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Suomiai Įėjo
RUSAI SUMUŠTI SALIA FRONTE

Vietoj Šterno gen. Budenny vadovaus 
rusams

LONDONAS, Anglija, sausio. Salia apylinkėje, penktadie- 
5. -— Suomijos ambasada Lon- nio pranešimai sako, rusai bė- 
done penktadienį paskelbė, kad’ga betvarkiai, čia suomiai su- 
suomiai įėjo 10 -- 15 mylių į I draskė tą rusų diviziją, kuri 
Rusijos teritoriją. Suomiai ka-'buvo pasiųsta 163-čią išvaduo- 
riauja rusų žemėje jau keletą 
dienų. Rusai traukiasi mieste
lio Repola link.

Į ' pietus nuo šito sektoro, 
Lieksa apylinkėje, suomiai stu
mia rusus atgal visuose punk
tuose.-

Suomiai įėjo Rusijos terito
ri jon ne vienoje vietoje, bet 
trijuose ir veikiausia keturiuo
se punktuose.

—x—
HELSINKIS,

šio 5. — Gauti čia penktadienį Šimai. Vienas jų sako, kad iš; 
pranešimai sako, kad suomiai garsėjęs sovietų generolas Bu- 
laimėjo kitą didelį mūšį. Jiejdenny paimąs rusų kariuome- 
atsiemė miestelį Salia. šitas 
suomių laimėjimas esąs kuone 
taippat didelis, kaip prieš sa
vaitę buvo laimėjimas Suomu- 
salmi /apylinkėje, kur visa 163- 
čia rusų divizija tapo išblašky
ta. .

x—x—
Suomija, sau-

Tačiau pranešimai pasiekę 
Helsinkį penktadienį apie, nau
ją suomių laimėjimą Salia sek- 
tore dar buvo neoficialus.

Kitas pranešimas kalbą, kad 
Suomijos lėktuvai atakavo RjP 
sijos uostą Murmanską. Dideli 
rusų aliejaus sandėliai / Mųrj 
manske dega jau kelintą die+ 
ną.

Helsinky gauti ir kiti prane-

Suomijoj. Neser 
vyriausiuoju var 
štern nesugebe- 

parodyti, taigi

No. 5

į Rusiją
JS KARO MINISTERIS 
REZIGNAVO

LONDONAS, Anglija, sausio 
5. — Premjeras Chamberlain 
penktadienį paskelbė, kad re
zignavo karo ministeris Leslie 
Hore-Belisha. Rezignavo taipgi 
informacijų ministeris (cenzo
rius), lordas MacMillan.

Karo ministerių, vietoj Les
lie Hore-Belisha, paskirtas Oli- 
ver Stanley, kuris iki šiol buvo

prekybos sekretorius.
Hore-Belisha rezignacija su£ 

kėlė Anglijoje sensaciją>Visuo- 
menė ir politikieriai skaitė jį 
gabiu ir energingu karo minis
terijos viršininku. Kalbama, ji
sai rezignavęs dėl nesutikimų 
su viskontu Gortu, Britanijos 
karo jėgų Francuzijoje vyriau
siuoju komanduotoju.

Pašalpos reikalams 
numatyta skirti 

$1,300,000,000
VVASHINGTON, D. C., sau

sio 5. — 1940-41 metų biudže- 
te, kurio projektą prez. Roose- 
veltas įteikė kongresui ketvir
tadienį, numatoma bedarbių šel
pimui išleisti tais metais $1,- 
300,000,000.

Belgijos kabinetas
rezignavo

SUOMIAI MOKINA 
RUSUS KAIP PA- 
- SIDUOTI

HĘLSINKIS, Suomija, sau
sio 5. — Raudonosios armijos 
operacijos Suomijoj rodo, kad 
rusai nemoka kariauti. Kiti da
viniai betgi rodo, kad tenka 
juos net mokinti kaip pasi
duoti.

Suomijos aviatoriai tuo tik
slu mėto Leningrade ir rusų 
fronte lapelius su patarimais: 
Sudarykit grupes nuo šešių iki 
astuonių vyrų. Nusiimkit šau
tuvus nuo pečių ir nuleiskit 
vamzdžius į žemę. Iškelkit ran
kas aukštin.

Rusų lėktuvai ata 
kuoja Suomijos 

mieštus
HELSINKIS, Suomija, sau

sio 5. — Rusijos lėktuvai penk
tadienį atakavo Hango, Turku 
ir Viborgą. Viborgui. žalos ma
žai padaryta. Skaudžiau nuken
tėjo Hango ir Turku.

Murmanskui gresia 
badas

nės vadovybę 
niai paskirtas 
du (generolas 
jęs laimėjimų 
jo žvaigždė gęstanti, o Rusi
jos karo jėgoms Suomijoj 
dovausiąs Budenn^r.

Rusai isikasa 
Suomijoj

va-

HELSINKIS, Suomija, 
šio 5. — Iki šiol sovietų 
sijos kariuomenė Karelijos frori- 
te savo pozicijų nestiprino. Ru
sų taktika buvo atakuoti suų- 
mius. !

Po mėnesio su viršum ata
kų rusai matomai priėjo išva
dą, kad neįmanoma greitai; suo
mių tvirtovių liniją sulaužyti. 
Taigi jie dabar kasa tranšėjas 
ir stiprina kitais budais sa\ 
pozicijas. ;

Stebėtojai mato du rusų nau
jos taktikos galimumus. Vie
nas jų gali būti tas, kad jk 
ruošiasi karui per visą dienią 
— ilgam karui. Kitas — kad 
rusai nori sustiprinti savo po
zicijas, sumažinti Karelijoj sa
vo • kariuomenės skaičių, gi ki
tas dalis siųsti į šiaurės fron
tus.

sau

Suomiai žada pirkti 
Rusijos ginklus

. Generalinis prokuroras Frank Murphy, kurį 
skyrė Aukščiausiojo teismo nariu.

Mančukas įteikė ru
sams paskutinį mo
kestį už geležinkelį

MASKVA, šbViei’ij' Rusija, 
sausio 5. — Tass, sovietų žinių 
agentūrai praneša, kad Manču- 
ko vyriausybė įteikė Rusijos 
ambasadoriui Japonijoje $1,- 
365,247 čekį. Tai esąs paskuti
nis išmokėjimas rusams už Ki
nijos rytų geležinkelį, 
pardavė savo interesus 
kely 1935 m.

Rusija ir Bulgarija 
pasirašys sutartį

Rusija 
geleži n-

MASKVA, sovietų Rusija, 
sausio 5. — Rusija ir Bulgari
ja padarė sutartį. Tikimasi, su
tartį pasirašys penktadienį. Su
tartis liečia daugiau Rusijos ir 
Bulgarijos prekybą Juodąją Ju
ra. Neoficialus pranešimai sa
ko, kad derybose dėl sutarties 
politikos klausimai neturėję 
vietos.

Rusijos-Japonijos ir Vokieti- 
jos-Rusijos derybos prekybos 
sutartims dar tebevedamos.

prezidentas
naujienų^aume

as Rooseve pa-
A.D.Federacija skel
bia boikotą Rusijos 

prekėms

LONDONAS, Anglija, sausio 
5. — Reuters (Britanijos) ži
nių agentūra pranešė, kad Bel
gijos ministerių kabinetas* re
zignavo. Karalius Leopoldas pa
kvietė rezignavusio kabineto 
premjerą Pierlotą sudaryti nau
ją kabinetą.

Praeity buvęs Belgijos prem
jeras Paul Van Zeeland atskri
do į Londoną su Britanijos val
džios atstovais pasitarti.

Vokiečių laivas ne
moka algų darbinin
kams; iškelta byla

sau-

KAROLINIŲ 
SUTRAUKA . --rlJ-

p AR YžlŲ§,. Francuzija,
šio 5. Francuzijc«s sunkioji 
artilerija vakarų i fronte apšau
dė penktadieni kaimą 10 mylių 
vokiečių fronto užnugary.

sau-HELSINKIS, Suomija, 
šio 5. — Suomijos kariuomene 
keliuose punktuose įžygiavo 10- 
15 mylių į Rusijos teritoriją ir 
Rusijoj kariauja.

BOSTON,

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 5. — Suomijos slidininkai 
ir lėktuvai taip sužalojo Lenin- 
grad-Murmansk geležinkelį, 
svarbiausią rusų susisiekimo li
niją su šiaurės uostu, kad Mur
mansko civiliems gyventojams 
gresia net badas. Mat, kitais 
keliais yra sunku parūpinti Mur- 
manskui pakankamai maisto ir 
kitokių reikmenų.

ORH

HELSINKIS, Suomija, sai 
šio 5. — Suomijos aviator 
išmėtė raudonosios armi; 
fronte ir Leningrade lapeli is, 
kuriuose sako, kad Suomija mo- 
kėms tiems ginklams, kurivos 
rusai atiduos.

Pištoletui žada mokėti 100 
rusiškų rublių, šautuvui 160 
rublių, kulkosvydžiui 1,000 iki 
1,500 rublių.

Bet jeigu rusai lakūnai ati
duos suomiams lėktuvą, tai jau 
kas kita — suomiai užmokės 
kiekvienam sveikam lėktuvui 
1,000 Amerikos dolerių!

200 vengrų išvyko 
Į Suomiją

u~ 
iai 
os

Vokietija sulaikė sa
vanorius vykstančius 

į Suomiją
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 5. — čia gautas praneši
mas, kad Vokietija sulaikė dvie
jų šalių savanorius, kurie vyko 
į Suomiją prieš rusus kariau
ti.

