantama, čia 
aš jums visko nepasakiau, apie 
Voltairą, nes tas užimtų daug 
laiko ir šiandien jau, kaip ma
tote, išaušo mums besikalbant.

jai — tai aš esu tikras, — kad 
nepyks. Jie kaip tik.ir nor* 
skaityti, kas teisybė, o ne apie 
melagystes.

Petras — Vaje, jau šeš.a va
landa ryto. Aš turiu skubėti na ' 
mo. .Mano moteris lai jau (ik
rai duos man peklos už taip il
gai užtrukimą pas Jokūbą. Lik 
sveikas, Jokūbai, 
bai už taip platų 
aj/e Voltairą.

Jonas — Bėgu 
Aš šiandien visai 
siu primigti. Mat, turiu būtinai 
nueiti ant sumos, kad išgirsti, 
ką tie musų kunigėliai pasakys. 
Lik sveikas, Jokūbai.

Jokūbas — Likite sveiki, ma
no mieli draugai. Nepamįrškite 
užeiti, kitų šeštadienį vėl pasi
kalbėti. —Cicero Jokūbas. • 

(GALAS)

Ačiū tau Lh 
papasakojimą

ir aš sykiu, 
mažai tegaų-

Lietuvos Konsulatas
Chicago je Paieško
Sekamų Asmenų:

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kąnter
MUTUAL LIQUOR

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

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

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

1247 W. Lake St. 
Tel. MONROE .3387

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

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

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

mano mieli

fraricuzų rašytoją ir 
tai aš neužmiršiu nie-

— Ačiū tau, Jokūbai, 
platų išguldymą visų

Credit Už mažą depozitą jūsų do- 
•aną palaikysime iki Kalė

dų, arba pasinaudokk 
dų, arba pasinaudokite 

Plano nauda.
Pirk Elgln ir Hamilton, Amerikos darbo laikrodžius

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE 

4216 ARCHER AVENUE — PRIE SACRAMENTO

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

KLAUSYKIME
SHTIMIER0 RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO 11Į II I I)pROGRAwmM:s° W.n;Lr

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

niau ir aiškiau apie Voltairą pa
pasakot f, 
draugai, turėtumėte vien ant to 
praleisti keletą mėnesių laiko. 
O to, suprantama, mes negali
me padaryti. f ♦ ’ ■

Tu, Jonai, žiūrėk, nepraleisk 
nė vieno “Draugo” numerio ne- 
peržiurėjęs. Ir kaip tik ką nors 
pastebėsi apie Voltairą, tuojau 
man apie tai pranešk. Jei mes 
tuos “Draugo” broliukus sugau
sime vėl bemeluojant apie Vol
tairą, tai tada mes vėl duosimą' 
jiems per kelnes.

Jonas — Labai gerai, Jokū
bai, aš jau pasistengsiu tą pa
daryti. O už tai, ką vakar va
kare ir šį rytą papasakojei, apie 
tą garsų 
filosofą, 
kados.

Petras 
už taip
klausimų apie Voltairą. Dabar 
aš turėsiu visai kitokį suprati
mą, kas jis buvo ir dėl ko mu
sų Romos kataliką^ bažnyčios 
kunigai taip baisiai tą Voltairą 
keikia, niekina, Dievo niekinto
ju ir bedievih vadina. Tu, Jo
kūbai, kaip galima greičiau pa
rašyk apie tai į “Naujienas”, ką 
mes čia apkalbėjome. Ir jei 
“Naujienos” tą musų pasikal
bėjimą patalpins savo skiltyse, 
tai visi ciceriečiai žinos.

Jonas — Bet klausyk, Jokū
bai’ Jei tu viską taip parašysi 
{“Naujienas”, kaip mes čia kal
bėjome apie Voltairą, tai mu
sų klebonas H. Vaičiūnas ir vėl 
pradės mus keikti bažnyčioje. 
Juk pameni praeitą metą 
(1938), kaip jis buvo baisiai 
užpykęs ant Cicero Trijų Pa- 
rapijonų. Kiek sykių jis ant 
bažnyčios išvadino, ypač tave, 
Jokūbai, didžiausiu bedieviu, 
pannazonu, parapijonų klaidin
toju ir t. t. Buvo parašęs daug 
apie mus ir į “Draugą”, į savo 
“šv. Antano Parapijos Prane
šėją”; žadėjo net apie mus ir 
piknike perstatymą padaryti, 
bet vėliau kažin kodėl susisar
matijo. Aš buvau nuvažiavęs į 
tą pikniką, laukiau, kada čia 
pasirodys Cicero Trys Parapi- 
jonai, o taip ir likau apgautas. 
Trijų Cicero Parapijonų musų 
klebonas taip ir ncbeparodė sa- Į

Paieškojimai ^Nr. 108

BUDRIKAS, Vincas. Ameri
kon atvykęs .priętį, Pasaulinį ka
rą. Gyveno įvairiais adresais 
Bridgeporte, Cbicagoje.

GLOBISj Pranas,..prieš kelio 
lika mėtų gyvenęs'133 W. 15th 
St., Cbicagoje. Jo; adresas Kon
sulatai labai reikalingas.

LEVICKAS, Vladas. Ameri
kon atvykęs apie 1910 metais. 
Karo metu tarnavo , Jungt. A- 
niėriitos.Valšt.' kariuomenėj. Iki 
(926 mėtų gyveno Cbicagoje. 
; ČKpĘĖIKA, Kazys ir Jokūbas, 
kilŲ;iŠ Kvėdarnos apylinkės, at
vykę Amerikon prieš Didįjį ka
rą,' įgyvenę įvairiuose' Amerikos 
nriųęstuoše. Jiem priklausė bro
lio Liudviko palikimų dalis.

VEŽĖLIS, Andrius, gyvenęs 
Loyčel, ir 1922 metais pelęike- 
lęs į NVorcėšter, Mašs.

Ieškomieji asmėnys arba apie 
juos žinantiej i prašomi skubiai 
atsiliepti. < — '

Lietuvos Konsulatas, 
1 100 Kast Bellevue Plafce, 

Chicago, Illinois.

Automatinis...Greitas...
Svarus. ..Ekonomiškas
0 Norėdami linksmiausių Kalėdų, suteikite 
motinai elektrinio virimo progą. Greitis, šva
rumas ir priežiūros nereikalaujančios ypaty
bės sutaupys daug jai darbo valandų ... duoki
te daugiau jai laiko kiliems reikalams. Bet jis 
ir valgius išverda geriau. Valgiai bus gardesnį 
—visai šeimai džiuginantesni—nes išsiverda 
savo naturalėse sullėse.

, . j U . ’ S • i

Elektrinius pečius parduoda elektri
nių įrankių dyleriai, gelžų, baldų ir 
departinentinės krautuvės ir Com- 

momvealth Edison Company.

Virk Su Elektra
MASTER WINDOW SHADE CO.

>S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560
Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FTRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 
\ 1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

'• • ■m
KITAM KARUI PIRKTI

GERIAUSIA VIETA

BRIDGEPORT------------------

MOTOR SALES
3040 S. Halsted Street

BRIDGE PORTE_______________
VIS? MODELIAI, DIDELIS PASIRINKIMAS Iš

Buick, Pontiac, Dodge, Plymouth, Chevrolet, Chrysler, 
Ford, Pąckard, Studebaker, Oldsmobile, Nash

Ateikite ir pamatykite, arba, jei norite pašaukite mus. Mes atvyksime su karu ir 
Pavažiaėslme.

ANTANAS BACKYS
ANTANAS BALAIŠIS

Telefonas VICTORY
6992 6993

$500.00
Apdrauda

ŽEMA KAINA KĄ BET KAS 
GALI MOKĖTI!

Praktiška, žema kaina, lengvus 
išmokėjimai. Nėra klausinėjimų, 
nė kolektos. Nėra ir didelių ber- 
taininių ar metinių premijų- Dėl 
smulkesnių ž i n i ų, aplikacijos 
blanko, ar pavyzdinio kantrakto 
pasiųskite šį kuponą.

Nėra Išlaidų Nė Prievolių
NĖRA MEDIKALĖS 

« > * EKZAMINACIJOS
Atdara vyrams, moterims ir 

vaikams
AMŽIAUS NUO 1 IKI 75

Kainuoja i
vos wUv mėnesį 

pagal amžiaus.

Dearborn INSURANCE 
ASSOCIATION

Narys Chamber of Commerce ir 
inkorporuota einant Illinojaus 
Laidotuvių Apdraudos Įstatymais

PASIŲSKITE ŠĮ DABAR 
Kibort Agency, Ine.
30 N. La Šalie St., 
Chicago, Iii.

Vardas ................... .
No. 4 £* Antrašas ................

I V Miestas ...................
Amžius ................ .-r...

NAUJI 
SAVININKAI

Eagle
RESTAURANT

antrašu
1745 So. Halsted St.
perėjo į naujas rankas— 

KL. NORKUS
Gamins skanius lietuviškus 

• valgius ir turkeys.



šeštadienis, gruodžio 9, 1939
Thos. Miller

Lietuvą aplankius$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Užsakymekaina:
Chlcagoje—paštu:

Metams '________
Pusei metų____
Trims mėnesiams

' Dviem mėnesiam!
Vienam mėnesiui

Chicago] per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija ........ . ....... ..
Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse

NAUJIENAS
The IJtkuanian Daily Newt 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

1 ■ ■ ............ ..................................

Šubscriptipn Kates: 
per year in Canada 
per year outside oi Chicago 
per yeat in Chicago

3c per copy.

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

NAUJIENOS, Chicago, DL

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, BL Telefonas Canal 8500.
——■ ■■ .■.............    I .

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpigintai
Metantis........................   $5.00
Pusei ifeetų------------------------  2.75
Trims mėnesiams .... .... .. 1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui ,75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose:
Metams 4—-------- $8.00
Pusei metų 4.00

• Trims mėnesiams ...... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartu šu užsakymu.

Vienu diktatorium mažiau
Kubos diktatorius, pulk. Fulgencio Batistą, nutarė 

rezignuoti iš armijos ir iš politikos. Jisai gaus $1,680 
pensiją per metus ir gyvens, kaip privatinis asmuo.

Tai yra retas atsitikimas, kad diktatorius šitaip ra
miu budu pasitraukia iš valdžios ir ^pasitenkina tokiu ma
žu atlyginimu, kokį išsiderėjo pulk. Batistą. Jisai nebuvo 
prezidentas arba ministeris pirmininkas, bet kontroliavo 
Kubos armiją, stovėdamas generalinio štabo priešakyje.

Turėdamas savo rankose ginkluotą krašto jėgą, ji
sai butų galėjęs nepaisyti, ar žmonės jam pritaria, ar ne, 
kaip kad nepaisė Lenkijos Pilsudskis. Bet kuomet nese
niai įvyko rinkimai į konstitucinį seimą ir pulk. B atis
tos šalininkai pralaimėjo, tai diktatorius pajuto, kad jo 
viešpatavimui artinasi galas, ir pasiūlė savo rezignaciją.

Tačiau tas faktas, kad Kubos rinkimuose galėjo da
lyvauti opozicinės partijos ir galėjo gauti daugiaus bal
sų, negu valdžios partija, rodo, kad pulk. Batistos dikta
tūra nebuvo tokia griežta, kaip Hitlerio, Stalino arba 
Mussolinio.

TROCKISTAI STOJA Už 
SUOMIJOS PAVERGIMĄ

Nors Trockis visą laiką smei^ [šiandien nėra pataisyti, 
kia Staliną, bet Trockio “prin 
cipai” i
“Juozo Didžiojo”. Juodu nesu-[aukšte, štai kokie daiktai buvo 
tjnka tiktai dėl taktikos — 
dar labiaus dėlto, kad diktatų-[ 
ros soste dviem “vadam” nėra 
vietos, ir Stalinas išspyrė savo 
konkurentą laukan. 1

Taigi ir Trockio pasekėjai s}nkos> žaidytuvaii suientia- 
-principuose” nesiskiria nuo| kedfe}> restorano stalai( 

pečiai, gariniai stalai, cyclo- 
tama, virvės, pulleys, pryša- 
kinės užlaidos, scenos užlai
da, sparnų reflektoriai, avan
scenos žiburiai (footlights), 
lengvi įtaisymai, skrybėlių 
lentynos, poliai, paltų paka- 
bintuvai. Viso paminėtų daik
tų kaina — $6,896.06.”
Aišku, kad tai ne namo re

montas, bet užeigos įrengimas. 
Suomijos ir Sovietų jejgu nuomininkas, kuris tą už- 

Sąjungos, tai šitoje kovoje eigą laiko, iš jos išeitų, o kito 
Suomijos darbininkai privalo nuonlininko Ilebutų gaHma gau. 
būti sovietų partizanai.” tai ar SLA prad8ttJ vesti kar.
Bet trockistai yra nepatenkin- čiamos biznį?

Stalino politika Pabaltijo 3) Už nuomininko prirodymą 
kadangi jie mano, [išmokėta p. Schegauskui $300. 

revo- 4 ““■*

žinišką sumą tapo pataisyta tik
tai dalis nanio — beismentas ir 
pirmas aukštas I Kiti aukštai ir

2) Išleista $6,896.00 tavernos 
niekuo nesiskiria nuo ir svetainės įrengimui pirmam

o|tenai supirkti ir įdėti:
“3 barai, alaus šaldytuvas, 

bonkų tankai, džiovinimo 
lentos, rankšluosčių pakabin- 
tuvas, kranai, alaUs pompos,

nuo Į 
stalincų. Šitą faktą pažymi 
“Naujoji Gadynė”. Jį nurodo, 
kad Amerikos trockistai savo 
organe ragina Suomijos darbi
ninkus padėti sovietų Rusijai, 
kuri užpuolė Suomiją. Dar prieš 
prasidesiant raudonosios armi-1 
jos įsiveržimui į Suomijos teri
toriją, trockisto James’o Can- 
non’o organas rašė:

“Jei kils kova tarp buržu-| 
azinės

Antrasis karas “įdomesnis”

iŠ 
ne

dar

tur
Ne\v

Tai reiškia, kad SLA. mokėjo 
pinigus, kad susirastų nuomi
ninką, o paskui tam nuominin
kui supirko barus, alaus šaldy
tuvus ir visokius kitus užeigos 
įrengimus beveik už 7 tūkstan
čius dolerių!