Japonų regimentas 
sunaikintas

Naujas žemės drėbė 
jimas Turkijoj

NEW YORK, N. Y., sausio 
5. — New Yorko Darbo Fede- 
racija atsisauke į visus savo 
narius paraginimu boikotuoti 
ne tik ^g^onįjos ir Vokietijos, 
bet taipgi Rusijoš^prekes^

' LONDONAS, Anglija, sausio
: Tite TeUgraph E<chango 

penktadienio rytą praneša, kad 
Anatolijos srity, Turkijoje, 
jaustas naujas žemės drėbė j i- 
mas.

Pereitą savaitę įvyko žemės 
drebėjimas Anatolijoj. Dėl jo 
žuvo apie 45,000 žmonių.

Mass., sausio 5. 
— Vokietijos prekybinis laivas 
Pauline Friederich, pripiltas alie
jaus vertės $1,000,000, karui 
prasidėjus pasislėpė Bostono uo
ste. Dabar laivui iškėlė bylą jo 
samdinys Wilhelm Harren. Ji
sai sako, kad laivas neišmoka 
priklausančios jam algos $98.60. 
Alga neišmokėta nė kitiems 
samdiniams.

Jungt. Valstijų teismo atsto
vai paėmė laivą Pauline Frie- 21 _ _ 1____ 1—„ •

Svarsto apdraudą di
desnėms banko de

pozitų sumoms
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 5. — Kaip žinoma, šiandien 
federalinė apdrauda yra duoda
ma bąnko depozitams iki $5,- 
000. Dabar Jungt. Valstijų at
stovų rūmų komitetas svarsto 
sumanymą duoti apdraudą ban
ku depozitų sumoms iki $10,- 
000.

Rekvizavo 7,00(tpre- 
kybinių laivųsau-Suomija

___ ... kasa tranšėjas
Karelijos fronte ir stiprinu sa
vo pozicijas. Gal būt, mano 
miai, sustiprinę pozicijas 
relijoj, rusai pasiųh dalį 
kariuomenės į kitą frontą 
syvui.

HELSINKIS, 
šio 5. Rusai

i suo-
Ka- 

savo 
ofen-

vai
derich savo kontįrolėn iki jo saj 
vininkai uždės reikiamą ryšium 
su byla bondsą.

Mussolinis atlankys 
popiežių

BERLYNAS, Vokietija, 
ŠIO 5. — Nariu dinln.maf ‘ 
spauda daro spaudiįną į š 
ją ir į Norvegiją. Naciai 
moja intervencija, jeigu Skan
dinavijos šalys sių^ amuniciją

, sau-
Nacių diplomatija ir 

vedi- 
gru-

Suomijai.

Pranešama,
usija,
Rusi- 
reky-

MASKVA, sovietų 
sausio 5. 
ja ir Bulgarija padarė p 
binę sutartį. Sutartis dargiau
sia liečianti prekybą Juodąją 
Jura.

1 -------x--- X--- X---
NEW YORK, N1 Y., sausio 

5. — Buvęs Jungt. Valstijų 
prezidentas Hoovei^ įteikė dar 
$100,000 agentijoms, kurios už
siima Suomijos šelpimu.

MONTEVIDEO, prug 
sausio 5. 
linkėję pastebėti 
nijos karo laivai

u a y, 
apy- 

Brita-

ROMA, Italiją, sausio 5. — 
Italijos premjeras Mussolini at
lankysiąs popierių Pijų kurią 
dieną laikotarpih nuo 11 iki 18 
d. sausio. Akcentuojama, jo vi
zitas busiąs žehklas draugingų 
Italijos valdžios santykių su 
Vatikanu, o ne kooperavimas 
taikos interesudse.

Baptistai protestuo 
ja amerikiečių atsto 

vybę Vatikane

LONDONAS, Anglija, sausio 
5. — Britanijos prekybos lai
vyno ministeris paskelbė, kad 
paimami valdžios kontrolūn vi- 
■si šalies ir kolonijų prekybi
niai laivai. Tokių laivų esama 
apie 7,000.

Italijoj įves maisto 
korteles

ROMA, Italija, sausio 
Paskelbia, artimoj ateity, 
šimtį dienų, biis įvestos Itali
joj maisto - kortelėj.

5. — 
į de-

WASHINGTON, D. C., sau
sio 5. — šiaurės ir pietų bap
tistų bažnyčių viešųjų santykių 
komitetai pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui laišką. Baptistai sa
ko, kad Jungt. Valstijų valdžia 
remiasi principu visiško atsky
rimu bažnyčios nuo valstybės. 
Pripažinimas bet kuriai tiky
bai politinės galios reiškia pa
neigimą šito principo, sako bap
tistai.

Baptistai protestuoja dėl to, 
kad prez. Rooseveltas paskyrė 
asmenišką savo atstovą Vati
kanui.

Britu karo laivai ieš 
ko daugiau vokie

čių laivų
MONTEVIDEO, U r u g u a y, 

sausio 5. — Montevideo apylin
kėje šiuo laiku yra keturi Bri
tanijos karo laiyai. Jurininkų 
tarpe ir visuomenėje diskusuo- 
jamas klausimas, ar britai 
sitiki pagauti kitą vokiečių 
ro laivą.

Neseniai prie Montevideo
; kiečiai paskandino savo šarvuo
tį Admiral Graf Spee.

ne- 
ka-

vo-

Hooveris pasiųs dar 
$100,000 suomiams

“NAUJIENŲ”
Radio Programai
Pradedant Gruodžio 31 d. ir per ištisus 1940 metus 

‘ “NAUJIENOS” duos Radio programus

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki 11:30 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1360 kilocycles.

Montevideo 
turi 
>aromi spė

jimai, ar tik britai ^negaudo ku
rio nors vokiečių karo laivo. 

—x—x—xį— 
BERLYNAS, Vokietija 

šio 5.
Rcosevelto kalba, pa; 
darant Jungt. Valsti

NEW YORK, N. Y 
5. — Buvęs 
prezidentas Ho 
įteikė agentijoms, kurios Šel
pia suomius, dar $100,000. P- 
nas Hoover vadovauja Finnish 
Relief Fund oįrganizacijai.

sausio
Jungt. Valstijų 
over penktadieniHONGKONG, Kinija, sausio 

5. — Kinijos nacionalinės vy
riausybės atstovas penktadienį 
pareiškė, kad kinai sulaikė ja
ponų žygiavimą pirmyn Kwan- 
tung provincijos šiaurės daly. 
Japonijos nuostoliai sužeistais 
ir užmuštais buyę 10,000 vyrų. 
Stipkių nuostolių, turėjusi japo-'atkreiptos prezidento adresu 
nų armija iš 100,000 vyrų 100’yra atsargios. Jos aįškiii ski- 
jnylių atstumoje į šiaurę nuo iriasi nuo piktų atakų prieš ma- 
Cantono, pietų Kinijos sostinės.Įžesnes ir silpnesnes valstybes.

sau-
Naciams nepatiko prez. 

y ta ati- 
kongre

so naują sesiją. Bet pastabos

BELGRADE, Jugoslavija, sau
sio 5. — Pranešama, 200 vin
grų savanorių jau Išvykę į Suo
miją su rusais kariauti. Ven
grijoje tikimasi bent 5,000įjįa* 

ratura popiet; saulė teka 7:18 vanorių suorganizuoti ir pasių^jnylių atstumoje į šiaurę nuOjriasi nbo piktų atakų prieš ma 
v. r., leidžiasi 4:33 v. v. 'sti J Suomiją. r

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

Giedra; povai kįlanti tempe-

Ispanija, sausio

'sti | Suomiją.

MADRIDAS,.
— Iki šiol Ispanijoj buvo 

cenzuruojaftii ir privatus laiš
kais Pereitą ketvirtadienį cen
zūra privatienĮis laiškams ofi
cialiai nuimta.
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
BYLOS ATBALSIAI

Rašo adv. Wm. J. Drake-Dragunas

(Tęsinys!

Dabar, 1931 m. L. A. B-vė iš
kėlė prieš banką bylą dėl nuo
mos nemokėjimo pagal 1925 m. 
sutartį. Pagal tą sutartį, bankus 
turėjo mokėti po $8500 į metu* 
ligi 1946 m. ir sykiu išnuoma
vo B-vės baldus, įvertintus 
190.50. Skunde (N. Y. Supreme 
Court, bylos Nr. 41803/1931} 
išdėstytas reikalus, taip: bankas 
nemokėjo nuomos

** sausio 16
$3,541.65, gi B-vė gavo pasko
lų sekamai: 1928 m. sausio 16d. 
$2000; 1928 m. rugy. 14 d. $6,- 
000, 1928 m. gruodžio 3 d. $3,- 
500, 1929 m. vas. 8 d. $1,500; 
1930 m. bal. 29. d. $10,000 ir 
1931-m. birž. 30 d. $9,288JJX 
už ką mokėjo palūkanas; taigi 
B-vė skolinga bankui $33,653.44 
gi bankas skolingas B-vei nuo-

ir 1928 m.
d. buvo skolingas

LIETUVIŲ KALBOS

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka- 
miaųat^ Ameri«<os lietuviams. Turi 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739- S. 
Halsted St., Chicago, IU., arba Dr. 
D. Pilka, 528 Columbus Avė., Bos
ton, Mass.

mų $41,550v69. Bankas užsigy
nė ir teigė, kad B-vė jam sko 

-linga $32,288.79 su palūkano
mis. B-vė prašė pirmenybės by- 

f E»r, bankas pasipriešino, tai A. i B. Strimaitis pristatė afideivitą, 
nurodant, kad banko apsigyni- įmas, kad neva namuose nebe
buvo galima gyventi po 1926 
m. spalių mėn. yra netikras, nes 
byloje prieš Flinn bankas sykiu 

»su B<-ve skundė kontraktoriiu 
'banko liudytojai teisme liudijo, 
’kad tik nuomų vertė nusmuko 
‘50%, džiurė tiksliai nuostolius 
nustatė ir bankas tuo yra su
varžytas. Po to bankas nutarė 
Taikintis.