Be to, išmokėta komisijai — 
F. J. Bagočiui $233.04, Dr. M. 
J. Vinikui $296.30 ir S. A. Ci- 
bulskiui $1,081.75. Cibulskis, 
matyt, gavo atlyginimą, už 
bo prižiūrėjimą (nes jis 
kon trak torius). Bagočius, 
būt, važinėjo iš Bostono į
Y orką ir pasiėmė dienpinigius 
ir kelionės išlaidas. Bet už ką 
mokėta Vinikui, kuris gauna al
gą iš SLA.? Pagal konstituciją, 
asmens, kurie gauna nuolatinį 
atlyginimą iš SLA., dienpinigių 
imti neturi teisės.

Iš visko matyt, kad tikras bo
sas prie to remonto buvo sek
retorius, kuris kartu yra ir SLA. 
menedžerius. Šiame buv. “Vie
nybės” namo taisyme j b menc- 
džeriaviinas buvo prastas. Tie
sa, p. Shedlow (Šidlauskas) tu
ri gražiai įrengtą saliuną, prie 
kurio yra ir svetaine. Namo 
beismente turi patalpą “Vieny
bė”, kurią SLA. šelpia, duoda
mas jai spausdinti savo organą. 
Bet viršutiniai aukštai neužimti e 
(dar ir nepataisyti), o Susivie*- 
nijimui ta nuosavybė jau kai
navo $75,304.95.

tas dūzgėjimas priminė, jog ka
ras jau siaučia.

Nejaukios mintys lindo į gal
vą: kas mus laukia? Ar pasi
seks laimingai Ameriką pasiek
ti?

Lietuvis jurininkas.
Paaiškėjo, kad “Mariehohn” 

laivo vienas jurininkas yra lie
tuvis. Kai jis nugirdo mus lie
tuviškai kalbant, tai tuoj priėjo 
ir prisistatė. Tai buvo maloni 
staigmena. Apspitomc jį ir pra
dėjome visokius klausimus janr 
statyti. Mums ypačiai rūpėjo 
daugiau ką patirti apie karą.

Jurininkas papasakoju mums, 
jog prieš dieną (rugpiučio 25) 
prie Gdynios savo akimis matęs, 
kaip lenkai nušovę vokiečių 
bombonešį.

(Bus„dangau)

(Tęsinys)
Didelis subruzdimas

Laivo vadovybė paėmė 
knusą pasus ir jau daugiau
neišleido mus iš laivo, švedų- 
Amerikos linijos Klaipėdos sky- 
riaUs vedėjas P. Zaborskis tik 
nukąri ir tvarko pasaŽierus, ku
riuos automobiliai tik veža ir 
Veža. Kaip matyti, šis laivas ve
ža ne tik daug keleivių, bet ir 
Visokių prekių iš Lietuvos į 
Švediją. Uoste ant bėgių stovi 
Visa eilė Lietuvoš gelŽkelio va
gonų su prekėmis ir laukia sa
vo eilės iškrovimui.

Prekės iš vagonų buvo krau
namos tiesiog į laivą. Pastebė
jau net penkis vagonus grudų.

Visi darbininkai tarpusavyje 
Vokiškai kalbasi. Darbas eina 
gana sklandžiai. Maišai su grū
dais keliami keltuvais, — po 
penkis susyk. Vienas maišas už
kliuvo už vinies ir perplišo. 
Grudai, žinoma, išbyrėjo ant 
žemės.

Kai grudai buvo sukrauti, tai 
skubiai atstume keturis vago
nus su arkliais. Kadangi kiek
viename vagone buvo po aštuo
nis arklius, tai iš viso jų buvo 
32. Visi jie buvo rinktiniai ir 
gana gražus, ir beveik vienodos 
spalvos.

Juos pradėjo keltuvais į lai
vą kelti. Kabaldoja vienas bė
ris po kito, tarsi koks balandis. 
Laive vietos nedaug, tad tie 
“keleiviai” statomi vienas prie 
kito labai arti.

Ir visą laiką eina didelė sku
ba. Atrodo, jog norima kažko
kie skubos rekordai sumušti. 
Kai darbas buvo baigiamas, tai 
kapitono padėjėją paklausiau, 
kodėl taip nepaprastai skubia- 
ma. Atsake, jog tai daroma dėl 
karo. Tai busiąs paskutinis lai
vas iš Klaipėdos. Be to, norima 
kaip galima greičiau išplaukti.

Šiai jau viskas paruošta ir 
lajvhs pasirengęs plaukti. Bu
vo numatyta, kad laivas iš
plauks 7 vai. vakaro, o tuo tar
pu jis jau pradėjo judėti ir 
Klaipėdos uostą apleisti 12:30 
vai. popiet.

Plaukiame
Pamažu laivas pradėjo nuo 

kranto tolintis. Keleiviai suska
to su klaipėdiškiais atsisveikin
ti: jie ėmė su rankomis ir no
sinėmis mosikuoti. Bet prasi
dėjęs karas jau buvo padaręs 
įtakos ir klaipėdiškiams. Apsi
blausę, nusiminę, — jokio gy
vumo.
jų ir į uostą atvyko: Zaborskis 
ir dar trejetas ar ketvertas vie
tos inteligentų. O Šiaip, švaisto
si tik Hitlerio tvarkos daboto
jai.

Oras pasitaikė gražus. Balti
jos krantai labai patrauklus. 
Todėl visi laivo pasažierai (iš 
viso jų buvo, rodosi, apie 150) 
sugužėjo ant denio. Netrukus 
aiškiai pamatėme Palangą. Vie
ni iš lietuvių buvo nusiminę, 
kad tenka su Lietuva skirtis, o 
kiti džiaugėsi, jog turi progos 
nuo karo pabėgti.

Sutinkame ir Lietuvos pa
siuntinį Švedijai. Tai p. Gailius, 
buvęs Klaipėdos seimelio pir
mininkas, o vėliau gubernato
rius. Dabar jis gyvena Stock- 
liolme kaipo Lietuvos atstovas. 
Plauke taip pat ir P. E. Enr- 
bonsson, Lietuvos garbės kon
sulas Goteborge.

Kai atsidūrėme ties Palanga, 
lai pradėjo visokios mintys gal
von skverbtu. Tai poilsio ir pa- 
silinksmhibno vieta. Daugiausia 
čia suvažiuoja Kauno ponija, 

• nepaprastai didelį nuošimtį ku
rios sudaro žydai. Atvykę į Lie
tuvą amerikiečiai irgi stengiasi 
Palangą aplankyti ir jos baltu
čiame smėlyje pasivolioti.

< Nors Palangos prisiminimai 
buvo malonus, bet tas lėktuvų 
dūzgėjimas viršuje Klaipėdos 
vis dar tebeskambėjo ausyse. Ir

Į LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją

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

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

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

ti
kraštuose,
kad ji nėra pakankamai
bucinė”. Gannono organas nul-1 4 T T T T7 T 0 I
no, kad Maskva turėjo visose I ZJk I I , I J
Pabaltijo respublikose iššaukti A J* A B JL •
sukilimus. Gruodžio mėnesio 1 „______

tas organas parašė taip: (Iš Lietuvos)
“Stalino vartojami metodai Neiškenčiau. Panūdau kaime 

Pabaltyje yra visiškai sveti- aplankyti savo pažįstamą uki- 
mi revoliucinei-tarptautinei kinką Jurgį. Neramus laikai, 
politikai. Leninas ir Trockis jau kaip kur Lietuvos pasie- 
atsišaukė į Lenkijos ir Gru- niuose karo liepsna žypčioja. 
zijos darbininkus, kad jie su- Jurgio ūkis pačiame pasienyje, 
kiltų, ir jiems į pagalbą siun- [domu, kaip žmonės tenai jau
tė raudonąją armiją, Stalinas čiasi. Traukiniu važiuoti valan- 
a įsišaukia į Suomijos žmo- da kita. O iš stoties taip pat po- 
nes — ne į darbininkus — ra valandų pėsčiomis eiti.
pakeisti... premjerus! Ažuot Jurgis, r—Jtai jau nepriklau- 
išjudinęs ^Pabaltijo kraštų [somos Lietuvos tikras vyras. Jis 

į mąsęsi^ka^^erstų savo dvidešimtspilkių ™etų. Uki- 
į-, kapitalistinius viešpačius, kad njiįfcas penkiolikos ha žemės sa-

jos steigtų sovietų respubli- vininkas. "Te^ai jau mirę, pats 
kas, Pabaltijo apsaugai nuo L^į va]d0 tvarko. Jaunavedys, 
Vokietijos, Stalinas pasirašo vos nigtaj kaip į savo namus 
sutartis su jų buržuaziniaislparsįve(Įg tokią pat jauną žmo- 
valdovais. įj^jjį^i. Tai ir nepri-
Taigi, jei Trockis sėdėtų Mas- klausomos Lietuvos tikra dūk-

d.

Europoje dabar eina du karu. Pirmasis karas, kuris 
prasidėjo, rugsėjo 1 d., buvo “įdomus” tiktai pradžioje, 
kol vokiečiai mušėsi su lenkai. Per kokias dvi savaites 
telegramos pranešdavo apie mušius, miestų ir tvirtovių 
paėmimus ir kitokius sensacingus įvykius.

Paskui neutralių šalių publika ėmė nuobodauti, kai 
paaiškėjo, kad tik viena pusė laimi, o kita bėga arba pa
siduoda. Jei ne Vaduvos tdrąstfe gyniift&sis' nuo vokiečių 
ir sovietų “nenugalimos” armijos įsiveržimas Lenkijon, 
tai šita pirmojo karo dalis butų pasibaigusi visai ne- 
dramatiškai.

Tuo tarpu kituose karo frontuose kova ėjo taip lė
tai, kad spauda pradėjo kalbėti apie karą su pajuoka. 
Tik laivų skandinimas jurose nedavė jam visai užmigti. 
Didžiosios vokiečių ir sąjungininkų armijos, pasislėpu
sios už tvirtovių linijų vakaruose, nerodė jokio palinki
mo eiti į mūšį, z

Bet lapkričio 30 d. prasidėjo antrasis karas, kai “ne-- 
utralioji” sovietų Rusija staiga užpuolė Suomiją, šis ka
ras pasirodė daug “įdomesnis”, negu pirmasis.

Vokiečių ir lenkų jėgos buvo labai nelygios, todėl ko
va tarp jų greitai pasidarė vienpusiška. O su francuzais 
vokiečiai nenori muštis. Kas kita Rusijos-Suomijoš kare. 
Čia abi pusės kaujasi labai smarkiai, vartodamos visokių 
rųšių ginklus, ir čia, kaip matyt, abiejų pusių jėgos yra 
beveik lygios.

Tiesa, Suomija turi viso tik truputį daugiau kaip 
pusketvirto miliono gyventojų, o Sovietų Sąjunga — 183 
milionus. Suomių reguliarė kariuomene susideda iš 25,000 
vyrų, o Stalino raudonoji “nenugalimoji” armija — 2,- 
000,000. Suomių armijos atsargą sudaro 40,000 išlavintų 
kareivių, tuo tarpu kai Stalinas turi išlavintų kareivių 
atsargą iš 19 milionų. Bet suomiai yra daug geresni ko
votojai ir jie žino, už ką jie kovoja; o Stalinas savo rau
donarmiečius turi varu varyti į mušius.

Telegramos praneša, kad daugelyje vietų Stalino 
žvalgybininkai eina paskui raudonarmiečius šū mašini
nėmis kanuolėmis rankose, kad raudonoji armija nepa
suktų atgal j Leningradą.

Tokiu budu, atsižvelgiant į viską, priešų jėgos šita
me kare yra kolkas maž-daug lygios. Stalino “nenugali
moji” armija iki šiol yra užkariavusi tik keletą nedidelių 
sklypų teritorijos Suomijoje, bet už tai ji turėjo daug 
didesnių nuostolių, negu suomiai. Kadangi Suomijoje yra 
50 kartų mažiaus gyventojų, negu Sovietų Sąjungoje, tai 
suomiai negali aukoti tiek gyvasčių, kaip Stalinas. Per 
pusantros savaitės laiko sovietų “voždiūs” pasiekė ma
žiau, negu kad buvo pasiekę vokiečiai per vieną dieną, 
kariaudami prieš lenkus. ’

šis antrasis karas tačiau gali pasidaryti taip pat “ne
įdomus”, kaip ir pirmasis, nes kai Stalino armija prieis 
prie suomių tvirtovių linijos, tai jai gręsia pavojus tenai 
Užkliūti ilgam laikui. Matytrkad Maskva tai nujaučia, 
nes ji paskelbė blokadą Suomijos uostams, nepasitikėda
ma nugalėti suomius atakomis sausžemyje. Todėl neutra
lių šalių žiūrovams, gal būt, Ir vėl teks nuobodauti.

kvoje, Stalino soste, tai Estijai, ra. Didžiojo Jcaro metu gimusi. 
Lietuvai ir Latvijai butą atsiti- Abudu Lietuvos pradžios >jnoky- 
kę dAr blogiau. Ir Suomija ne-Įkloš mokslus išėję ir dar kokius 
butų išvengusi 
“Nauj. Gadyne” 
pastebi:

“Jei Trockis
vietoje, jo šaika darytų tą pa
tį, ką šiandien daro Stalinas 
ir jo šaika.”

Abudu Lietuvos pradžios >moky-

užpuolimo. [tai kursus žemės ūkio reikalams 
visai teisingai

butų Stalino

“CENZŪRA” NUIMTA

Prieš keletą mėnesių vienas 
“Tėvynes” numeris išėjo su bal
tais tarpais Redakcijos straips
nių puslapyje, ir tenai buvo pa
stebėta, kad tie balti tarpai tai 
— “cenzūros pėdsakai”, neš se
kretoriaus M. J. Viniko pastan
gomis buvo sulaikytas skelbi
mas Kontrolės Komisijos rapor
to apie buv^ .♦•♦Vienybės-” namo 
taisymą. Bet dabar “cenzūra” 
jau, matyt, nuimta, nes šios sa
vaitės “Tėvynėje” ;yra įdėtas 
Tyrinėjimo Komisijos raportas 
apie tą patį “Vienybės” namo 
remontą.

Tas visas remonto dalykas 
dard negerą įspūdį, bet ypatin
gai prastai atrodo šie punktai:

■ < •' • ' '■

1) Kad remontui buvo išleis
ta $25,304.95 daugiaus, negu 
Pildomoji Taryba buvo nutarus 
si. Tiesa, taisant seną nanią, iš 
anksto sunku numatyt, kiek bus 
išlaidų (centro namą remontuo
jant, pav. buvo išleista 1 $5,893, 
vietoje $3,840.00, numatytų ori
ginaliame kontrakte). Bet kuo
met “Vienybės” namo v<£rte bu
vo $27,968.36 (prie to dar pri
sidėjo apie $4,000 užvilktų nuo
šimčių ir kitokių sumų), tųį da
ryti remontą už $13,599.09 yra 
neapsiskaičiavimas. Ir už tą mih

L rami ir pasl-

žiemos metu lankę. Abudu di
dįjį karą lyg pro sapnus prisi
mena. Savo yaldomą žemę abu
du dirba, tiksėtai kada spartes
niems' darbams atėjus į pagal
bą ką nors pasikviečia.

Tai tikri darbo žmonės. Sve
timo nenori ir savo neapleidžia. 
Už kelerių valandų aš jau Jur
gio kieme. Lauke sutinku Jur
gio žmoną. Jį jau iš tolo pama- 

| čiusi \ mane mosuoja ranka, 
džiąugiąsi svečią pąinąčiusį, šir
dingai sveikinamės.

—Kaip gerai, k^d atsilankėte! 
— Nuoširdžiai sako ji.
j —O kur jųsų Jurgis, -r- klau
siu, jos. ' h ' x

Jos veidas^ nurausta ir savo^ 
tiškai nusišypsojusi atsako:

—Gyvanašlė! Juokiasi.
—Kas atsitiko? 

klausiu aš.
—Tai niekis! — it vėl juokia

si.
Žiurau į ją ir spėlioja, kas Čia 

atsitiko. Jį lyg pamačiusi ma
no susirūpinimą raminančiai sa
ko: .

—Tai niekis. Vyras jllk Ut- 
sarginis, išėjo pratimams, to
kie neramus! laikai... .

—Ar ilgam, — tenaujUosL
—Kas dabAr žino! Juk kutas 

čia pat, tai niekis!
—Bet juk dabar rugių sėja, 

tai kaip apsidirbate?
—O ką manai, aš soti, ar ar

ti, nemoku? Juk ne elgetos krep
šio auginta! Dirbti molh|!

Mano akys . nenoromis dirs(ė- 
Įėjo į jos liemenį. Ji mano Čvllg-

- Nustebęs

tei^ujuoui 
no! Juk kai

kaip jos ausys skaista, pamažu 
tamsiai rausta, o jos veįdc 
džiaugsmas tvysta.

—Tai niekis! Gimdysiu dar 
ik už kokios penketos mėnesių, 

dirbti galiu! — Lyg susigėdusi 
aiškinasi ji.

Ji jau laukia prieauglio. Lan
da lygiai taip pat ramiai ir ly^ 
giai su tokiu pat džiaugsmu, 
caip laukia gero derliaus, kaip 
aukia paukščių ir gyvulių prie- 

augliąuš. Ji ram 
tikėjimo ^kupina.

Kalbamės, dalinamės paskuti
nėmis naujienomis. Abudu spč- 
liojava, ar karo išvengs Lietu- 
va. Smagu su ja kalbėtoji spau
dą seka, o paskutines naujienas 
.per savo radiją girdi.
, -^Pas mane dabar durys ne
užsidaro! Visi kaimynai vaka
rais sueina radijo klausyti, — 
na ir mane gyvanašlę aplanky
ti! Tai niekis...

Klausinėju, kur jos vyras.
—Čia pat, štai už varsnų ki

tų! Juk čia siena, kur gi toliau 
nueis? Savus laukus turi saugo
ti! O svarbiausia — savo žmo
ną apginti. — Tai tarusi ji vėl 
visa nurausta ir juokiasi, bet 
šiuomkart jos akyse džiaugsmo 
žiburėliai jau nežaidžia, bet lyg 
susigriebusi, lyg pasiteisindama, 
tą nejaukią mintį užslėpdama 
vėl ramiai taria:

—Tai niekis!
—Noriu jūsų vyrą aplankyti? 

Gal eisime kartu? — Raginu ją.
—Ne! —. Trumpai atkerta ji. 

r— Man negalima, neleidžia, bet 
jus iš toliau atvykę gal ir pa- 
simatysite.

Einu, 
varsnas 
kinam» 
linkėti?

—Tai niekis! Bet pasakyk, 
kad rugių pusė jau pasėta, — 
lyg susigriebusi prideda ji.

Atsiskiriava. Galvoju, kokiu 
rami Jurgio žmona. Einu ir gal
voju, Manding, jei ir karas pra
sidės, Jurgio žmona taip pat ra
miai sakys — Tai niekis!

O jei bus jai pranešta iš ka
ro lauko, kad jos Jurgis sužeis
tas, man rodos, ir tada ji ra
iniai atsakys — Tai niekis! Iš
tars įr dat .pridurs: Juk gyvas 
paliko! Tai niekis^ mano laukai 
užsėti, javai želia!

O jei, jri ji gaus liūdnesnę ži- 
nią> jei, jai bus pranešta, kad 
jos vyras žuvo.,. Ką tuomet ji 
pasakys?

Ką ji tuomet turį atsakyti?
• į , j .‘J U -• y ' .

(Bus daugiau)

NAUDINGOS
KALĖDŲ
DOVANOS

Jus rasite pilną pasirinki
mą Budriko rakandų ir ra- 
dio krautuvėje Elgin ir Bu
lovą laikrodėlių. Parkers ir 

Watermans Rašomų

Rašomos Mašinėlės
Elektrikines Ledaunės 

Skalbiamos ir Prosinamos 
Mašinos

Visai nedidelis būrelis
Minkštos Kėdės, Lempos 

Visokie Namams Rakandai 
Muzikaliai Instrumentai, Pi
ano Akordeonai, Kimball

Jurgio žmona geras 
mane palydi. Atsisvei- 

Klausiu, ką Jurgiui pa

Matysite Radijas Visų Ge
riausių Išdirbysčių. Už ma

žas radijas tiktai po

$5.95
Budriko Krautuvė Atidarą 
Kožną Vakarą ir Nedėliomis 

iki 4 vai. po pietų.

Jos. F. Budrik
FURNITURE 

HOUSE
3409-21 S. HALSTED ST.

Tel. Yards 3088

žymus radio programas leidžia
mas Budriko, nedėlios vakare 
5:30 iki 6:30 p. m. iš WCFL— 
970 kil. Radio Stoties.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940

v •%
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Barai

kompozi- 
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TlKRAI 
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VERTYBE

spalių 
leidinys

pri taikinti.
StokOH,
. Man- 

pritaiky
ki Tarkik

praktiš

kiausia

Del tamist 
nuo 1

D. ŽEMAITIS 
Skyriaus . Vedejius ir 

pardavėjas

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St

lyje. Irgi negalima užmiršti, 
kad ji daug ką naudingo įne
ša į tokį musų gyvenimą.

PRIE JŪSŲ
MĖGIAMO BARO 

ARBA
I I LIKIE-

J. NAKKOSIS 
Generalis .Vedėjas : ir 

Pardavėjas

Gražiausis cedar medžio dėžės 
platus pasirinkimas, dovana dėl 

panelių ir moterų nuo

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

paraše 
seniaus 

Radiofo-

35-tos ir NORMAL AVĖ 
(Bridgeporte)

Juozas Gruodis irgi 
naują simfoninę poemą, 
užsakyta Valstybinio

Dail. Miko šileikfo Tapyba 
va pareigą ponia Galaunlene 
išpildė labai pasekmingai.

Pilnutėlis teatras jaunos pu
blikos su didžiausiu atsidėjimu 
sekė programą ir po to entu
ziastiškai kėlė ovacijas dirigen
tui, solistui, prelegentei 
kestrui, sako Muzikos 
aprašydami šį koncertą.

meTV 
sena

jų ir niekuomet negirdėtų ku
rinių. šiame koncerte Izler So- 
lomon pasirinko pildyti Brahms 
ketvirtąją ir sovietą 
toriaus Shostakovich 
simfoniją. Abi išpildė , ■ f 

Šioje orkestroj yra
tuviai muzikai ir joje iki šiol 
grojo Adomas Micevičius, ku
ris dabar yra su Kansas City 
Simfonija. Illinois Simfonijos 
koncertuose dalyvavo taipogi ir 
lietuvaitė dainfriiilkė Helen Bar- 
tush ir 
progos 
cagietę 
Danys.

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausia Skoniu

Illinois simfonija 
atidarė savo sezoną 
su dideliu pasisekimu

Illinois Muzikos Projektas 
susilaukė didelio siurprizo, kuo
met pilnutėlė Blackstone teatro 
auditorija sutiko Illinois Simfo
nijos orkestrą ir jos gabų ve
dėją, Izler Solomon, ją pirmam 
Šio sezono koncerte, praeito pir
madienio vakare, ši oi' 
gyvuoja jau keli metai ir bu
vo instrumentali supažindyme 

A. Galatmienė. šią neleng- muzikos mylėtoją su daug nau-

Abu šie kuriniai bus'greitu 
laiku pildomi radiofono orkes- 
tros koncertų programuose.

Dabar, kuomet randasi kele
tas naujų simfoninių kurinių, 
lietuvių kompozitorių parašytą, 
jai sulauksime tos dienos, kad 
nors vienas iš jų bus pildomas 
Chicagos arba kilos simfonines 
orkestres. Lietuviai turėdami 
tokio brangaus turto, turėtą 
j ieškoti visokių galimybių, kad 
supažindinti pasaulį su juom. 
Ir bus linksma diena, kada mes 

numeris (matysime lietuvio kompozito
riaus vardą koncerto programoj 
sale pasauliniai žymių kompo
zitorių. Nemanau, kad aš esu 
viena šiame troškime.

Pirmyn koncertas 
Kirbai Hali rytoj i

Visi tie lietuviai muzikos 
lėtoj ai, kurie nori išgirsti 
iias prie visapusiškai tinka
miausių aplinkybių, lai atsilan
ko Pirmyn koncerte, kuris įvyks 
rytoj, Kimball Hali, ant kertės 
Jackson ir Wabash gatvių, šio
se patalpos^, nei tyliausios vie
tos dainos pildyme nežųsta, ir 
pilni balsai nesimaišo su durų 
trenksmu, mldėsiu įeinančių ir 
išeinančių žmonių, ir visokiais 
kitokiais “akompanimentais”, 
kurie nesiharmonizuoja su pil
domais muzikos kuriniais ir 
nedaro malonumo nei progra
mos. dalyviams nei klausančiai

koncertas pasižymėtų, kaipo 
vienas šio sezono pažibų.

Geriausio pasisekitno visiems.

Maža margaitė labai įvertins šią 
gražią lėlei bogę. Turime nuo 

$4*95

Pirmojo šio sezono 
premjera Kauno 
operoj

Lietuvos Opera šiomis 
mis priskaitė dar vieną 
prie savo jau ir taip turtingo 
repertuaro. Ta opera yra “Ma- 
non” ir ją parašė Massenet, 
vienas žymiųjų Prancūzų kom
pozitorių.

šį sezoną gal turėsime 
iš j lįsti kitą musų chi- 

dainininkę 
Lauksime..

Garantuoti piano akordionai sy 
kiti ir kursas lekcijų Už nepa 
prastai' sumažintas kainas nuo

$19-50

Nupirk rašomą mašinėlę. Prog
resą jKrautuvėj mokėsi tnažiau 

kokios pageidausi nuo 
$24.so

Komp. Mikas Petrauskas — 

Kaune atidengė pamin
klą komp. Miko 
Petrausko atminimui

Spalių 28 d., 1939 m., Kauno 
miesto sode, prieš Teatrą, buvo 
iškilmingai atidengtas Miko 
Petrausko paminklas. Skulpto
rius PundŽius padarė kompozi
toriaus Petrausko biustą, kuris 
buvo nulietas iš bronzo ir ant 
granito pedestalo pastatytas 
ties Valstybės teatru. Įspūdin
gos ceremonijos įvyko atiden
gime paminklo, atminimui to 
žinogaus, kuris *d ir bo tiek daug 
platinime ir ugdyme rrteilės 
dainai ir muzikai, ypatingai 
tarp Amerikos lietuvių. Jo kū
rybinis turtas, paliktas musų 
naudai, yra neapsakomai bran
gus ir didelis. Jis taipgi buvo 
kūrėjas pirmosios lietuviškos 
operos.