1932* m. geg. 23 d. pasirašyti 
sutartis: B-vės vardu pasirašė 
pirm. A. Mikalauskas, adv. AL 
vin C. Cass ir liudininkas Strii- 
'mąitis. Sulygta: 1J bankas tuč
tuojau moka $7,000;, 2). nuo
mos sutartis keičiama nuo 1932 
m. birželio 1 d. ir pirmais bei 
antrais metais mokama po $5,- 
500, 3—4 po $6,000, 5^—7 po 
$6500, 8—9 po $7000, nuo 1941 
m. po $8000, 1943 m. $8250, 
nuo 1914 m. $8500; 3) bandas 
savo kaštais sutiko ištaikyti na- 
;mus busimiems, nuomininkams, 
B-vė paliuosuojama nuo betko- 
kią taisymų ligi 1939' m; birž.

r I d. IR — bet čia grįžkime prie 
Strimaičio parodymų š. m. rug
sėjo 29 d., psl. 203.—204:

“K — 1932 m. geg. 23 d. 
i tamsta ir b-vės pirmininkas pa
sirašė sutartį su Penu. Exch. 
banku. 3-čias paragrafas yra 
toks: ‘Balansas pinigų, dabar 

1 laikomų sudėtų P. E. Banke, 
kurie buvo iškolektivoti ištiarsmkites IN-nose Georgę H. Flinn Corp., būtent,

šių šimtui keturiasdešimt dole
rių ir 50/100 ($4,640.50), turi 
būti P. E. Banko išmokėti če
kiu, išmokėtinU) * Alvin C. 
Gass’ui, kaipo advokatui, kuris 
sunaudojo juos visiems advo
kato mokesčiams išmokėti.’ Ar 
taip? A — Aš neatsimenu. K— 
Jtik faktas yra, kad tamsta ir 
p. Mikalauskas tokią sutartį 
pasirašėt? A — Aš neatsimenu. 
K — Ar tokia suma, apytikriai 
.$4,600, buvo ištraiųktih adv. 
Cąss vardu? A — Aš neatsime 
nu. K — Argi tamsta neturi re
kordų tokiems išmokojiihams 
parodyti? .— A — Aš neturiu 
su savim piniginio dienynb.” — 
Strimaitis suttJto žinias prista
tyti. J

Š. m. spaliu 6 d. parodamas,, 
p. 258: “K — Ar šis pokerius, 
kurį aš tamstai dabar jįodan, 
yra identiška kopija nuomos, 
sutarties ir 1932 m. geg, 23 die
nos sutartis, kuria tamsia- tu
ri? (Liudininkas patikrina)' A
— Taip. (Pažymėta, kaipo ieš 
kovo rodinys. “1'4”). K — At
versk 1932 m. geg. 23 d. sutar
ties 3-čią paragrafą. Ką tams
tos kopijos 3-čias paragrafas^ 
sako?/ A — (skaito)- ‘Balansas’ 
(kaip; aukščiau)}. K — Tatai yra 
pilnas to- paragrafo tekstas? A
— Taip... K — Kiek tamsta at
simeni, ar b-ve gavo bent kiek 
pinigų, atgautų iš Flinn korpo-

Nepaprastas Palengvinimas 
į. Reumatiškų Skausmų

■J ' ■*"' ’i ■NekentSkite bereikalingai rai 
skaudėjimų. Tūkstančiai žį 
pasiekė nepaprastą palepgi 
reumatiškų skausmų, strėnų r 
skaudėjimu, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudė jimų vien išsitrindami su 
Pkin-Ekpeneriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą., Virš! 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl ( neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bąnjkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutėj

menų 
tionių 
inimą 

raumenų

; 1930 — 
; 1932—

1936

; $2,000; 1929 - 
$2,160; 1931 - 
$1,800; 1933 — $1,980; 1934 — 
$1,820; 1935 — $1,750;
t-- $1,785; 1937 — $1,645; 1938
— $985; 1989 m. nemokėtos al
gos $1,500 liki 1939 in. balan
džio 15 d. K — Ar j išmokė
ta ligi šiandien? A — Taip. K 
t— Kiek tamsta gavai
A — $2,010. K — Tikrai tams
ta gavai $2,010 šieraet kaipo 
algų? A— Taip,, už 

! 1'939 m.”

1939 m.?

Iš Lietuvos
Advokatai prašosi per

keliami į Vilnių.

da direktoriaims patiekta? A — 
Aš neatsimenu.”

Išvada: subway nuostolių pi
nigų b-vė negavo nei cento —- 
viskas išėjo advol^tams ir liu-l 
dininkams ir netiesa, kad t'4 
pi iii gal1 buvo, namų taisymui 
naudoti; apie p. Strimaičio pri
vačias paskolai pragyvenimu ipaskolai pragyvenimui 

- bet žinoma , 
kad kol bankas; neriiokėj,o nuo 

c

nieko nežinoma, -

P-

1938 ir

VILNIUS. — Kai kurie pro
vincijoje gyveną advokatai, ku
rie turi mažiau praktikos, jau 
prašosi, kad’ juos perkeltų į 
Vilnių.

Du — trys advokatai iš Ne- 
prikl. Lietuvos busią perkelti 
į Vilnių.

Garsinkitčs “N-nose”

— Ai b-vė ne- 
1937 m.? 
jie moke- 

direktorlams už posėdžių

Psl. 223: “K — Kokie pini
gai buvo išmokėti po 1939 m. 
rugsėjo 29 d.? A — Mano alga. 
K — Kiek?' A — Trys savaitės, 
$90. K — Už kokį laįką? A -- 
Ligi pat rugsėjo galo.”

Psl. 221: “K
pajėgė mokėti taksų 
A — Ne. K — Betgi 

b® 
.lankymą tais metais? A — Aš 
neatsimenu. K — Algi tamsta 
neliudijai, kad jus gąunate mo
kėti tam tikrą pinigų sumą už 
posėdžiu lankymą 1937 m.? A

TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
1631 So. Ashland Avė.

TeL YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė;

Tel. LAFAYETTE 3650

apie tai. K — Bet tamsta liudi- 
jei apie maždaug $2,500 išmo
kėjimus advokatui Cass ir ki
tiems, ir tik ką dabar tamsta

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. Ulth St, VVorth, III
• ..... ....................

GRANE COAL COMPANY .
4. 5332. So. ,Long Avenue .

. Telefonas POKTSMOUTII 9622
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainui 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugjavv .................. ...........
PETROLEUM CARBON COKE $7-75
Perkant 5 tonus ar daugiau- Tonas

Salės Tax ekstra.

Duodam Paskolas ant M
H

1.

Pirn^ų Morgičių
Chicagoj ir Apielinkėse, y Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 

"'pataisymui ir statymui naujų namų

mokame 3
' Dividendų uzr padėtus pinigus- k

Kiekvieno, asmens, taukiniai yra apdrausti iki $5,000:00 per 
Federal Savings and Loan Corporation, Washington, D. C.

iiEDERAL Savings
AND tOAN A$SOCIATION 

Of CHICAGO

DEL INFORMACIJŲ KREtFKLTĖS J

sutarties 3-čiao paragrafas yra 
tikras pareiškimas, taip kad 
grynas rezultatas yra, kad b-vė 
niekad negavo nei vieno cento 
iš to? Ar b-vė gavo ką nors iš 
to? A —: B-vė neturėjo jokių 

. teisių prie tų pinigu. Byla bu
vo iškelta ir laimėta $7,250, iš 
ko- buvo sunaudota advokatų 
mokesčiams, liudytojų .mokes
čiams ir namų operacijai bei 
taisymams. Baniais. pagal tą
sutartį sutvarkė-'namus. T K — 
Kai tamsta sakai,, kad L. A. 
B-vė neturėjo teisių prie bent 
kiek iš tų pinigų, ai’ tas yra 
tamstos nuomone? A 4— Ne;

; pagal sutartį tarp savininko ir 
nuomininko, K — Ar toks susi
tarimas buvo jūsų nuomos su
tarty? A — Taip. ’K — Pąro- 

w Fdyk kur toj sutarty. A —+- Kaž
kur sutarty buvo sulygta; K — 
Bet taškas yra, kad abudu 
skundė jungimai? A — Taip. K 
— Kuris buvo ieškovas?' A— 
Abudu. K — Ir šis nuospren
dis buvo laimėtas abiems ieško
vams? A — Taip. K .-4. Taip 
kad. jus turėjote teisės bent pu
sei tų pinigų? (Mr. Anseli prie
šinasi.) K — Tamsta anksčiau 
liudijai, kad viso laimėta apie 
$7,300? A — $7,2.50. K — Iš 
$j.ų $7,250 tamsta liudijai, kad 

I apie $2,500 buvo išmokėta p.
Cass, p. Duross kaipo banko- ' I
advokatui, ir tūliems liudyto

mos, tol jis skolino b-vei tie 
pinigų, kiek .reikėjo pagal str 
tartį, apie $33,Q00ii Ar p. Str- 
maitis “po- porą mėtų ir be a - 
gos” gyveno' įr^)(jo jo paro
dymai.