Tą patį vakarą, Valstybės 
Operoj tęsėsi šio paminklo ati
dengimo ceremonijos. Visai ata
tinkamai buvo pastatyta paties 
Miko Petrausko parašyta opera 
— “Eglė, Žalčių Karalienė”. 
Operoj dalyvavo paties kompo
zitoriaus brolis Kipras Petraus
kas ir Antanas Sodeika.

m i rruii.irirtii .is. j.. .■ i • ; . „

DYKAI—DYKAI
Kalėdą Eglaitė it Turke

Su kiekvienų Užsakymu anglių j 
10 tonų at daugiaus, jeigu 

pirksite pas b

KYLĄ
Jei vartoji paraištį, vartok tik 
100% tikrai pritaikintą. Tarkis 
;ik su daktaru ekspertu tuo rei-

Pilnos mieros rašomos deskutės, 
tinka visiem, pasirinkimas nuo 

$9-75
Chenille lovų uždangalai labai 

platus, pasirinkimas nuo
$2-9$ ,Svarstyklas. Nepaprastai gėta do- 

vana> Kas sykį. sveriantis mąstis 
apie tamista. Sumažinta kaina 

$2-49

Muzikos Barą numeris 
apie komp. Juozą 
Naujalį

Dvigubai padidintas 
mėnesio Muzikos Barų 
yra skiriamas Juozo Naujalio 
mirties penkių metų sukaktu
vėms paminėti. Turinys šio nu
merio yra turtingas aprašymais 
apie kompozitoriaus Naujalio 
kūrybą, veikimą ir gyvenimą. 
Jame taipgi telpa sąrašas visų 
kompozitoriaus Naujalio kuri
nių. Taipgi yra ir muzikos prie
das — Juozo Naujalio “Du Pre
liudai”.

šis Muzikos Barų 
yra labai įdomus ir turėtų bū
ti perskaitytas visų tą, kurie 
domisi musą muzika ir jos kū
rėjais.

CONRAD
FOTOGRAFAS 

studija įrengta pir
uos rųšieš su mo
demiškomis užlai
domis ir H(jllywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St. 
’el. fcNG. 5883-5840

Simfoniniai koncertai 
mokiniams

Lietuvos Muziką Draugijos 
mokytojų sekcija, su pagelba 
Valstybės Radiofono, yra nuta
rus rengti eilę simfoninių kon-| 
certų Kauno gimnaziją moki
niams. Pirmas toks koncertas 
jau įvyko Valstybės teatre. Di
rigavo Balys Dvarionas, Apie 
kompozitorius ir jų kurinius, 
kurie sudarė šio koncerto pro
gramą, paaiškinimus teikė po
nia

Riešuto medžio gražiai išdrožinėti 
seklyčiom staliukai po\

$9.95Lietuvių kompozitorių 
nauji simfoniniai 
kuriniai

Muzikos Barai praneša, kad 
Vladas Jakubčnas baigė savo 
antrąją, trijų dalių simfoniją. 
Valstybinio Radiofono orkestrą 
jau pildė dalį šios simfonijos 
— minuotą — praeito 
koncertuose.

publikai. T.
Atsimeni!, kad apie dvide

šimts metų atgal, visiškai ne- 
ouvo sunku sukviesti publiką 
į panašią Kimball Hali, kurio
je jau, buvo rre vienas lietuvių 
koncertas, ar kitą tikrą koncer
tinę auditoriją. Juk per tą lai
ką mes žymiai pažengūm kul
tūriniai. Rodos, kad ta gražių
jų dalykų, ypatingai dainos ir 
muzikos, mylėtojų šeima padi
dėjo. Jau šiandien šios šęimoi 
artistišką skonį nelengvai ga
lima patenkinti 
sitcisinlftias fe pildyto, ų p. 
dėl to ar kito nepasisekimo, 
nelaiko.

a ..1 myn Choras tą labai įver
tina ir todėl nutarė šiame kon 
certe duoti “savo geriausią” 
prie visų galimų ir patogiau^ 
šių aplinkybių. Todėl ir paėm§ 
tą tikrą ir koncertinę audijj 
riją. < . /

Kazys Steponavičius. Pirmyn 
Choro vedėjas, kartu ir jo ga» 
bi pagelbininkė žmona, daini
ninkė ir mokytoja, Anelė, sako, 
kad jie turi prirengę tikrai šau
nų programą rytojaus koncer
tui. Jie tiki, kad visi atsilan- 
kusieji muzikos mylėtojai bus 
pilnai patenkinti, kaip kurinių 
įvairumu, taip ir jų pildymu. 
Choras ir solistai labai rūpes
tingai rengiasi šiam koncertui 
jau ilgą laiką, neš kaip choras,

J mokėti 1940 metai pagal jūsų t 
patogumą

t Indiana Eįg Nut tiktai $6,00 į
| (Taxai extra)
S Telefonas B on ieva r d 7900

Nei joki s pa
sės

Vaikam staliukų setai įvairumas 
nuo

Liudymais įrodyta, kad šimtai 
pasigydė šiuo 100% paraisčių pri
taikymu ir kylos gydymu, ką at
liko 20 metų patyrimo specialis
tas daktaras—-be operacijos—be
dirbant—vidutinia kaina — pri
taikintais išmokėjimais.
KODĖL NE JUS! Jin ugdo nauju* auėi- 
iIuh ir raumenis—kaip oistoris perlus— 
GREITAI. 12|4 aavaltca. 1 Ar 2 sy
kių j savaite atAjns. Nes Sis patarnavi- 
mas yra tikras. Įrodytas pas sekimaa—ne
žiūrint kokiai klasei priklausai). Kudė 
neprisidėti prie laimingų išgydytų šeimos 
—nes iftlaidos visiems pakeliamos if ift- 
tnokėjinių laikai gali būti 
•ienus'mink nelauk dėl pinigų 
gydykis dabar. Jei vari 'ji paraiilj 
dien ateik dykai ekzan I laeijos, 
no bandymo, ar $2 gydymo už 
tik šiuo 20 m. patyrimo 
r.preial'stu daktaru, krtd pa
tirti ar paraifitis tinka 100 
nu<»š, ar gauk toki kuris 
liūs 100 nuofi.

Uit Ikrln4.' paralžėlal los ✓** 
tik Sfi.OO f

Gydo vyrus, moteris ir vai- Į % 
kita. — moteris prižifttėtGja j 
—slaugS. f
Atdara; 11 v. r. iki # v I 1 
vak. sekiniuiki 2 v. p p. I 

Kalbame IdetuvIAkat L
Kam atidėliot—Velk dabar l| 
—Gana uikfetėjimo n epą to- u 
gilinu—skausmų— gyvumo uD 
ttokdA — rffbA rąžykite dy- ▼ 
kai itifOtMaeijų Bulelenio.
100% HUFTt Rl# antf Tkt W 

SERVICE
Ut-. P/K. BthhnAif. ttfcekt.

Patyria u^MlMas 
2(1 rtiettl lalėlttk.

18«p N. BMftcn AvAitre. 
Chlęago. Arinttttre
2 flukst. Įėjimas per kam

pine krautuve.

''$ Didelis, gtažus* minkštas krėslas 
' ffi tinka visiem, Bargain kaina tik 

Pirk Kalėdoms naują 1940 metų$ ,$!^v0«5O
mados radio už sumažintas kai- .f ... ....
nas. Midget radios $d.3O| Pull-up ir bedfoom krėslai po 

$6-95
Console Radios nuo $2Q-S0

taip ir mokytojas nori, kad šis'gerai žinomai ir gerbiamai ar
tistei smuikininkei ir mokyto
jai, Lulu Raben-MiCėVlčiėnėi. ;

Ponia Micevičienė yra viena 
tų muzikių, kuri nuolat tobu
lėja savo darbe, nes ji nė!W 
mo, kad yra toks dalykas, kaip 
žinojimas perdaug muzikos Sri
tyje. Apart turėjimo didelės 
kliasos smuikos ir piano moki
nių, tarp kurių yra nęmažaį 
skaičius musų talentingąją jau
nuolių, ponia Micevičienė pa
švenčia nemažai laiko dalyvau
dama koncertų programUOSė 
kaipo solistė. Per daugelį metų 
yra narė Chicagos Moterų Sim
fonijos Orkestros, kuri Šįmet 
duoda seriją koncertų Oikestra 
Hali. Vasaros metu, ši orkestrą 
pildo koncertus Grant Parko 
programuęse, kurių klausosi 
tūkstančiai žmonių. Per pasku
tinius tris metUfe, p. Micevičie
nė, kartu su dviem kolegom, 
pildo reguliarius savaitinius 
koncertus • didžioje Y.M.G.A. 
įstaigoje, vidurmiestyje.

Jeigu ji ilgam laikotarpyje 
susilaukia liuoso vakarėlio, tai 
pasikvietus draugus, muzikos 
mylėtojus pąs save švečiuosno, 
visuomet pavaišina juos gražia 
mlizika, kaip savo taip ir sve
čių artistų pildoma.

Niekas negali sakyti, kad Lu-

DIDŽIULE KRAUTUVE
Pilnai Prisirengus Pasiūlyti Naujausias, Geriausias, Praktiškiausias

Kalėdų Dovanos Mažiausiom Kainom Mieste
Šimtai iš ko pasirinkti; naudingiausių dalykų tinkamų dėl kiekvieno šeimynos nario.

Lulu Raben-Micevičieng 
aktyvi artistė ir 
pasekminga mokytoja .

Beklausant garsiosios rusų 
aktorės, artistes Marijos Ous- 
ponskajos kalbos Vienoj radio 
programoj vąkar, ji išsireiškė, 
kad “būti pasekminga mokyto
ja, reikia būti aktyve artiste."’

Negaliu surasti toj valandoj
kam šis pasakymas tinka dau- lu Raben-Micevičienė negyvena 
glaus kaip mums lietuviams nuolatos muzikos pilnam pašau?

Mažas rankpinigis rezervuos bile pasirinkta dalykų kurie bus pristatyti Kalėdom ar kada 
pareikalausite

patogumą Krautuvė atvira k&$ vakarą ir nedalioj $
valandos ryto iki 4-tos valandos po pietų. »

?'$T RIBOTOJ 
CHiCAGO I' L

NETOLI 32-ros GATVfiS BRIDGEPOflTE
JURGIS NAKR061S, Vedėju',

Tel. ViČtdry 4226 CMeago, Illfaois
,,, .r.yimi 4 yi.ii.* ., • >, ■.......................  , iįihin/ į■

asiklausykite niusų gražaus Lietuviško Prograftio Nėdėlioj, 
\ ,/ 11 vai. ryte, iš stoties WGĖS, 1360 kiWqlės ■,
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Diena Iš Dienos įSAnbio
Sunkiai Serga 
Jonas Overlingis

NORTHStDE. J. Overlin- 
gis, northsįdietu muzikas, gu
li miesto ligoninėj, prie Harri* 
son ir Wood gatvių. Jam buvo 
padaryta vidurių operacija.

Pirmiau ligonis gyveno pas 
pp. Radžiu, Evergreen gatvė, 
ir su p. Radžium grodavo va
karėliuose. Dabar gyveną pas 
T. Urboną, 5527 W. Washing- 
ton bulvaras.

J. Overlingis yra draugiškas 
žmogus. Butų gerai, kad drau
gai ip giminės jį skaitlingai 
lankytų. Jis daugiausia giminių 
turi Rosęlando apylinkėj.

V. Fąiza.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms - 
(Chicagoj) .

James Aceną, 29, su Pearl 
Bartus, 23

Ąiujrevv Linden, 32, su Do- 
ręthy Roęk, 21

Chrjstie Lįnnvag, 46, su So- 
phie Wallįck, 36

leikalauja
Vrskirų

Mary F. Mick nuo
Mick

Gavo
’erskiras
Alice Lommatzsch nuo Louis 

Lommatzsch

Pro-

John J.

———————.......................II i u tr,i HII

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

NUOŠIRDI PADeKA
Širdingai dėkoju visiems gi

minėms, draugams ir pažįsta
miems ir visai skaitlingai mi
niai žmonių, kuri dalyvavo ma
no mylimo vyro Antano Jakan- 
to šermenyse ir laidotuvėse.

Taipgi dėkoju visiems už gė
les ir užuojautą.

Taipgi dėkoju laidotuvių di
rektoriui J. Liulevičiui už nuo
širdų patarnavimą ir “Naujie
noms” už prielankumą. Taipgi 
ačiū Peoples Furniture komp. 
ir p. J. Krukui už prijautimą 
per radio. —Antanina Jakantas

Šiltos Kalėdos 
Dykai

BRIDGEPORT. — Tai pirma 
tokia proga pasitaikė, kad per
kant anglis už papigintą kainą 
kartu galima gauti turką ir 
Kalėdų eglaitę visiškai dykai.

Tą pasiūlymą duoda didžiulė 
anglies firma Bridgeporte. Bu- 
tent, Virginia Coal Co., kuri 
randasi prie 35-tos ir Normai 
Avė. Telefonas Boulevard 7000.

Geros anglys — tiktai po 
$6.00 už toną.

Prie to, dar nereikia 
keti iki 1940 metų.

Skelbimas šiandien 
Naujienose.