1 Psl. 244: “K — Ar tamsia 
• turi skaitmenis apie savo algą, 
kaip prižadėta, už laiką tar

4918? ir 1'925 m.? .A — Aš mu- 
Malonėk 

pareikšti tuos skaitmenis? A—- 
1921 metais $2,200, 1922 — 
$2,400; 1923 — $2a400, 1924 — 
$2,340. K — Ir tarp 1918 i 
1921 m. tamsta gavai $3,90( 
A — $3,905,28”.

Psl. 198: “K — Kiek tamsta 
gavai algų per visą tą laiką? 
A — 1925 m. $2,080; 1926 — 
$2,080; 1927 — $2,160; 1928—

nau, kad turiu. K

r

keti tam tikrą pinigiį 
posėdžių lankymą 19J 
— Taip.”

Psl. 244—245: “A 
viso (gavau) $37,905. 
už direktorių posėdžių, lankymą 

•$325- nuo 1925 ligi 1938 m.? 
A — Taip. K — Kiek tamsta 
gavai už lankymą nuo 1918 ligi 
1925 m.? A — $230 už 35 po
sėdžius.”

Taigi, kur tie “porą metų be 
algos 
mui?

6.
gas nepastaeiau’ 
maitis spaudoje.

z (Bus daugiu)

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therhp> 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
3630 S. Western av 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

— Taip, 
. K — Ir

AKIŲ SPECIALISTAI

ii* skolinimas pragyveni-

tas parei- 
;A. b. Stri-

2202 W. Cermak Rd. Chicago, III.
Telephone Cana) $887 Ben. J. Kązanauskas, Secrėtary

r <i -

ItAšTINĖS^V^LANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v.

Ketverge nuo 9 ryto iki 7' v. v.
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

'so liko apie $4,700? A — To aš 
neatsimenu. K — Sekantis žing
snis buvo ši 1932 m. gėg. 23 
d. sutartis, leidžianti balansą iš
niokoti p. Cassui, ar taip? A — 
Taip. K — Dabar aš tamstai 
rodau fotostatą susitarimo, da
tuoto 1932 m. birž. 29 dį, tarp 
šios b-vės ir minėto banko, 
tamstos pasirašyto 
vardu, ir klausiu, 
nuorašas susitarimo,
padaryto^ pakeičiančio nuomos 
sutartį ir 
geg. 23 d. 
(Pažymėta

šios bi-vęs 
ar šis yra

v

a

papildančio? 1932 m.
sutartį? A — Taip, 

kaip ieškovo! rodi-
K — Dabar aš tam-

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

vak. Nedėlioj nagai susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIŲ

______________ i —n \ .

PROGRAMŲi W.H.1.P
.,111'

štai rodau ieškovo rodipį 15. 
Ar ten yra bet koks paragi^afas 
apie tai, kad $4,640*.50 turi bū
ti išmokėti p. Cassui, kaipo ad
vokatui? A — Aš to nematau. ’ 
K — Ar yra ar nėra tep^ A — 
Nėra. K — Ar ši 1932 m. biir- 
žėbo 29 d. sutartis buvo skiria
ma direklioFiatiiB parodyti? A— 
Taip-. K —/Ar ji buvo^bel’ kada ' 
direktorių svarstyta? A — Aš 
neatsimenu. K — Ar ši 1932 m. • 
geg. 23 d. sutartis buvo bet ku- j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

. 4 . > I- • '• > 1! ‘ <   I ,   __ •. 1

AMBULANCE,
- DIENĄ^ IR s

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

Telefoną* LATAYKTTK MM

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas - 
jūsų garantavimas.

Optometricaliy Akių Specialistas 
“ Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysrę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J. / 
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą, 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Pilone YARDS 7299.

y- f.

■ ^L-^, 4 koplyčios visose 
_1—) JLCZ & 1 Chicagoa dalyse

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas- Akis 
Ištaiso.

Oiisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI • 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
iliiiiiitiutiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiil

Ambuįance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
•

TURJME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE >

I 

ilIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlItl

6834 So. Weštern Avė. 
141d South 49th Cburt,

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LI ULEVIČIUS
4348 S. California Avei ue Phone Lafayette 3572

RIDIKAS
YARDS 14193354 So. Halsted Street

£ L
1646 West 46th Street

J. ZOLP Phone Yar
Yan

is 0781
Is 0782

s. P 
Į 3319 Lituanica Ąvenu^

MAŽEIKA Yards 1139
Yards 1138

LACHAV
2314 Wėst 23rd Plaee 

. SKYRIUS: 42-4| Rast 168

nez ir sūnūs '
y Phone Can

th Street Tel. Pulln
•l t : j i

ai 2515
1270

ALBEI
4704 Sa. Weštern Avei

,T v. PETKUS 
iue Phone Lafayet te 8024

U ’ WTAN>
3307 Lituanica Avenue

Ii . ______________ _______ —.................... - - - ------------ —

LS M. PHILLIPS
Phone Yar<

. . . ■ ■ - ,
1S 49J08

1

LIETUVIAI
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 sutarf.į.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL*6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
’ Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso »valandos:

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

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

C. K. Kliauga, D.D.S.
2420 W., Marųuette Rd.

Prie Western Avenue

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

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

Telefonas SĘELEY 7330
Namų telefonas. Brunswick ' 0597

Tel. Office Wentworth 6330.
Rez. Hyde Park 3395 K 

DivSusannaSlakis— 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai /lietuviams žinomas per 

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 vakav 
ir nedėliomis.

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

39

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

l

K

v

I»

ii

a

l

K.P.GUGIS .
ADVOKATAS

ofisas—137 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted S t .

Miesto 
Kamb. 
Namų 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir ‘Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

Garsinkitės “N-nose”
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veikatos Skyrius
v AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

DANTŲ PRIEŽIŪRA BLOGAIS LAIKAIS
; Dr. C. Z. VezeFis
^Dabartinių laiku yra labai 

dabg. žmonių, kurie aple_džia 
cavo dantis. Tuos žmones, ben
drai imant, galima prie sekamų 
rųšių priskirti.'

Vieni niekada negalvoja apie 
tai, kad yra reikalinga dantis 
prižiūrėti. Kiti seniau rūpinosi 
savo dantimis, bet kai užėjo 
blogi laikai, tai dėl nubiednėji- 
mo pradėjo savo dantis apleis
ti. Trečios rųšies jžmonės tiesiog 
skrupulingai rūpinosi savo dan
timis, bet dėl depresijos ekono
minio suvargimo ir jie pradeda 
apsileisti. Matyti, jie galvoja 
taip: jei jau negalima visai tin
kamai dantis prižiūrėti, tai ne
reikalinga jokia pr.ežiura.

Tenka pasakyti, jog dantų 
i eprižiurėjimas, nežiūrint, dėl 
kokios priežasties tai daroma, 
\ ra bloga ekonomija tiek pini- 
g.šku, tiek sveikatos atžvilgiu. 

 

1 autų liga iš dalies £al.ma atl
yginti su gaisru: uio gre čiau 
ugnis yra užgesinama, juo nia- 
i iau nuostolių tenka pakelti. 
Pradžioje sutaisyti dantis yra 
iengva. Be to, žmogui “ mažai 
tereikia skausmo kęsti ir mažai 
1 inigų išleisti dantų sutaisymui.

Kai dantis pradeda gesti, tai 
rtsiranda tik nedidelė skylutė. 
Dažnai ji yra tiek mažaj jog 
sunkiai pastebiama. Bet jei pa
stebi tokį gedima, tai tuoj

jo pataisymas pasidaro nebeį
manomas. O ypač tuo atveju, 
kai danties gyvis yra sužaloja* 
mas. Tada, nieko kito nebegali
ma daryti, kaip tik danas iš 
įtraukti. O kai į jo vietų reikia 
dirbtinį dantį dėti, tai jau rei
kia gerokai pinigų išleisti. Jei 
to nedaroma, tai susidaro pa
vojus kitiems dantims: jie susi
kraipo, kramtymas pasidaro 
apsunkintas ir pagaliau galima 
išvystyti pyorrhča.

Dabar 
atsitikti, 
dėmesio į pūvantį dantį. Pir 
minusia 
skaudėjimų. Pagaliau lieka pa
liestas gyvis: jis numiršta. Jei 
ir dabar nieko nedaroma, tai 
atsiranda Votis. Votyje atsiran
da nuodai, kurie yra išnešioja
mi po visų kūnų. Tai jau suda
ro pavojų visai sveikatai. Tada 
jau teks kreiptis ne tik į dan
tų gydytojų, bet ir į medicinos 
daktarų. Vadinasi, susidarys jau 
tikrai didelės išlaidos.

Reikia dar nepamiršti ir to, 
kad pūvantys dantys pagimdo 
burnoje* nemalonų kvapų ir 
dažnai sugadina veido išvaizdų. 
O tai kenkia žmogaus socialiam 
gyvenimui.

Kas reikia daryti, kad butų 
galima apsisaugoti nuo visų tų 
nemalonumų?

Pirmiausia reikia žiūrėti, kad 
maistas butų balansuotas.. Gerk 
daug pieno ir valgyk pakanka
mai daržovių bei vaisių. Tai vis 
medžiaga geriems dantims. An-

pažiūrėkime, kas gali 
jei visai

: NAUJIENOS, CNeapo, T1.