Dainuos Birutės 
choras

Budriko WCFL Radio 
gramąs sekmadienio vakafe,
Gruodžio 10 dieną, kaip 5:30 
iki 6:80 vak., iš galingos sto
ties WCFL, 970/kil. Lietuvių 
visuomene vėl turės progą iš
girsti gražų 60 minutų radio 
programų. Dalyvaus Birutės 
Choras, Budriko Radio Orches
tra, solistai, ir “Makalai”. Pro 
gramas dedikuojamas paminė j i 
mui 10 metų sukaktuvių kaip 
lietuvių programai pirmą kai> 
tą biivo pradėti leisti gruodžio 
mėnęsį, 1929 metais, ir jau iš
ėjo Į0 metų kaip tas pątsąi 
Birutės Choras dalyvavo.

Per tą visą laiką buvo lei
džiami programai Budriko krau
tuvės iš šios galingos stoties.

Gerų Programų Mylėtoja.,

symo. Lygiai radio klausyto
jams kus žingeidi! ir svarbu 
girdėti apie kalėdinius pirid- 
nius. šios, žinios bus praneštos 
iš Progress Krautuvės, kuri da
bar yra nepaprastai gerai pri
sirengus visuomenei pagelbėti 
susipirkti tinkamiausias dova
nas jną^iausįoipiš kainomis. 
Malonėkite nepanųršti pasiklau
syti. Ęep, xxx

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

— ĮVYKS ~
Sausio 14 d., 1940

CHICAGOS CITY

PASKUTINĖ SAVAITĖ
U Trovatore—šiandien 2:00 —
Rethberg, Longone, Martinelli,

Morelli, Lazzari. Ved. Weber
Romeo and Juliet—šįvakar 8:00

Dosia, ’ Mayer, McChesney, 
Beattie. Ved. Hasselmans.

Rytoj 8:00 H ALK A
T r e e r, Glowacki, Kiepura, 
Czaplicki. Ved. Bojanowski. 
Littlefield Baletas Filareci—

Dudiarz Choras.

Carmen — Pirmad. — Giannini, 
Monroe. Martinelli, Czaplicki. 
Ved. Weber. Littliefield Baletas 

Otelio—Treč.—Mason, Paggi, Mar
tinelli, Morelli. Ved. Weber.

Rigoletto—Ketvirtad. r-Reggiani, 
Mayer, Bentonelli, Weede, La- 
zzari. Vedėjas Kopp.

Kainos: $1.65, $2.20.
Bartered Bride—Penktad. 8:00—
Burke, Chamlee, Marlowe, Ring- 

ling. Ved. Weber. Littlefield 
Baletas.
Vakarinis perstatymas 8:00.
Sėdynės parsiduoda dabar 

Reguliarės kainos:
$1.10, $1.65, $2.20, $3.30, $4.40.

CIVIC OPERA HOUSE

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra

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

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

European Tailors 
2019 CANALPORT AVENUE 
Nelaukite šalčių. Siudinkitės 

overkaučius, furkaučius dabar. 
Mano darbas garantuotas, o sa
vo drabužiais busite užganėdinti.

.......................................................................... . 11 Įk 
Jei Nei»a*velkote Bnn4yd»nil KRų Vąls*

♦n*. T*»l Ateikit Mn» 
4AKNV ARBATA GRAŽINA SVEIKATĄ 
No 100

Skl1”v«« ir žarnos .........  $1.00
No. 101

Tnk*»M ir pūslė ...................   1.00
No. 90

Plauėfu negalavimas .........  1.00
Nn. 107

Odos liros ........... ... .......... .—........  1.00
No. 22

Moterų liros ------------- --------------- 1.35
No. 88

Kepenos ir tulžia--------------------- 1.85
No. 15

I SlaplninlM (vaikams) — 1.00 
No. 9

Reumatizmas _____—-----------------1.0,0
No. 19

Nervinrumas 1.00
Gydytojo nurodymu specialiai ir aUarrįai 
naruožtas Šaknų milinys. Nespftkite savo 
liros—ateikit ir pasikalbėkit au triūsų 
daktaru. Ekzamlnacija, diamosaa ir re
ceptas DYKAI.
Atdara 1:00 p. p. iki 8 ▼. v. antr. Ir k«Hri 

SANITAS HERB TEA
1148 Mlhraukee Avenue 

Chicaro. Illinois
Krautuve atdara 9 ▼. r. iki 9 v. Y. 

kasdien.
Orderius | užmiesti siunčiame tuojau. 

Laižkus rallt rąžyti lietuvilkai.
—— ——MMRR

užmo-

telpa 
VBA.

Antanas Bačkys 
Su Nauja Firma

BRIDGEPORT. — Plačiai 
siems žinomas salesmonas 
Antanas Bačkys dabar 
jo darbuotis su nauja 
kuri parduoda vartotus 
mobilius. Bridgeport 
Sales Co., antrašu 3040
Halsted St. Tėmykit firmos skel
bimą dėl bargenų šiandien 
‘Naujienose”.

Linkėtina Antanui sėkmingai 
darbuotis. — VBA.

vi-

pradė
ti rma, 
auto- 

Motor 
South

Boston Shoe Store .
Duoda Kalėdų Dovanas

BRIDGEPORT. — Lietuviams 
Terai žinoma batų firma, Bos
ton Shoe Store, 3435 S. Halsted 
St., yra pilnai pasiruošusi Ka 
ledų šventėms ir savo kcstu- 
mieriams duoda vertingą dova
ną su pirkiniais. Dovanos bu
rnai reikia paprašyti, nes ki- 
aip nebus duota. Taip buvo pa
skelbta vakar dienos “Naujie- 
lose”. — VBA.

ir lai- 
tikslą 
šeimi

Lietuviškų Šokių 
Vakarėlis

V. Beliajaus ‘ Tautiškam 
Kąmpelyj”, 514 East Glst Street, 
šįvakar (8:30) įvyks lietuviškų 
tautiškų šokių vakarėlis. Daly
vaus grupė šękėjų, dainiųinkai 
ir būrys žymių svečių. Visi 
šliaukiusieji bus vaišinami 
!uviškais valgiais.

Kitą šeštadienį Kampelis 
švenčiamas ukrainiečių 
kiams.

at-
1 ie

pa- 
šo-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

PIRMADIENĮ, SAUSIO 8, 8:15 V. V.
CIIICAGO WOMEN’S CLUB TEATRE, 72 East llth St.

Bus Parodyta Du Sensaciniai Baletai
“Aušros Vartai” ir “Kiduš A Šem”

Atvaizduos Vytautas Beliajus su savo grupe iš Trisdešimts 
Miklių ir Gyvų šokikų

Tikietus gausite Naujienose—83c ir $1.10—arba rašykite
V. F. BELIAJUS, 514 E. 61st St. Plaza 8177
Pirkite iš Anksto ir Įsigykite Geras Sėdynes

DULKIŲ VALYTOJAS YRA TINKAMIAU- |
ŠIA KALĖDINE DOVANA SAVIEMSIEMS. it

GALITE PIRKTI ANT LENGVŲ |
IŠMOKĖJIMU g

“Progresą” Krautuvė 
ruošia gražų ir įdomų 
radio programą

Progrėss Furniture Kompa
nijos vedėjai, sako, kad “Žmo
gaus gyvenimas neturi būti 
nuobodus, bet užpildytas viso
kiom linksmybėm ir įdomybėm, 
ir kaip tik dėl to ši įstaiga 
leidžia radio programus.”

Tokie radio programai įvyk
sta kas sekmadienį, 11-tą 'va
landą prieš piet, iš stoties 
W.G.E.S. Taip ir rytoj, girdė
site šį nuolatinį programą.' Jo 
turinys bus turtingas, gražus 
ir įdomus, žymus dainininkai 
padainuos daug gražių daine
lių. Drama “Gyvenimo Bangos” 
darosi labai įdomi, o prie to 
bus naudingi patarimai, įdomus 
pranešimai bei smagi muzika | 
suteiks daug gražaus pasiklau-

Stangink 
sveikatą

Kam naikinti sveikatą 
ką gaišinti, kada gal ma 
atsiekti ir be to. Kodėl
įlinkės turi pačios drabužius ve 
lėti, sunkiai dirbti, kad dabar 
|ai gali atlikti patikima, senia 
visiems žinoma skalbyk a ge 
•iąu ir pigiau.

Victory Laundry—skalbia jai 
»er 25 metus tarnauja šeimy 
oms, taupė sveikatą ir pinigu 

U, kurios pasitikėjo. Jų patar 
pavimo nauda didelė, kainos že 
mos. Tik pažiūrėkite, p ina 
maišas —• iki 30 svarų už vie 
ną dolerį — paims iš namų i: 
pristatys išplautus. Kode,’ nepa 
šaukti telefonu dar šiandien 
VAN Burėn 5800 Chicagos mie 
Ste
priemiesčiuose.

ir Enterprise 7300 — 
(Skelb.)

CICERO. — Kaip jau buvo 
pranešta, biznierius p. Paliulis, 
2320 S. Cicero Avė., išvažiavo į 
Michigap valstiją stirnų medžio
ti. Pereitą sekmadienį naktį Pa
liulis grįžo su geru grobiu — 
parsivežė net dvi ir nemažas. 
Tuojaus “čvertavojo” susud«5 ir

j rytoj duoda stirnienos pietus irljjg 
vakarienę. Kas mėgstate tą “pa- įįg 

Į trovą” — atsilankykite. Bus ir įįį 
muzika. 7

. i, 'm 1 . ' . ..... . ----- -----------

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ
* -»•' . ■

Vincas Kiniauskas atidarė moderniškų
Taverną

1657 North Kildare Avenue,
P-nas Kiniauskas pirrtiiaus turėjo užeigą, 3327 N. Western Avenue, 

kurią jis dabar pavedė savo žentui. /
Širdingai kviečiu draugus, klijentus atsilankyti į naują užeigą.
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• • • Visuomenės sveikata besirūpinant

DIEVO DIDŽIAUSIA
DOVANA... Jūsų Sveikata!

, Saugokit sveikatą, ypač per šventes, kada galima nuvargti. 
Geriausias dalykas tai laikas nuo laiko pasitikrinti svei-

* *
čia galite gauti kompetęntišką medikalę priežiūrą už pri
einamą kainą... užtikrintai, jums prieinamai. Pavyzdžiui:

i Išekz am?'gavimas 
akių, ausų, nosės 
ir gerklės, urina- 
lysis ir kraujo 
spaudi- *|
mo ................ ■

VISI 
TELEFONAI 

VAN BUREN 5709

Patarimas 
DYKAI

KaflSMKU

„ Moterų ligos, mė
li e s inės negalės, 
glandų gydymas 
ir moksliškas re-
dnsj- tai> Puslė ir $1
nimas I odos ligos .. . ■

DR. A. F. NEMIR0
ir medikalis. Štabas

PATIKIMAM MEDIKALTAM CENTRE
Antram aukšte Marbro Teatro Name

4124 WEST. MADISON STREET
Atdara kasdien 9:30 v. r. iki 8:30 v. p. p.

Ekzaninacija Tiems, Kurie Nagil
Apsimokėti:

Kasdien 10 v. r. iki 1 vai. popiet.

PRICE OF ONE^ tį 
fe 
fe 
fe

Specialus trytme- 
ntai. reumatizmas 
aukštas kraujo 
spaudimas, inks-

ROYAL
VACUUM CLEANERS

The greatest value 
In fine Vacuum 
Cleaners that 
Royal has ever 
offered.

A new and improved modai of 
the famous Royal De Luxe, $ A 4 33 
with headlight-. Made to sėli for ■ *T
The Royal Revolving Brush 
Hand Cleanar. The lašt word _ 
in efficiency and guality. *11293

Made to sėli for I Ų““

TOTAL VALUE

BOTH, DURING THIS 
SALE, FOR ONLY

FURNITURE COMPANY
g w. įtooseveiL Ka. beeley 8760 g
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ALUS VISIEMS
Artinasi Šventės!
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WH1TEEAGLECHOPIN
Salyklinis Produktas

Gydytojai pataria Chopin Malt kaipo vaistą 
energijai atgaut. Tai ačiū tam, kad jis turi 
pačius svarbiausius vitaminus B ir D. Bet jis 
yra kartu ir gardus ir gaivinantis gėrimas. 
Patariama visiems gerti einant gulti. Rytą pa
sijausite gyvesni ir energingesni. Gerkite 
Chopin Malt dėl sveikatos.

Jau laikas visiems pasirūpinti šventėms alaus, štai jums White Ęigle alus. , Chemikai jį 
daug, kartu analizavo ir tiek pat sykių patvirtino mūšų tvirtinimą.,. kad “Christmas Brew” 

^3 VVhite Eagle Lager, Chopin Malt ir Allweiden, Chevajier, atsakančiai padaryti, turi normalų 
mielių kvapą ir skonį, ką tik gerosios gamybos alus teturi. VVhite Eagle bravoras praneša, 

tsi7’Jns ’^iv) dar niekad pirma. Širdingai pasiūlome, jums butelį, dėžę, mažą statinaitę, 
aštuntadalę (178) ar ketvirtadalį G4). Užsisakykite dar šiandien.

LABIAUSIA ŽINOMAS ALUS
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WHITE EAGLE’S

“(Cfjristnias 111 r du”
• ■ ?■ ' • .. . / ■ ■

Kas tik paragauja “Christmas Bre>v” alaus, White Eagle da
ryto, tas pripažįsta jį. kaipo, geriausią. Tai yra todėl, kad 
“Christmas Brevv” daromaą iš geriausių dalykų. Pamėginkite. 
Užsakykite dar šiandien.

Kad įgyti populiarumą ir naudą gauti, kaip ir atskiras 
žmogus,—alus turi turėti gerus privalumus.

Tokiu yra ir White Eagle
alus. Jis žinomas visoj Chi-

YARDS 7460

a

NTe vienas iš jūsų pa
žįstamų apsidžiaugtų 
gero alaus stiklinę iš
gėręs, geriau negu 
paprasta dovana ga
vęs ... Tad, kodėl ne
pasiųsti kam dovano
mis gero White Eagle 
alaus dėžę? Užsaky
kite tai telefonu iš 
bravoro

Nevilkinkite... užsakymą duokite tikrą- S 
jam pristatytojui, taverne, arba kreipkitės r? 

tiesiai į bravorą. fe

ir kvapą.

ALAUS Dėžė!

YRA
PUIKIAUSIA
KALĖDINE
DOVANA
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WHITE EAGLE BREWING CO 
3755 S. Racine Avė 

CHICAGO, ILLINOIS 
•J ’

^ ŠAUKITE LIETUVĮ ATSTOVĄ FRANK P. SPEECHER

YARDS 74G0 Si

1

y, t'i-vį.
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šeštadienis, gruodžio 9, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III

Rytoj įvyks Gražus 
“Pirmyn” Choro 
Koncertas

Jaunuoliai Nesnaudžia

tuvių kolonijas' tolimose valsti
jose, ir net aplankė Kanadą.

Taigi, jauni, seni, jeigu jus 
vargina kokie nusiminimai ir 
nesmagumai, ateikit į “Pirmyn” 
choro koncertą, o kai išgirsit 
gražias daineles, tai užmiršit 
visus vargelius ir jausitės lai
mingesni. Choras sudainuos ke
lias naujas, dar Amerikoj ne
girdėtas daineles.

Atsilankykit—nes busit pa
tenkinti. Tos gražios dainos 
skambės per ilgą laiką jūsų 
ausyse. Kur linksma, ten ir 
smagu. Pasimatysim rytoj, 8 
vai vakare, Kimball salėj, 306: 
S. Wabash avenue.

J. Faįza.

JONAS RUKŠTALA, 
dainuos “Pirmyn” Koncerte.

Rytoj, gruodžio 10 d., šau
nioj Kimball Hali .svetainėj, 
306 S. Wabash avenue, įvyk
sta “Pirmyn” Choro koncertas. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Visi žino “Pirmyn” Choru. 
Tai gabus dainininkų būrys, 
susidedantis iš gražių mergai
čių ir vaikinų, gerai išsilavi
nęs ir vedamas Kazio Stepona
vičiaus.

Galim pasididžiuoti, kad mu
sų Choras nesnaudžia. Pernai 
aplanke savo tėvų žemę — Lie
tuvą, taipgi aplankė kelias lie-

Tai Bus Laimin
giausias šeštadienio 
Vakaras

Cicero Kultūros draugijos 
Parengimas.

CICERO. — Jeigu chicagie- 
čiai, ciceriečiai ir kitų artimų 
kolonijų lietuviai mokės tinka
mai sunaudoti šio šeštadienio, 
gruodžio 9 d. vakarą, tai ne vie
nas, bet desėtkai bus nepapras
tai laimingi. Gi atsiekimui šios 
nepaprastos laimės tik reikės 
nuvykti į Liuosybės svetainę, 
kuri randasi prie 14 gatvės ir 
49 Court, Cicero.

Tai bus Chicago Lietuvių

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Walter Engelberg, vokie

čių generalinio konsulo sek
retorius, kuris buvo nužu
dytas savo bute BrooĮdyue.

Draugijos, Cicero skyriaus pui
kus “bunco” lošimo vakaras.. 
Daug jau teko matyti pa^šįių 
parengimų, bet šis be abejones 
sumuš visus dovanų gausumų, 
gražumu ir vertingumu. Jei čia 
reiktų išvardinti visos dovanos,, 
kurias šiaip vakarui sudovano- 
jo nariai ir nenariai, biznieriai 
ir ne biznieriai, tai užimtų visų 
laikraščio lapų.

Visi lietuviai ir lietuvaitės yra 
kviečiami šį šeštadienio vakarų 
atsilankyti į Ciceros Lietuvių

Gerai Pasirengusi 
Kalėdinių Dovanų 
Pasirinkimui -

Progresą Krautuvė Gražiai 
Atrodę.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

KASTANTAS JANKUS

CARL BEVAN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 6 d., 4:05 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 39 metų am
žiaus, gimęs Anna, Illinois.

paliko dideliame nuliUdiinę . 
moterį Marijaną, po tėvais " 

<Paugutę, dukterį Kastanciją, 
'^motiną Adą, patėvį J. Collins, 

uošvius Mr. and Mrsz John 
Pauga, 2 brolius ir 1 seserį 
ir kitas gimines, draugus ir 
pažįstamus.

Priklausė prie Eagles.
Kūnas pašarvotas 5031 West 

Roosevelt Road, Cicero, III., 
Tel. Cicero 5306. Laidotuvės 
įvyks Pirmadienį, Gruodžio 
11 d., lf30 vai. popiet. Iš na
mų bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Carl Bevans gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys. Motina, 
Patėvis, Uošviai ir kitos Gim.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 8 d.. 1:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Telšių apskr. 
Medingėnų parap., ir miestely

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Petronėlę, po tėvais 
Gintariutę, 2 sūnūs Dominin
ką ir Kastantą, 3 dukteris— 
Kastanciją, jos vyrą Frank 
Kovarskius, Petronėlę, jos 
vyrą Roland Guzik ir jų šei
mynas, Marijoną ir jos vyrą 
Antaną Lukas, byolį Dominin
ką, jo moterį ir šeimyną; se
serį Oną Daugėlienę ir jos 
šeimyną. Lietuvoj—seserį Ma
rijoną Jankus.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 S. Califor- 
nia Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., Gruodžio 11 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Nekalto 
prasid. Pan. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Kanstanto Jan
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Brolis, Sesuo ir kt. Giminės.

Laid. Dir. J. Liulevičius, 
Tel. Lafayette 3572.

dovanas, žinoma, kas ką laimės 
Pradžia 7:30 vai. vak.

AGNĖS PEGENAS, po 
tėvais Vasiliauskaitė 

gyveno: 120 St. ir 86th Avė., 
Palos Park, Illinois

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 7 d., 12:30 v. popiet, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje Panevėžio 
mieste, Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dvi dukteris: Jadyygą Ryer- 
• son, '•žentą'* ' Lavvrence, Oną 
Heggen, žentą Earl, žentą 

' Charles Mątthew's/> seserį Ma
gdaleną Ambutą, brolį Joną 
Vasiliauską, švogerį Aleksą, 
švogerką Jonienę ir gimines.

Namų telefonas, Palos Park 
165-W1.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 6834 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės. įvyką . 
pirmad., Gruodžio 11 d. 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Gimimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šy. Kazi
miero kapines.

Visi_ ą. a. Agnės Pegenas . 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, žentai, Sesuo, Bro
lis, švogeris, Švogerką ir gim.

Laid. Dir. Ant. Petkus, Tel. 
GROVEHILL 1042.

Man atsilaųkius į Progress 
Keltuvę, teį<o pastebėti ipodęr- 
niškai išpuoštų frontų, kokio iki 
šiol dar Brįd^ępPI’te nebuvo; iš
vaizdų- visa} Rodos, yT
sqą krautuvės fcręjįej pavieto į 
šauųias do,vanąs.

ęr praktį^kąs, nes šios 
dnvaiips įiųVa dainaips ir be 
VciU kiekyjenąm ^ęjpyno$ na- 
Wi-. ; '

Išsikalbėjus su š os krautu
vės J. Nękrash, jis tvir
tina, kad visuųmęne lakai lin
kusi pirkti naudingus dalykus, 
ypųę kų nors namams ir faktai 
pųrodo, kad tokie dalykui kąs 
inę^U pąrsidųod.a vis daugiau ir 
daugiau. “Taigi, ir šįmet, dėjo
me pastangas' parinkti daug 
daugiau visokiu naudingu na
mams dalykėlių tinkamų Kalė
dų dovanoms įr su tuom tilęi- 
me piįuai pagęlkėti ip patenkin
ti visuomenę, kurį*atsikreips su 
kalėdiniais pirkiniais į musų 
krautuvę.”

šis paaiškiniinas mane pilnai 
patenkino ir .npriu tikėti, kad 
visuomene labai protingai daro, 
pageidaudama dalykų, kurie il
giau tarnauja ir jų ieško pirkti 
šios rųšips krautuvėse. Taigi ir 
nestebėtina, kad dabar Progress 
erdvi krautuve yra virtusi 
“Christmas Gifts” centru. Del 
informacijų kokiomis kainomis 
tos prekės yra parduodamos ir 
kaip patogu jas įsigyti pastebė
kite šiame numeryje Progress 
Furniturę Kompanijos skelbi
mų. Ištikrųjų bus lengva nu
spręsti kam ir kų nupirkti Ka
lėdoms. Kaimynas

PAIĘŠKAU - MERGINOS ar mo
ters apsivedimui 30—40 metų. Kat
ra mylėtų turėti gerų darbininką^ 
tinkantį prie biznio, teisingą, negir- 
tuoklį ir negemblerį. Rašyk pažimė- 
darpa gimimo dieną ir mėnesį. 
Naujierios, Box 1108, 1739 South 
Halsted Street., Chicago, III.

* HELP WANTED—FEMALE 
darbininkių Reikia

PATYRUSI ŠEIMYNINKĖ, 25—. 
210, pilnoms pareigoms, paprastas 
viritnaSA-buti, —maža šeima, $10. 
Gręvehill 3240, šauk po 4:30 vakaro.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie plaunamų suknelių. 

smoler Bros.
2300 Wabansia Avenue.

REIKALINGA veiterka 666 West 
Hth $t. A. MILLER.

LOŠT AND FOUND 
Rasta—Pamesta

ĘĄS radote laikrodėlį Hollyvvood 
salėje, 2417 W. 43rd St. 12-to War- 
dp Hliečių Kl. baliuje, lapkr. 4. 
Prašome atsišaukti telefonu Hem- 
lock 8045 vakarais. Bus atlygini
mas.

FURNISHED ROOMS— TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI 4 kambariai, suaugusių 
šeimyna, visi parankumai Ir beiš- 
mentas, 2 kambariai. 7201 South 
Talman Avė.

REiNDĄI 3 kambarių flatas, pi
gi redna. Rendotojas vietoj. 7013 
S. Talman Avė.

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

RENDAI 4 kambarių fliatąs, 39o5 
So. Talman Avė,, arti Arčher Avė., 
antros lubos, suaugusių šeimai ar 
jaunavedžiams.

BUSINESS CBANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS 
South Sidėj. Atsišaukite pas Lietu
višką Žyudką. 4705 S. Halsted St. 
Boulevard 0014.

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 greitai J. 
ZACKER, 3649 S. Halsted St.

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

HAMILTON BROS., 
Rhinelander, Wis.

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 parduotų savininkas. Ra
šyti Box 1110, 1739 So. Halsted St.

120 AKRŲ farma pardavimui ar 
mainui į daržo ūkį Chicagos prie
miesty, kreiptis Chicago Suburb, 
Mrs. V. A. Matson, Camp Douglas, 
Wis. Raute 1.

RĖŠORT SERVICE 
Kurortinis Patarnavimas
FLORIDOS REZORTAI.S

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

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

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 
už 2 savaites, gauni vieną dykai. 
Miegkambariai vos $3.00 savaitėj, 
švarus, gerai užlaikomas namas. 
Agentas vietoj.

PROGĄ — Lietuvių Tavernas su 
mažu namu. Labai gera vieta, 
lefonuokite Radcliffe 1622 

arba
Atvažiuokite prie

7158 S. Aberdeen Avė.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

Te-

RENDAI DIDELIS, ŠVIESUS, 
linksmas kambarys vyrui. Rcpublic 
4721.

KURIE TURITE SHERUS Lithu- 
anian Building Loari and Home- 
stead Ass’n. dėl informacijų kreip
kitės. M. Petrauskas, 6000 S. State 
Street.

KALĖDOS
DIXIE DRUM OUTFIT—21 štuka 

$86.50 už $55.
Kviečiame pasirinkti sau instru
mentą iš naujų ir perdirbtų smui
kų, styginių basų, klarnetų, sakso
fonų ir trombonų. Dalis turime vi
siems instrumentams ir fonogra
fams.

Jūsų instrumentą imsime mainui, 
įvertinimui ir ekzaminavimui dy
kai. Drum heads perdedame be
laukiant.

Atdara sekmadienį ir vakarais. 
GOLDSTEIN MUSIC STORE 

914 Maxweil St.,
3 blokai nuo Halsted.

. Tel. Canal 6114

PAIEŠKO bečlerio, kuris mėgsta 
pasigamint sau valgį, kambarys ir 
visi patogumai. 3623% S. Emerald 
Avė., G. Harison.

RENDAI FURNIŠI UOTAS KAM
BARYS vyrui, geras susisiekimas, 
karšto vandens šiluma, telefonas.

2436 West 45th St.

RENDAI kambarys, karštu van
deniu šildomus. 2650 W. 45th St., 
antros lubos.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

NAŠLĖ PASIŪLO KAMPINĮ 
namą, krautuvę, 5 ‘kambarius už
pakaly, ‘karšto vandens šilumą, ga
ražą, įskaitant 18 metų išdirbtą ta
verną. Kaina $5750, greitam parda
vimui. Arti 52-ros ir Wood. Tel. 
HEMLOCK 8300.

DĖL Kalėdų muzikantams pirkit 
pigiai gerų muzikų nuo privačio 
muzikanto: pianą, smuiką, koncer
tiną, kornetą, baritoną, 2 trombo
nų, 1 altą, 1 snarc druni.