Justin M?ckewich

Į KORESPONDENCIJOS
Ar, Lesim, Kad Lietuvos Paviljonas New 

Yorko Pasaulinėje Parodoje Nebe- 
atsidarytų 1940 Metais? 

Pavilijonasj 1939 movės,- Pittsburgho ii| Lietuvos 
metais paliko neužmirštamų 
įspūdį kaip Amerikos l Lietu
viams, taip ir visiems kas jį 
matę. “Lietuvos Dieno 
sisėkjitias buvo triumfališkaš: 
Lietuvių Tautos vardas Nau
jume pasaulyje buvo tinkamai _ _ _______ r ___ s
pagerbtas. Tokių progų juk rę- kainuotų: juk pastatas (tro- 
.. a • • TS ■ > • 1 . _ % X v M •

ir apylin
kių, Cleveland, Obio, Detroit, 
Mich., ir Grand Rapids, Chica- 
gos ir dar Chicagos,—

s pa-
tuvos neberastumėm. Atsimin- 
tina, kad sugryžimui į 1940 
metų Parodų netaip jau daug

Štai Kur Sėkmingai
1 nedkarntipiPk- Vedamas Lietuvių

tenka pakelti didelį Biznis
Daro keturis milijonus dolerių 

apyvartos
Standard Federal Savings 

and Loan Association of Chi
cago, 4192 Archer Avenue.

Ši finansinė įstaiga jau gy
vuoja 30 metų. Bet vien per 
paskutinius metus, kaip persi
kėlė į naujų ir puošnų namų, 
biznis užaugo Virš pusantro mi- 
liono dolerių.

Dabar viso biznio apyvartoje 
yra virš keturių milionų dole
rių. Atsargos fonde turi aštuo-

vakarų. Periodiškai aplankyk 
dantų gydytojų ir, jei yra rei
kalas, tai stenkis gendančius 
dantis sutaisyti. Jei neturi pini
gų, tai visada gali susitarti su 
dantų gydytoju, kad palauktų.

Pagaliau dar vienas patari
mas: venk tų, kurie labai daug 
žada, pavyzdžiui, garantuoja, 

pigiai. O jei bus ilgai delsiama, I mai dantis, būtent, val/k juos kad jie sutaisys dantis taip, jog 
tai dantis gali sugestj tiek, jog su šepetuku kiekvienų rytų ir laikysis visų amžių.

budu išvengsi ne tik skausmo, 
bet ir bereikalingų išlaidų, nes 
kol dantis mažai tėra sugedęs, 
tai jo sutaisymas atsieina visai 1 tras dalykas, prižiūrėk tinka-i 
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hiasdešimts tūkstančių doleri
Depresija ar ne depresija, b 

nuošimčius visada pilnai iširto 
kėjo. Dabar moka 3Į/^%.

Namų savininkanis (tik p 
vienus metus paskolino ap’e 
pusantro miliono dolerių.

Aišku, kad Lai yra didžiausia 
lietuvių finansinė įstaiga ne tik 
Chicagoj, bet ir visoj Amerikoj.

Justinas Mackiexvich yra pre 
zięlentas ir biznio vedėjas ^ios* 
didžiausios lietuvių finansirės 
įstaigos.

Teko pastebėti keletu sykių 
iš ryto, kad laiškanešis atneša 
didelę itiiivų laiškų ir beveik 
kiekviename laiške yra įdėta 
įstaigos knygutė ir čekis. Via 
tai žmonės atsiunčia savo inde
lius laiškais.

Pastebėjau prezidentui:
—Pas jus pinigai plaukia 

kaip upė,
—;Taip. Žmonės siunčia pini

gus ir iš kitų miestų. Musų biz
nis išsiplėtė po visų Anierikų.

Linkiu šiai finansinei įstai
gai dar labiau plėtotis.

Pastebėkite žymų skelbimų 
Standard Federal Savings a

* j ■MĮ» •

I Loan Association of Chica

?• 
et

er

ip buvo(besys) yra, eksponatai
1939 metais. Kaipgi bus 1940
tai tepasitaiko. Bet ta

metais?
Žinome tikrai, kad 

šiais 1940 metais turi 
naujų darbų, turi nįrilijonus 
naujų išlaidų, taipgi, 
kad Lietuva nebegalės pinigais 
beparemti savo skyriaus už
laikymo N. Y. Pasaulinėje Pa
rodoje 19^0 metais. Reiškia,

Lietuva 
kalnus

žinome,

rodoje l#40 metais.
Lietuvos pavilijonas 
būti išardytas!? Ir tįip nciš- 

j vengiamai turės įvyktį, nebent
Ąmetrkos lietuvių stambiosios 
kolonijos pasijudintų ir pasa-
kytų: NĖ!

Kai gegužes 1 d., 1940 m- 
yėl suplevestios miškas vėlia
vų Pasaulinėje Parodoje, butų 
tikrai gaila, kad jų įarpe ne
bebūtų Lietuvos vėliavos. Ir 
ta'i lik dėl stokos kalėtos tūk
stančių dolerių. Na kaipgi jau
simės mes, kad ir sekančių did
miesčių lietuviai:

New Yorko, Brooklvn, Am
sterdamo ir kitų, Netvarko ir 
visos New Jersey, Bostono ir 
Worcester, Mass., Hartford ir 
YVatęrbury, Conn., Philadel- 
pbia ir anglių rajono, Balti-

nd
go

šios dienos “Naujienose”. ;
Antanas žyniontas.

dovanai Amerikos lietuvių į- 
staigoms.

Na tai kaip? Kas imsis inici
atyvos? Gal Ekonominis Cenb 
ras su Vaizbos Butais? Ar gal 
tektų steigti specifiškus komi
tetus?

Lietuvos^Pavilijonas turi at
sidaryti ir 1940 metų Parodo
je, nes jei jo ten nebūtų, tai 
bus manoma, kad kas nege
ro Lietuvai atsitiko. Bukime 
Lietuvos Draugais, — neleis
kime, kad taip atsitiktų: savo 
pųsiryžimus, savo nutarimus 
ir savo paramos užtikrinimus 
siųskime Lietuvos Parodos Ko
misarui (16 West 75th Street, 
Nėw York, N. Y.), prašydami 
kad Lietuvos Pavilijonas pa
siliktų ir 1940 metais.

Lietuvos Drangai Amerikoje 
U. S. A.
January 3, 1940

ten 
yra,—bepalieka > sky

riaus aptarnavimas ir eilė, ne
išvengiamų įvairių išlaidų, ku
rios gali pasiekti net 10,000 
dol., kaip jau buvo mėginta 
apskaitliuoti. Bet butų galima 
apseiti ir su mažesne suma: 
jei net su 5000 tai bent su 6000 
ar kiek daugiau.

Jei, paimsim sau, Baltimore 
apsiimtų 500 dol. sukelti, tai 
kitos aukščiau išvardytos ko
lonijos bėabejo galėtų sukelti 
kiek daugiau (po 600 ar 700 
ar net ir daugiau). Tokiu bū
du be ypatingo sunkumo su
darytumėm bent 7000 dol. ir 
Lietuvos, taigi ir Amerikos, 
lietuvių, dalyvavimas pasida
rytų užtikrintas. Daugelis Lie
tuvos eksponatų po dviejų mc-i 
tų dalyvavimo Parodoje tektų'181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

taipgi

LIETUVA...
...AR AMERIKĄ
VIKINGŲ LAIVAIS

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivų Išnlaukimai

New Yorko Iš Gothenburgo 
Vas. 3 DROTTNINGHOLM Saus. 16 
Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti, kaip Tams
tos apielinkėj vietinis laivokorčių 

agentas

Tš

Swe ish Amrican line

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymo vyrų ir moterų drabužius. Perdirbu Fur 
Coats pagal naujausias madas. Išvalom, sutaisom, suprosinam 

už prieinamas kainas. ,
Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

-

■MM

nesį,getus dividendą

TOTAL ASSETS

OFFICERS AND DIRECTORS

L.EON GiNIOTIS

DAM BARTUS TOTAL LIABILITIES

Chicago, Illinois

ted States Treasurer, 
Kompanijos ir žmo(-

/ Standard Federal Savings deda pinigus Uni 
Home Owners Loan Corporation, Insurance 
nes iš visų dalių Amerikos. , (9

DIONIZAS JANKEWICZ

ZENON POCIUS

Kurie pasidės pinigus pirm 10 dienos kas mė 
. nuo 1 dienos/ 1 , .f ■ ■/.//// ■ '

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir persitikrinti mus^j patar
navimu;

BRUNO SHUKIS, 
Second vice-president

HELEN KUCHINSKAS,
Secretary-treasurer

S. A. SZYMKEWICZ, 
Asst. Treasurer

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PINIGINE (STAIGA AMERIKOJE
Jus galite prišiųsti mums pinigus laišku, kurie toliau gyvenate, o 
mes prisiusime jums knygelę ir kviteles dėl ištraukimo pinigų, 
kada tik norėsite ' < .-.A / ’

Didžiausia Lietuvių Piniginė Įstaiga Amerikoje, ^i^na iš didžiau
sių Chicagos tarpe visų lietuvių. 1

Per 30 metų visada išmokejom pinigus ant pareikalavimo ir nie
kad nemažiau kaip 3V2% už padėtus pinigus..

Apart ąpdraudos iki $5000 kiekvienai ypatai, mes turime virš tri
jų šimtų tūkstančių dolerių atsargos fondų dėl apsaugojimo jūsų 
indėlių. • •

Nėra saugesnės vietos pinigam kaip Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chicago. Ir tų visa Chicago žino.

Duodam paskolas ant namų be jokio vargo. Atsilankykite į 
STANDARD FEDERAL SAVINGS pirm kol eisite kur kitur.

JUDGE JOH/N C. LEWE, 
Honorary ChaTrman of the Board

IN MACKIEWICII, 
President

MICHAEL JASNAUSKAS, 
First vice-president

ŠTAI, KAIP MUSŲ IŠTAIG
ASSETS 
345,292.00 

’ 894,927:00 :
1,852,688.00 
2,328,183.00 
2,756,495.00 
4,259,121.70

V. DATE
Dec. 31, 1934
Dec. 31, ,1935
Dec. 31, 1936
Dec. 31, 1937
Dec. 31, 1938
Dec. 31, 1939

AUGO.
RESERVES

V 60,395.00
’?i ‘ 71,777,00 ’ 

120,330.00 
168,975.00 
220,000.00 
303,308.74

Statement Of Condition, December 31,1939
ASSETS

First mortgage real estate loans ..............................
Share loans ............... ....... ......... ...................
Accrued interest receivable on share loans ..............
Real estate sold on cbntract ............. u,....... ..... .
Real ėstate owned ...r..... ...... ....... ................. ............
Real estate in judgunent and subject to redemption 
Stock in Federal Home Loan Bank ..........................
Home Owners’ Loan Corporation bonds ...................
Office Building ........................................................
Furniture, fixtures, and eųuipment ..........................
Accounts receivable ....................................................
Cash L...........................................-...........  ?.......

$3,710,297.06
2,950.00 

30.62 
38,480.75
26,242.12

2,870.89 
49,000.00 

4,892.56
80,326.47
4,812.37 

443.85 
338,775.01

$4,259,121.70

Shareholders’ interest .................................................
Advances from Federal Home Loan Bank ..............
Interest accrued on advances .....................................
Dividends on investment shares, to be paid in cash 
on January 1, 1940 .... ...................................................
Mortgage loans in process .........................................
Taxęs accrued on real estate owned .........................
Accounts payable ..................... ...................................
Ūnreaiized profit on real estate^ sold ........................
Reserves and undivided profits .... ...............................

$3,130,518.70
587,475.00

32.88

29,598.30
209,361.35

4,144.21
2,810.31

872.21
303,308.74

$4,259,121.70

Standard Federal Savings 
and LOAN ASSOCIATION 01 CHICAGO 
cher Avenue — Tel. LAFay'ette 046 / ! - CLi4192 S. Archer Avenue
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Published Daily Bxcept Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.Q0 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

(c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Match 7th 191\ at the Post Office 
of. Chicago, H1.X undęr the act of 
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CtUcaęoje—paštu;
Metams _ ____________
Pusei metu_____________

j Trims mėnesiams_______
i Dviem mėnesiams. ---------

Vienam mėnesiui
Chicagoj per išsiuntinėto jus:

Viena kopija___________
Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse

$8.01 > 
4.00 
2.00 
1.60 
'70

Skaičiai aiškiausiai kalba
(KARO KALTININKO IEŠKANT)

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago. UI. Telefonas Ganai 8500,

Bet ir šis gipklavimasis gal 
nebūtų privedęs prie staigaus 
karo, jei jis butų ncapsiskaičia- 
vęs. Jis galvojo, jog Prancūzija 
ir Anglija niekuomet nestos 
ginti Lenkijos, jam seksis vi
suomet įrodinėti, kad 6a tik 
menkniekis, paskutinis jo rei
kalavimas ir t.t. Bet visam kam 
yra ribos: tolimesnis Anglijos 
tylėjimas butų jai suteikęs tik 
blogesnę padėtį, nes nei viena 
valstybė nebūtų jai patikėjus ii 
tokia Turkija šiandien tikrai 
nebūtų šalia Anglijos, bet šalia 
vienos Rusijos.

Italija butų seniai kariavus 
šalia Vokietijos, o ne pasiukus 
neu trale.

Taigi, karo kaltininku yra 
Vokietija Hitlerio asmenyje, 
nes jis pamynė visas sutartis, 
o kapitalistiniame pasaulyje, 
kuomet negerbiama šutai tis, 
turi būti bankrotas, šį kartą ka
ras, kuris yra didžiausias ban
krotas pasaulyje.

Mesti kaltinimą Santarvės 
valstybėms, jog jos norėjo ka
ro, daugiau negu juokinga, nes 
jos nieko iš šio? karo negalėjo 
pelnyti, nieko negalėjo gauti, 
nes teritorijų, rinkų, visko tu
rėjo pakankamai, o jei kurio 
nors dalyko butų joms buvę 
reikalinga, tai jau ne Vokietijo
je turėjo ieškoti. Vokietija An
glijos bei Prancūzijos kapitalis
tams nieko negali duoti ir jos 
dargi konkurencija pasaulio 
rinkoje šiom dviems valsty
bėms nebuvo pavojinga. Vokie
tijai taip, buvo didelis išskai
čiavimas pradėti karą, žinoma, 
tikintis laimeli, nes galėjo gau
ti naujų rinkų, naujų žaliavos

KONGRESO KOMITETO 
RAPORTAS

Kongreso komiteto tyrinėji
muose buvo iškelta aik$1 
mažai tų komunistų “beijdrake 
deivių” ir “fronto” organ 
per kurias Maskva vyk|ina Ą- 
mefikoje savo slaptus 
Kaipo komunistų “fronto 
ganizacijas, komitetas p: 
Jo sekančias:

International Workers* 
American Student 
Friends of the Soviet 
National Negro Co 
Southern Negro Youth 
ress, League of American Writ- 
ers, Workers’ Alliance, Spanish 
Refugee Reliefl campaign 
American Committee 
SpanisIjjĮ Democracy, Fričnds oi 
the Abraham Lincoln Brjigade.

Be Šitų organizacijų, 
komunistai pilnai valdo, 
dar visa eilė kitokių susibūri
mų, kuriuose Maskvos agentai 
turi daug įtakos, pa v. American 
League for Peace and 
cracy, American Youth 
ress ir k.

Taigi sovietų sąmokslb tink
las prieš šios šalies denr 
ją yra užtiestas plačiai. Ji 
vo sudarytas dalinai su pagalba 
žmonių, kurie ėj# ^komunistinę 
judėjimą idėjiniais sume 
manydami, kad Rusijos 
turą neša darbo žmonėm 
nymą. Bet daugiau, 
idealistai, padarė sovietų 
Be Maskvos pinigų nebu 
vę nei leidžiami komunistų lai
kraščiai, nei užlaikoma 
agitatorių, kurie nuolatd 
iš miešto į miestą, skleisdami 
propagandą/ organizi 
konferencijas, kongresu s, 
monstracijhs, vajus, aukų rink
liavas ir taip toliau.

J. V. kongreso komite 
liko gerą darbą, atidengdamas 
bent kąi kurias tos soviet 
spiracijos paslaptis. Bet

3i 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
$500

Pusei metų ----------------------- 2.75
Trims mėnesiams ___ ~.___ 1.50
Dviem mėnesiams______  1.00
Vienam mėnesiui ------------ . 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ------------------------ $8.00
Pusei metų ........   4.00
Trims mėnesiams ___    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monei.

Orderiu kartu su užsakymu.

Metams

Naujoji ir senoji Lenkija
Lenkija, kuri sugriuvo pereitą rugsėjo mėnesį, dau

ginus nebeprisikels. Jos vietoje bus kita, nauja Lenkija. 
Šioje valandoje dar sunku pasakyti, kokios bus tos Len
kijos sienos ir kokia bus jos vidaus santvarka, bet galimą 
nuinanyti, kad ji bus mažesnė savo plotu ir demokratiš
kesnė ekonominiu, socialiniu ir politiniu atžvilgiais.

Pažymėtina, kad jau ir laikinoji Lenkijos vyriausy
bė, kuri dabar gyvena ištręmįme (Angers, PYancuzijoje), 
viešai atsisako turėti ką nors bendrą su pilsudskiniu 
Lenkijos režimu, kuris privedė kraštą prie katastrofos. 
Tos. vyriausybės premjeras, gen. Vladislovas Sikorski, 
padare griežtą pareiškimą, apkaltindamas senąją Lenki

jos valdžią “neatitaisomu apsileidimu”, iššaukusiu Len
kijos pralaimėjimą/kbvoje su naciais.

Tą valdžią, kurią fąktinaii kontroliavo maršalas Smi* 
gly-Rydz, jisai pasmerkė, be to, kaipo favoritizmo reži
mą, nesugebėjusį nei paruošti kraštą karui, nei sutvar- 

, kyti jo politinius ir ekonominius reikalus. Tai teisingi ir 
drąsus žodžiai, ir labai, svarbu, kad juos ištarė pačios 
lenkų vyriausybės galva.

Jisai nebūtų šitaip kalbėjęs, jeigu jo nuomonei nebū
tų pritarę kiti tos vyriausybės nariai. Prie lenkų vyriau
sybės, gyvenančios Francuzijoje, yra, kaip žinomi, su
sidaręs ir laikinas “karo seimas”, į kuri įeina įvairių 
partijų atstovai, jų tarpe ir socialistas Hėrmann Lieber- 

• man, kurį Pilsudskis buvo įkalinęs Brastos tvirtovėje 
kartu su valstiečių vadu Witosiu. Matyt, kad ir tas sei
mas panašiai galvoja apie liūdną Lenkijos praeitį, kaip 
premjeras Sikorskis,; ; •

Su Lenkija, kuri atvirai pripažįsta savo klaidas ir 
pasižadą nebeiti senais keliais, bus daug lengviau 
kalbėti jos kaimynams — jų tarpe ir Lietuvai.