3451 So. Wallace St.

“GERESNĖS KOKYBĖS NA
MAS” 5529 So. Normandy Avė. W. 
A. Graf, statytojas.

PARSIDUODA grojiklis pianas, 
pigiai, geram stovy. Pianai visados 
madoj. 3623% Emerald Avė., G. 
Harison.

VVUOCESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

STANISLOVAS GIEDRAS
METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS 

A. + A.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 
12 d., 1938 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Telšių Apskrity, Tryškių Parap. 
Nabuilių Kaime.

Paliko dideliame nuliudime moterį 
Oną, po tėvais Gabalaite, 4 dukteris, 
Bernice, Florence, Genevievd ir Helen, 
2 seseris, Elzbietą Žukauskienę ir Do
micėlę Pjetrulevičienę ir švogerį Joną, 
broli Joną ir brolienę Katariną ir jų 
šeimynas ir kitas gimines.
/ Liūdnai atminčiai musų brangaus 

vyro ir tėvelio bus laikomos Šv. Mi
šios šv. Jurgio parap. bažnyčioje, 12 
d. Gruodžio mėn. 1939 m., 7:45 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes Tave musų brangusis vyre ir 
tėveli niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet mes an- 
ksčiaus ar vėliaus pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, DUKTERYS. SESERYS, BROLIS, ŠVOGERIS 

BROLIENĖ IR GIMINĖS.

M

MONICA.#A'fcŠTELiS,'' 
po pirmu vyru Paugienė 
Persiskyrė su Jsiup pasauliu 

Gruodžio 8 d., 3:^0 vai. popiet, / 
1939 m., sųlauktfš pusės amž., 
girnus 'Lietuvoj, Šiaulių apsk., 
Žagarės paraĮf

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Jupząpą, ’2 dukteris, Ma
ry R Yorkman te Rose Paugą, 
Žęntą, PrąiiiiiskųV Yorkmąn įr 
dąu^ 'kitų giminių, draugų ir
Jurgį.

Kūnas pašarvotas 
4556 So. Marshfield

Laidotuvės įvyks 
nį, Gruodžio 12 d., 
ryto iš namų į Šv. 
garap. bažnyčią, kurioje atsi

ųs gedulingos pamaldos už 
velionės , sielą,, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Monicos Rakštelie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nųp^rtfžiai kviečia
mi dalyvauti' laidotuvėse ir 
suteikit jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.'

Nujiudę liekame, ;
Vyrąs, Dukterys, žentas ir ki

tos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Budeikis, 

Tel. tARDS 1741.

pąžįstamų. ' Lietuvoj: brolį 
namuose, 
Avenue. 
antradie- 
8:Q0 vai. 
Kryžiaus

VAIKINĄS paieško kambarį „Bri- 
dgej&mtč ■ aūle linkę j Rašyk ite Box 
1111, 1739 S. Halsted St.

SAVININKAS IŠVYKDAMAS IŠ 
miesto priverstas siūlyti West Si-j 
dėj 2 krautuves, 10 keturių kam- 
bhrių ’ąpartment/ 4 ’garažūs. Viską 
išrendavus $4500 metams. Maži mo
kesčiai, kaina $8,500. Tel. Kedzie 
3367.

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, 
III. Phone Repubiic 6051.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

MRSKIS FURNITURE HOUSEJnc. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TĖS 
priešmętinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, gruodžio 10 d., Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st., 12 vai. dieną. Bus renkama 
valdyba 1940 met. ir darbininkai 
baliui sausio 7 d. 1940, Liet. Audito
rijoj. Kviečiame atsilankyti.

—A. Kaulakis, rast.
BROLIŲ IR SESERŲ DRAUGY

STĖS metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 1939 
m. Dievo Apveizdos bažnyčios sa
lėje, 1:00 vai. popiet. Visi nariai 
atsilankykite — yra daug svarbių 
reikalų. Bus naujos valdybos rin
kimas. —Narys.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ 
VYRŲ ir MOTERŲ PAŠ. KLUBO 
priesmetinis susirinkimas įvyks 
sekmad., gruodžio 10 d. Napoleoho 
Hali, 3958 W. 5th Avė. 1-mą vai. 
popiet. Narių pareiga būtinai atsi
lankyti, yra daug naujo , apsvarsty
ti ir naujos valdybos rinkimas.

—M. Medalinskas.

PIGIAI PARSIDUODA MEDINIS 
namas—2 po 4 kambarius. 4246 So. 
Artesian Avė. Savininkas ant an
tro, aukšto.

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

$1200.00 METINIŲ PAJAMŲ nuo 
$6,000 investmento, mokesčiai ap
mokėti iki paskutiniai dienai, nėra 
lyno, 2 flatai, 6 kambariai, akme
ninis priešakys, apšildytas namas 
ir garažas ant 1% loto, geram sto
vy, arti 5 gatvekarių linių ir ele- 
veiteriaus. 1908 So. A vers avė. Sa
vininkas reikalingas pinigų. Kreip
tis 4236 West 21st Place.

FURNITURE-FIKTUBE FOB SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

H. M. GOODMAN
Originalis “Cash and Carry”

BALDŲ 
DISTRIBUTORIUS 
parduoda tiktai už pinigus!

Tik NAUJI baldai! Vieninteli 
vieta Chicagoj, kur gali ateit ir ap
žiūrėt žinomus baldus be raginimo 
pirkti.

Pats nusisprendil Visos kainos ai
škiai pažymėtos už PINIGUS. Jus 
pastebėsit didelį skirtumą, pirkdami 
už

JUOZAS TĄMULINAS 
gyveno 1317 S. 48tK Court, 

Cicero, III.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 8 d., 5:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 51 m. amž., 
gimęs Suvalkų gubernijoj 
Kalesninkų kaime.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Agotą, po tėvais šiųp- 
sinskaitę, dukterį Anelę, sūnų 
Juozą, brolį Antaną, New 
Yorke, ir kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioj, 1410 South 
'49th Ct., Cicero, III. Laidotu
vės įvyks Antradienį, Gruod
žio 12 d., 9:00 vai. ryto, iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozo Tamulino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiąmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, ?
Moteris, Duktė, Sūnūs, Brolis, 

ir Kitos Giminės.
Laid- Direktorius Antanas 

Petkus, Tel. CICERO 2109.

2 Metų Mirties Sukaktuvės
■ * . • . • ji-.' *rV . ‘ ■

A. A 
. •- *■ -t <

MĄTEUŠAS Kl'NEVIČRS 
, ' ’ y-

Persiskyrė su šiuo pasauliu
11 dtenąA gruodžio męp., Į937 
m., sulaukus pusės amžiaus, 

• gimęs Kauno rėd., Uosvąinių 
parap. Paliko dideliame nubu
dime moterį Stąnislavą, po tė
vais Bagočaitę, dukterį Ele
ną, girpines ir pažįstamus. 
Liūdnai atminčiai musd bran- . 
gaus vyro ir tėvelio, buš lai
komos šv. Mišios, Šy. Jurgio 
bažnyčioje, 11 d., gruodžio, 
1939 m., 7:00 Vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir nąž-įĮstamus atsilankyt į pą- 
maldas.

Mes Tave mūsų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši? bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!.

Nulipdę lieka,
Moteris, Duktė ir Giminės,

PARENGIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 

įspūdingas šokių ir pasilinksmini
mo vakaras įvyks gruodžio 9 d. 
šeštadienį, 7:30 vai. vakaro, Holly- 
wood salėje, 2417 W. 43rd st. Bus 
šokių, juokų ir žaismių. Telšių 
Pliumpis, Raseinių Magdė ir orkes
tras. z Jūsų Oną.

W^W..,I|..Į ..T..,,

PARDAVIMUI
Labai modernas plytinis, 2 flatų 

namas, 7701 West 45th PI., Lyons, 
Illinois. 1-mas aukštas turi 6 dide
lius kambarius, spalvotų tile sienas 
maudyklėj; 2-ras aukštas turi 4 di
delius gražius kambarius ir moder
ną maudyklę; ąžuolinės grindys ir 
trimai visur, turi American Radio 
(.'o., red jacket vandens boilerį, 
beismentas visiškai išplcsteriuotas 
aukštai, sausą, extrą toiletą skal
bykloje, lotas 60 pėdų. Užmiesčio 
savininkas priverstas pasiūlyti par
davimui. Kad pamatyti vidų to la
bai gražaus namo, reikia susitarti 
su agentu. CHARLES T. HOUHA, 
1818 W. Harrison St., Oak Park, 
Illinois. Tol. Euclid 21.

PINIGUS pas
Henry M. Goodman 

525 West 76th Street 
blokai rytuos nuo Halsted St.

Kasdien 9—6, ktvirtadienį ir Šeš
tadienį iki 10, sekmadienį iki 5.

3

BALDŲ KRAUTUVĖS SEM- 
PELIAI IR BANKROTO 

DAIKTAI.
išleistas* doleris jums 

$3.00. Pažiūrėkit šias

I n V F IK R TetegrXue,f L U ¥ Lln 10 Visas Pasaulio 
Dalis

KVĮETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

I
II O ri B Oėles Mylintiems 11 n K A Vestuvėms, Ban-Į || 11 fįkįetams, Laidotu- 
T ’R vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS rnams

4180 Archer AvenuePho«ie LAFAYETTE 5800

r

Garsinkites “N-nose

MARŲUETTE PARKE netoli lie
tuviškos bažnyčios 2 flatų mūri
nis namas po 5 kambarius, pirmos 
lubos apšildomos karštu vandeniu. 
Parduoda už pirmą teisingą pasiū
lymą arba mainys į mažesnį na
mą, lotus arba formą. Svarbi par
davimo priežastis. Telefonuokite po 
7 vai. vak. Prospect 0176.

PARSIDUODA pigiai Bridgeporte 
2 flatai, 5 .ir 6 kamb. ant 34-tos 
ir Lituanica Avė. Atsišaukiįe 3553 
S. Halsted St., L. V. Sirus, Yards 
5118.

PĄRDĄVIMUI 620 Wcst 47th St., 
krautuvė, 3-o, 3-4 — rendos $2,- 
34|) metams, garu šildoma, puikiam 
stovy, $8,000, terminai. Rendai 5 
kambarių apartmentas, naujai iš- 
dekoruotas, $27.50 mėnesy, dženi- 
toriųs vietoj. W. H. McClcllen Sons, 
29 East 31st St., Victory 4291.

NORTH SIDĖJ 4 kambarių ka- 
tedžis parsiduoda, geriausiam sto
vy, cementuotas beismentas, tik už 
$1,300.00. Tai tikrai geriausia Ka
lėdų <|ovana—namelis. Atsišaukit

P. A., 1837 N. Marshfield Avė.

Kiekvienas 
bus vertas 
kainas! 
5-šm. tvirtas ąž. Dinette setas $9.00 
9x12 Tikras Velora kauras .... 9.00 
Lounging Chairs, visų spalvų 9.00 
Innerspring Studio kaučai.... 12.00
2- šm. f rentinis setas .............. 19.00
3- šm. Walnut miegkamb. setas Ž4.00 
Walnut Dining setas ............ 
9x12 aukštos rųšies kauras .... 
Spring Seat Pull-Up kėdės ..
2- šm. Aukštos rųšies front. st.
Innerspring matracas ___ ___
Occasional Tables .................
4x6 importuoti kaurai ............
End Tables, lempos, Smokers 1.00
3- kamb. pilnas įrengimas ........ 59.00
3%-kamb. pilnas įrengimas 79.00 
3-kąmb. D. L. pilnas įreng.....  98.00
Šimtai kitokių bargenų iš aukštos 
rųšies baldų, kaurų, pečių ir tt. ir tt.

PINIGAIS AR SKOLON 
MADISON FURNITURE CO. 
1247 W. MADISON ST. 

Atdara sekmadienių vakarais. 
INSURANCE ULUBŠ4oC1ETIEŠ 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

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

2202 W. CERMAK RD. 
Tel. Čąnal'8887.

24.00 
15.00 
3.75

29.00 
7.00 
2.75 
3.75

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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SENASIS AUDITORIUM TEATRAS ŠIAN
DIEN ŠVENČIA PENKIASDEŠIMTS 

METU SUKAKTI
Ir lietuviams istoriška vieta

Šiandien sukanka lygiai pen
kiasdešimts metų nuo tos die
nos, kada Auditorium Teatras 
buvo iškilmingai atidarytas. 
Kiek joje per tą pusę šimto 
metų buvo užrašytos muzika- 
lės ir kitos brangios istorijos!

Auditoriją atidarė Suv. Vai. 
Prezidentas Harrison. Koncertą 
pildė Adeline Patti.

Vėliaus ant jos dvigubos sce
nos Calve dainavo Carmen, Mel- 
ba — M imi, Chaliapin-Mefisto- 
felį. Caruso virkdė žmones sa
vo Pagliacci. Farrar dainavo sa
vo neužmiršamą Toską, Mura- 
tore-Lelleas ir Mary Garden- 
Melisande.

Čia kalbėjo Theodore Roose- 
velt. Clemenceau kartą sėdėjo 
estradoj, rodydamas didelį ne
pasitenkinimą, dėl to, kad tas, 
kuris perstatinėjo pasakė “vis
kas, kas yra pasakyti.”

šioje Auditorijoj buvo Bern- 
liardt, Eilėn Terry ir Duse. 
Duse paskutinis pasirodymas 
scenoje, prieš mirtį, buvo Chi- 
cagos Auditorium Teatre.