J. V. kongreso komitetas ne- 
amerikiniems veikimams tyri
nėti pagamino savo darbo ra
portą kongresui. Raportas susi
deda iš 7,000 puslapių liudinin
kų parodymų su begale įvairių 
dokuųientų ir komiteto išvadų, 
padarytų iš šitos medžiagos. Pa
stebėtina yra tai, kad po rapor
tų padėjo savo parašus visi ko- 
mitęto narjai su atstovu Marti
nų Dies’su priešakyje.

Komitetas tyrinėjo nacių ir 
’ašistų organizacijas, komunis
tų partiją ir visokias jų “fron
to” organizacijas ir ištisą eilę 
“naminio darbo7, f asistuojančių 
draugijų. Bene daugiausia pa
rodymų ir doku
džiagos jisai surinko apie ko
munistinį judėjimą. Jisai priėjo 
išvadą, kad taą judėjimas Ame
rikoje yra ne politinė partija, 
bet svetimos valdžios įnagis, 
vartojamas tos valdžios intere
suose. Raporte t; 
ma:

mentalės me-

kitko sako-

“Komitetas jaučia, kad rū
pestingas faktų ištyrimas pa
teisina nuomo ię, jogei koj 
munistų partijį yra svetįp^ds 
šalies sąmokslas* apsimaska-

<

en ne

žarijų,

ikslus.
or- 

hžymė-

ord^r, 
Union, 
Union, 
mgress, 

Cong-

North* 
to Aid

kurias
yra

Demo-
Cong-

okra ti
sai bu-

susi-

“Komitetas yra priverstas 
padaryti išvadą, kaj prakti
koje komunistę partija vei
kia, kaipo pasienio žvalgyba 
Amerikos žemėje svetimos 
valstybės — sovietų sąjungos 
— naudai.

“Kadangi komunistų parti
jos atviras siekimas yra 
griežtai pakeisti Jungtinių 
Valstijų valdžios formą, tai, 
komiteto nuomone, tos par
tijos veikimas laužo pripaži
nimo sutartį, kuri buvo pa
daryta tarp Jungtinių Valsti
jų ir S.S.R.S. 1933 m.”

timais, 
d.kta- 

s išga- 
n<|gu tie 

rublis, 
tų bu-

armija 
s zuja

odami 
de-

tas ai-

:ų kon- 
dar ne

j “Dvarponis” Vaino Tanner
Labai stambus asmuo dabartiniame Suomijos minis- 

akąbinęte, kuris buvo sudarytas gruodžių mėn. 1 d., 
locialdembkratas Vaino Tanner, užsienių reikalų mi- 

nis\eris. Prieš perorganizuojant kabinetą, jisai buvo fi
nansų ministeris.

/Apie tą asmenį paduoda kai kurių žinių vienas ru- 
8|sr, Neseniai atvykęs į Jungtines Valstijas iš Suųmijos— 
Aleksąndr V. Marčuk. Jisai yra Suomijos pilietis, gyveno 
Ęlsinkyje (Helsinkyje) nuo 1919 m. ir dabar atvažiavo 
į Ameriką vienos Elsinkio firmos biznio reikalais. Apie 
ministerį Tannerį šis Suomijos rusas papasakojo New 
Yorko rusų laikraščiui “Novoje Rūsskoje Slovo” štai ką:

Vaino Tanųer yra Suomijos socialdemokratų parti
jas vadas ir stovi priešakyje stambiausio suomių koope
ratyvo “Elanto”. šis kooperatyvas per 1917-1918 m. re
voliuciją buvo vienintelė organizacija Suomijoje, kuri sa
vo maisto sandėlius buvo atidariusi raudonajai armijai.

Taigi, anot Marčukę, Stalinas tikęjosi, kad Suomi- 
joį/socialcĮenjokratai ir dabar išskėstomis rankomis pa
sitiki raudonarmiečius, kai jie ateis “vaduoti” Suomijos 
liaudį. 0. socialdemokratai Suomijoje yra nepaprastai 
galinga partija, turinti daugiaus kaip 40% visų atstovų 
seime (85 iš 200). Bet Suomijos socialdemokratai po Tan- 
nerio vadovybe stojo, kartu su kitomis partijomis, ginti 
kraštą, šituo nętikėtu Maskvai suomių liaudies vieningu
mu bolševikai baisiai nusivylė, ir jię dabar p^čiąusiąį 
atakuoja ministerį Tannerį, kuris supainiojo visus Sta
lino planus! ~ ;

Maskvos įtūžimas prięš Vainų, Taimerį pasireiškia ir 
mūsiškių komunistiškų spaudos reptilijų f^Vilpies”, 
“Laisvės”) piktuųgę šmeižtuose prieš, Suomijos užsienį 
reikalų ministerį. Dėlto, ka^ jisai yrą vedėjas milžiniško, 
kooperatyvo “Elanto”, kuris turi daug sandelių, fąymų, 
miško plotų ir kitokio turto, tai komunistiški; idiotai ap
šaukė Tannerį “dvarponiu” ir “kapįtąlist^”!

Įdomus yra ir kitas dalykas, kurį* nurodę tas rųsąs 
iš Elsinkio. Jisai sako, kad “suoiuju/s daugįausįą sujypgė 
tai, kad Maskva pasiskubino sudaryti Kuusineno ‘suomių 

• liaudies vyriausybę’.”
“Su suomių vyriąųsybę visą laiką vedė derybas”, 

pareiškė Aleksąndr V. 7 
rėjo^ tai šitą vyriausybė I

Jeigu kongresas šitą komite 
to raportą priims — o nėra 
abejones, kad jisai taip pada
rys, (ai kongrese bus veikiausia 
iškeltas sumanymas 1) pareika
lauti, kąd komunistų partija su 
visais savo nariais ir “pagalbi
nėmis” organizacijomis butų 
užregistruota gilstybęs depar- 

svetimos val- 
2) kad prezi-

camęnte, kaipo 
džio# agentūra;
dęntas RooseveltA# atšauktų A*- 
ųierikos ambasadorių iš Mas
kvos ir nutraul 
nius santykių# i 
džia, nes ji sulaų 
laikydama čionai 
Kurie kišasi į vieaus politiką.

Koųuinistų 
organizacijos.

Komunistai Amerikoje veikia 
panašiai, kaip šnipai. Jie prira
šo narius ne tiki 
bet slapyvardėmis 
slaptus branduolius įvairiose 
organizacijose, 1<

ktų diplomate 
s'u sovietų vai* 

žė sutartį, už- 
savo agentus,

“fronto”

ais jų vardais, 
jie steigia

urias jie “grę
žia iš vidaus”; jie kuria viso
kia# draugijas gražiai skam- 

nekajltaiš” vardais, 
jų tikslų nepa- 
įdu pagauna j 
gelį pašalinių 
nanančių, kad 
savo politikui 

Mąskvos diktatūrą. Be to, ko- 
ųiuųislai yra apsistatę asmeni
mis, kurie yra 
yiai” ir veikia 
buose, darbinir kų 
draugijose. Tie

bančiais
kurios savo tikri 
sakę, ir tokiu b 
savo tinklą dau 
žmonių/ nenusi 
jups išnaudoju ‘

eya “beparty- 
vairįupse kliu- 

\ unijose ii,

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lėktuvas, skrido 575 

mylias į valandą
sau-

Nacionalė Geografinė
WAS.HINGTON, q., 

šio 3. —
Draugija paduoda šituos 
mius įvykius 1939 metais:

Lėktuvas yra išvyst

zy-

ęs 575 
mylių valandoje greitumą. Au
tomobilis išvystė 368 greitumą .r *0Du aviatoriai išsi-valandoje
laike ore 30 Į dienų nenjusileis 
darni. Motorinė 'valtis 
141 mylios per valandą 
mu. r

plaukė 
greitu-

(Musų specialaus korespondento) 
(Tęsiays) kalninę, negu “nuvargusi” Vo*

Po Versalio sutarties Vokieti
jai buvo palikta 
kiek buvo rei 
tvarkos palaikyiaui ir artimiau
sią kaimynų ak i 
valdyti. Bet nei 1 
tartį diktavo, nei 
tys vokiečiai ga? 
ties visus punktus, o tuo labiau 
ginklavimosi klįausimu, pildyti. 
Kuomet Hitleriš užėmė valdžią, 
pabėgę buvusią valdžių atsto
vai bei dalyviai savo atsim.ni- 
muo#e patys ąafvę kaltino, jog 
buvusios respublikos valdžios 
didžiausią kaltę! papildė, jog lei
do generaliniaiji vokiečių šta
bui slapta ginkluotis ir apeiti 
taikos nuostatūs. Niekam taip 
pat nepaslaplis, jog Veimaro 
respublikos laikais ne visi vo
kiečių kareiviai ištarnavo dvyli
ką metų, kaip to reikalavo tai
kos sutartis, bet ištarnavę tris, 
keturis metus, eidavo namo pa
siėmę 10,000 markių į kišenę ir 
jų vieton ateidavo kiti. Tokiu 
budu Vokietiją per dvylika me
lų pasigamino ne 100,000 karei
vių kaip to reikalavo Versalio 
sutartis, bet tris, keturis kartus 
daugiau. Maža to, laivynas nors 
buvo aprubežiūotas jų taip va
dinami kišeniniai kreiseriai ir 
šiandien skaitosi galingesni už 
kiekvieną ahglų ar prancūzų 
šarvuotį, o ji 
kietijai statyti,| nes neturėjo di
desnį kaip 10,000 tonų turį.