Vietos stoka nepavelina iŠdė-i 
styti ilgą eilę tų svarbių įvy
kių, kurie sudaro šios grandio

ziškos dailės šventovės istori
ja.
Skamba Ten Ir Musų Dainos
Noriu tik pridėti dar, kad 

mes lietuviai irgi galime pasi-. 
didžiuoti, kad tarp visų aidų, 
kurie pripildo šią Auditoriją, 
randasi ir musų dainos. Vienas 
tokių įvykių buvo 1921 metais. 
Lietuvių Politinio Seimo atida
rymo išvakarėse, šioje Audito
rijoje įvyko koncertas, tikslu 
iškelti Lietuvos Nepriklausomy
bės Varpą. Šios apeigos buvo 
tikrai įspūdingos. Varpas sto
vėjo scenoje uždengtas Ameri
kos ir Lietuvos ve ia’voinis ir 
jį apsupo vainikas jaunučių 
mergaičių su gėlėmis. Unifor
muoti eks-kareiviai stovėjo Var
po sargyboj.

Po žaibų ir griaustinio efek
tų, ir giedant Amerikos (kurią 
reprezentavo Bronė Bernotaitė 
Darlys) ir Lietuvos (kurią re
prezentavo Salomėja Staniuliu- 
tė-čerienė) himnus, Varpas bu
vo atidengtas ir pirmą kartą 
suskambėjo. Taip aiškino man 
Dr. Draugelis, kuris lošė svar
bią rolę visame šio parengimo 
darbe. N. G.

Būna Linksmos

PIRKDAMI DOVANAS SAVO VAIKUČIAMS—

Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

A ŪKO KIMI
« . > • • * . . • ■ *.

________________ šeštadienis, gruodžio 9,1939

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINA
CIJŲ REZULTATAI

(Pirmiau raportavusios kuopos: 90, 86, 129, 262, 77, 
68, 60. 100, 284 ir 36)

(Naujos kuopos: 226, 188, 208)

Kom. Vilniaus Kr. 
Šelpti Pasiuntė 
$250 Vilniečiams

žada Netrukus Vėl Siųsti
Komitetas Vilniaus Kraštui 

šelpti vakar pasiuntė kabeliu 
$250.00 Vilniaus gyventojų su- 
šelpimui. Pinigai buvo pasiųsti 
per Dr. K. Grinių, Lietuves Tu- 
berkuliozo Draugijos viršinin
ką, su prašymu juos perduoti 
atatinkamai įstaigai.

Komitetas netrukus vėl pa
siųs pinigų Vilniun kaip tik 
susidarys didesnė suma. Tai pa
darys dar prieš Kalėdas, jei au
kos ir toliau plauks taip gau
siai, kaip dabar plaukia. Komi
tetas jau turi sukėlęs apie $420.

K.V.K.Š.

Aukos Vilniečiams
Lietuvos Konsulatas Chicago- 

je gavo ir jau vilniečiams iš
siuntė sekamas aukas:

Chicago, III. St. Bernotaitė
$5.00

Pranas Yudeikis, per J. Mac
kevičių (L. G. F.) ........... 5.00

Kruopiškiečių klubas, per ižd. 
Pr. Leoną ...................... 10.00

Elžbieta Samienė ........... 5.00
Juozas širvinskas ....... 2.00
S. ir E. Vdlght’ai ....... 20.00
ši suma buvo surinkta per p. 

S. čerienės pagerbimo sueigą 
“Sandaros” salėje, kuriai šeimi
ninkavo pp. Voightai.

Antanas S. Pocius ....... 5.00
J. Milius .......................... 1.00
Detroit, Mich. Amerikos Lie 

tuvių Kongreso skyriaus pra
kalbose surinkta ........... 55.00

Cicero, III. Literatūros Dr-jos 
92 kuopa .......................... 4.00

Pastarąsias tris aukas Kon
sulatui prisiuntė “Vilnies” re
daktorius, p. L. Pruseika.

Cicero, III. Komisija iš pp. A. 
Mondeikos ir A. Valančiaus pri
statė .................... ..........   40.47

Šią sumą sudėjo sekamieji: 
klebonas kun. H. Vaičiūnas 
$10.00; po $5: šv. Antano ir 
Liet. Kareivių Dr-jos; šv. Gri
galiaus choras $3.00; po $2.00: 
Dievo Motinos Sopulingos D-ja 
ir ALRK Labdarių 3 ir Moterų 
Są-gos 48 kuopos; po $1.00: Vi
sų šventų vyrų ir moterų ir 
Apaštalystės Maldos Dr-jos, Šv. 
Antano parap. Namų Savinin
kų klubas, Juozas Motiekaitis 
ir Jonas Petraitis. Smulkių au

kų surinkta $6.47.
Akron, Ohio. J. V. Ramoška

20.00
Šią sumą Ramoška surinko 

SLA 354 kuopos susirinkime.
Los Angeles, California, K. 

Lubiu .............................. 15.00
Ši suma buvo surinkta per 

SLA 75 kuopos suruoštą p. Lu
bienei ordino įteikimo bankietą.

Melrose Park, III. ALRK Mo
terų Są-gos 60 kuopa .... 10.00

Šią auką Konsulatui pristatė 
kuopos pirminįnkė p. O. Ur- 
belienė, kuri nuo savęs paauko
jo ...........................................2.00

Lietuvių Dienos Komitetas 
Ghicagoje per ižd. A. Mondei- 
ką už Lietuvių Dienos ženkle
lius pristatė ..................... . 7.50

Viso aukų $206.97
Visos Konsulate gaunamos 

aukos skubiai siunčiamos Lie
tuvon. Už persiuntimą bei kitas 
išlaidas nieko-neišskaitoma.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

Unija Švenčia 50 
Metų Sukaktuves

International Gannent Work- 
ers unija šiandien švenčia 50 
metų sukaktuves. Ji susiorga
nizavo Chicagoj, ir dabar turi 
250,000 narių ir kelis milionus 
dolerių ižde.

Vakar vakare Orchestra Hat 
salėje įvyko jubiliejinis koncer 
tas, o rytoj vakare Palmei* Hou- 
se viešbutyj įvyks bankietas, ku
riame dalyvaus visa eilė žymių 
svečių iš Washingtono, darbi
ninkų organizacijų atstovų, ra
šytojų, ir 1.1.

Unijos generaliu prezidentu 
yra Davld Dubinsky.

• Vakar miesto teisėjas Hol* 
land padavė bylą prieš miesto 
teismo viršininką J. J. Sonsteby 
ir Chicago Crime Commission 
prezidentą Bertram J. Cahn, 
reikalaudamas $250,000 atlygi
nimo už jo vardo apšmeižimą. 
Cahn’ui reikalaujant, Sonsteby 
prašalino Hollandą iš pareigų. 
Holland sako, kad tai buvo pa
daryta be pamato, nes nėra į- 
rodymų, kad jam daromi už
metimai yra teisingi Gengste- 
riams nužudžius Sportsmen’s 
Parko viršininką, E. J. O’Hare, 
pasirodė, kad Ho'land su juo 
turėjo artimus ryšius.

VAKAR GAUTA:' . ; ■
Nuo Bridgeporto Namų Savininkų Sąjungos, 

per St. Kunevičių ............ . . $10.00
Giršelis Starkus (žydas iš Kupiškio, per bučerį

J. Jasinskų, 5258 S. Union Avė.) ... ..... ... $1.00

BUVO PASKELBTA'................................ ......J $407.10

VISO DABAR YRA ... u........ $418.10

- Kas Daugiau? <
Komitetas* Vilniaus Kraštui Šelpti

Čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P. Mil’er vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
vičiui, 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois. Visos aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus 
gautos.' ‘ ;• .-■v-; <•

\Vaukegano Liuosybės Choras (viduryj vedėjas, Jurgis Steponavičius) rytoj švenčia savo 
sidabrinį jubiliejų ir tam įvykiui paminėti rengia iškilmingą koncertą Liuosybės svetainėje, 
prie 8-tos ir Adams, Waukegane. Koncerte dalyvaus pats Liuosybės Choras, taipgi J. Stepo
navičiaus vedamas Chicagos Naujos Gadynės choras ir du kiti chorai. Vakaro programas bus 
tikrai įspūdingas. Po programo įvyks šokiai. Pradžia 4 vai. po pietų, įžanga —- 50c.

Sveikinam Liuosybės chorą sukaktuvių proga ir- linkini jam turėti pasekmingą vakarą 
ir gražiai gyvuoti per metų metus.

• šiandien užsidaro 40-tą me
tinė žemės Ūkio Paroda, vyks
tanti Skerdyklų Amfiteatre. 
Per savaitę laiko paroda turėjo 
400,000 lankytojų.
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• Federalis teismas Chicago ‘ 
patraukė atsakomybėn penkis 
žmones už pavogimą 173 W.P. 
A. čekių. Kaltinamieji yra: 20 
m. a., Elizabeth Manning, 1642

I PREZIDENTUS:
F. J. Bagočius ...........................   348
Laukaitis ...................................-......  80
Miliauskas .......................... T.............................  14
J. K. Mažukna .................................................... 2
Kerševičius ..................-.......... -....—................ 2
Gugis ........ -....................... 6

I VICEPREZIDENTUS:
J. K. Mažukna .......................     355
Kerševičius .........................     72
Šalnienė .............................      2
Dr. Pilka............................... ............   1
Mockus ...........................     3
Dr. Graičunas ...................... ,..................... 2
Vinikas ............................................................  1
Mikužiute ........................................................ *... 1
čepukas ..............      1

į SEKRETORIUS:
Dr. D. Pilka ...................   259
Vinikas ...............................................................  151
Michelsonas ............  9
Zablockas ............................................................ 4
-Jurgeliutė ....................... ;.................................... 2
Labanauskas ....................'................................... 2
Bachunas ............................................................ 1
Mikužiute ..................     1
Dargis ................................................................ 1

I IŽDININKUS:
K. P. Gugis............................................................356
Bachunas ............................................................ 49
Žebrys .................................................................. 15
Mikužiute ............................................................ 4
Mockus ................................................................. 4
Michelsonas ........................................................ 1
Lopatto ................................................................ 1
Dr. Stanislovaitis ............................................... 1

Į IŽDO GLOBĖJUS:
EI Mikužiute ....................................................... 332
P. Dargis ................................................................ 303
Mockus .........................    110
Brazauskas........................................................... 58
Šmulkštys ............................................................ 9
Michelsonas ......................................................... 11
Vitaitis ...................,............................................ 2
Dr. Pilka ........................................................... 1
Šimkus ...........................................  1
Miliauskas ..............................   1
Galskis . ................................................................ 1
C. Kairis ............................................................... 1
Dr. Biežis ..............................  ;........... 1

Į DAKTARUS KVOTĖJUS:
Dr. J.. Stanislovaitis ............................................. 310
Dr. Biežis ............................................................ 60
Dr. Graičunas ..................................................... 37
Dr. Zalatoris........................................................ 3
Dr. Montvid......................................................... 1

. Bagočius ............................................................. 2

PARENGIMAI
ŠIANDIEN IR RYTOJ

Warren Bulvaras; 18 metų 
Charles Harten, Arthur J. 
Whęeler, 42, Walter H6ward, 
30, ir ’28 m. George McDonald, 
122 S. Canal Street.
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CHICAGOS LIETUVIŲ CHO
RO “PIRMYN”—31-mas meti
nis koncertas, rytoj, 8 valandą 
zakare, Kimball salėj, 306 So. 
Wabash avenue. Dalyvauja vi
sas choras ir solistai Anelė Ste
ponavičienė, Kazys Pažarskas, 

Brazis, S. Rimkaitė ir J. 
Rukštala.

Bilietai—50 ir 75c. Be šokių 
ir be baro. Žada būti gražus 
koncertas. Choras ir solistai 
lamuos kelias naujas lietuviš
kas dainas, pluoštą senų myli
mų liaudies dainų, ištraukų iš 
operų ir operečių ir du Vienos 
valsus. Diriguoja Kazys Stepo
navičius.

» # a
LIETUVIŲ MOTERŲ DRAU

GIJOS “APšVIETOS”—Baza- 
ras Vilniaus Lietuvių šelpimui, 
rytoj, 1-mą valandą po pietų, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted street. Įženga 10c. Jei 
norit ką paaukoti bazarui, šau
kit telefonu M. Zolpienę, 3554 
S. Halsted St.—YARds 2576.

M. Zolpienė, 
Bazaro Kom. Narė.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS 
KLIUDO5—Vienų metų sukaktu
vės, su programų, šįvakar, 7:30, 
Hollywood Ihft salėj, 2417 West 
43rd Street. Programą pildys 
Jaunų Lietuvių Kultūros Rate
lio choras.

St. Narkis, pirm, 
d O © •

L. D. AIDO CHORO—Kon
certas, rytoj vakare, Liet. Dar
bininkų salėj, Roselande, 10413 
S. Michigan avenue.

0 O
LIET. LIUOSYBĖS CHORO 

—25 Metų Jubiliejinis Koncer
tas rytoj po pietų, 4:00, Wau- 
kegano Liuosybės svetainėj, 8ih 
ir Adams sSt.; jžanga 50c. šo
kiai. Dainuoja—Liuosybės, Nau
jos Gadynės, švedų ir Slovakų 
chorai. J. M.

Broliai Ir Seserys 
Rinks Valdybą

Rytoj 1 vai., po pietų įvyks 
Ihtolių ir Seserų Draugijos me
tinis ssuirinkimas, Dievo Ap- 
veizdos parapijos salėj. Visi na
riai būtinai atsilankykite. Yra 
daug svarbių reikalų tarimui, 
taipgi bus renkama'nauja kuo 
pos valdyba. Narys

t