Be to, buvo ginkluotas! slap
ta, civiliai orlaiviai buvo statyt, 
lokiu budu, kad karui kilus 
butų galima juos greitai pakeis
ti karo orlaiviais, prekybines 
laivynas panašiai ir l.t.

Tokiu budu. tvirtinimas, jog 
Vokietija prieš Hitlerio įkopi- 
mą į valdžią buvo visai begink
lė, reikia atmesti. Tiesa, ji ne
buvo tiek apsiginklavus, kad 
galėtų kovoti prieš galingesnį 
priešą, bet prieš tokią Lenkiją 
bei Čekoslovakiją galėjo kiek
vieną dieną kariauti.

Kili Vokietijos kaimynai jai 
negręsė ir pas juos išskiriant 
pačią Rusiją, i nebuvo matyti 
milžiniško ginklavimosi, kuris 
parodytų jų norą pulti kurį, 
nors kaimyną

Taigi, kaltinti, 
buvo priverstą ginkluotis dėl 
nępaprasto savo kaimynų apsi
ginklavimo, b itų nesąmoninga, 
antra, visi ka 
turėjo pakankamai visko ir nie
ko gero, negalėjo gauti iš Vo
kietijos ją užpuolę. Priešingai, 

i Europos lygsvarai buvo reika
linga Vokietiją kaip1 valstybė su

tik tiek pajėgų, 
talinga vidaus

plėšiškumui su- 
tie, kurie tą su- 
i tuo labiau pa
voju šios sutar-

buvo leisti Vo-

jog Vokietija

Ir juo toliau, juo Vokietijos 
ginklavimasis nepaprastai an- ■ 
go, nes pąv. 1937 m. Vokietija 
karo reikalams paskiria jau 4,- 
000 milionų dolerių, gi tais pa
čiais metais Anglija ir Prancū
zija kartu tam pačiam tikslui 
išleidžia tik pusę tokios sumos, 
nes vos lik 2,712 milionus dole
rių. Tokiu budu viena Vokietija 
išleido dvigubai tiek, kiek Ang
lija bei Prancūzija kartu ir 
penkiolika kartų daugiau, negu 
1932 m. •

1938 m .trys galingos valsty
bės kaip Prancūziją, Anglija ir 
Š. Amerika kartu karo reika
lams paskyrė tik 2,785 milionus 
dolerių, gi viena Vokietija tais 
pačiais metais jau išleido dargi 
4,40Q milionų dolerių.

Jau šis nepaprastas staigus 
Vokietijos ginklavimasis aiškiai 
rodė, kad pasaulis eina neišven
giamai prie naujo karo ir pra
sidėjo viso pasaulio nepapras
tas ginklavimasis, liaudies alini
mas. Kiek toli nužengta šiame 
pinigų mėtyme parodo šie 
trumpi, bet aiškus skaičiai: 
1932 m. septynios galingos ir 
.turtingos valstybės: Prancūzija, 
Vokietija, Anglija, Italija, Japo
nija, Rusija ir š. Amerika karo 
reikalams išleido visos kartu 
2,609 mil. dolerių, gi 1938 m. 
šios valstybės karo reikalams 
išleido dargi 15,932 milionus 
dolerių. Kitos valstybės, mažiu
kės, kurios negalvojo pulti, bei 
tik kovojo apie apsigynimą 
1932 m. išleido karo reikalams
l, 649 milionus dolerių, gi 1933
m. jau 17,932 milionus arba vi
sas pasaulis vien 1938 m. karo 
reikalams išleido 33,864 milio
nus dolerių.

Ar tokiam ginklavimosi lenk- 
tyniavimuisi esant galima buvo 
galvoti apie taiką? Aišku, jog 
ne, ir šį ginklavimąsi pradėjo 
Vokietija.

Maža to, ne apsigynimo tiks
lams, nes vos ji pasijuto šiek 
tiek tvirtesnė, pradėjo pulti sa
vo kaimynus iki privedė prie 
karo, kurį šiandien turime.

Šitoks nepaprastas Vokietijos 
i ginklavimasis negalėjo ilgai tęs- 
, tis, nes jai pačiai gręsė bankro

tas ir ji turėjo šiuos ginklus 
. kaip galint greičiau panaudoti 
! šiokio tokio pelno gavimui, bū

tent, naujų kraštų, naujų rinkų 
, bei gyventojų užkariavimui.

Bet Vokietija, nesigriebdama 
ginklo ar mažai išsiderėjo ir

imti Austriją, prisijungti Sude
tus ir vėliau užimti visą Čeko
slovakiją, Klaipėdą? Ar ji ne
būtų gavus lengvatų žaliavai 
gauti? Bet to viso jai buvo ma
ža,' karo mašina perdaug buvo 
įsivažiavus ir ją galėjo sulaiky
ti lik tokia pat karo mašina, 
dar tvirtesnė arba pasaulį lau
kia suvažinėjimas.

Iš kurios pusės bepažiurėsi,

mynai Vokietijos

700 lėktuvų aviacijos
lenktynėse

MIAMI, įFla., sausio 
Ateinantį penktadienį, ši!i$tadie~ 

s Avia
cijos lenktynes, jhu lėktu

vų atskrido. Laukiama dar 500.

James Roosevelt 
filmų gaminto 

■ ■

H0LIAW0£)D, Cal.,
4. — James Roosevelt
Roo#evelt,o vyresnysis

jas
sausio
prez.

sūnūs,
suąrgąniząvo nepriklausomą fil- 

įsmens yra ar- lųomszgariinti kompaniją. Joręornszgaminti kompaniją. Jo 
ba slapti komdnįstą partijos vado\4qj..ąnja kompaniją vadi- 
nariai, arba už pinigui tarnauju naši GJobe Productiops Co> 
komunistams, padėdami jiems Kompaniją jąu padarė kontrak-"

ls , Coi 
ontrak- 

mulkinti ir išna idoti Amerikos tą su United Artistą pagamin-
visuomenę.

da’ ir, jos 
granto Ki 
Suomiai š
Suomiai t

tpiųs filmoms platinti.
-T........... ........................... ;.....-——........

vietoje, sudaryta lėlių vyriausybė ern^- 
usineno, apie kurį guomijoję jau už ■ 
tokių dalykų neužmiršta ir nedovanoja.”' 
)kių dalykų nedovaiioja, kadangi jie yra

miršo.

Marčuk, “o kuomet nesuside- Suomiai t)kių dalykų nedovanoja, kadangi ; 
ė buvo paskelb tą ‘fljękšų b.ąn- labai teĮsi^gi į r dori žięoiięs.

jei su ja kas nors sudarys są
jungą. Jei tokios Vokietijos bu
tų nereikėję Europoje, ji butų 
pranykus tuo pat Versalio, trak-
ta tu.

O visgi Vokietija, vos Hitle
ris paėmė vak'žią pradėjo nepą- 
prastai ginkluotis ir leisti mil
žiniškas suma 

> Prieš Hitlerį 
mimą Vol<i,et 
reikalams išlc 
gan nedidelias 
džiui, 1932 prieš 
atsisėdimą į

žią pradėjo nepą

s šiam reikalui.
io valdžios paė- 
ija ginklavimosi 
ido per melus 

sumas. Pavyz- 
i Hitlerio 

valdžią Vokietija
išleido karo r jil<alams 254 mi- 

Jionus dolerių 
pąėmė valdžią
teisingiau pasinius, už pusant
rų, šią sumą toli pvalcųke/peš 
jau 1935 m. Vokietija karo rei
kalams išleido 
lionų dolerių, 
Kart jaugiau, r 
ža to, tais pačiais 1935 m. trys 
galingiausius iir turtingiausio# 
valstybes, kaip] Prancūzija Ang 
lija ir š. Amerika kartu išleido 
karo reikalams tik 2,132 milio
nus dolerių. Reiškia, trys tur
tingiausios valstybės kartu, per 
metus mažiau 1 išleido karo re’ •

bet vos Hitleris 
, už dviejų pietų,

dargi 2,600 mi- 
reiškia. dešimt 

tegu 1932 m. Ma

ni.
Kai kam gali kilti klausimas 

kodėl Hitleris paėmęs valdžią 
pradėjo taip smarkiai ginkluo
tis? Juk jis galėjo imtis grynai 
kūrybinio darbo, kuris „butų ve
dęs prie taikos sustiprinimo?

Kito kelio Hitleriui nebuvo, 
nes visas jo veržimasis valdžion 
buvo pagrįstas melu, nepapras
tais, demagoginiais pažadais, 
kurių jis niekad negalėjo išpil
dyti.

Jau kalbėdamas apie “Kodėl 
neprasideda karas?” apie Vo-, 
kietiją nurodžiau tą tragišką 
kelią į kurį atsistojo Hitleris 
paėmęs Raidžią ir netenka kar
toti, bet lai įrodo, jog Hitleris 
visą Laiką matė išeitį tik kare, 
nes kitjonišku budu jis negalėjo 
nei bedarbės panaikinti, nei 
pramopę paleisti, nei savo pre
kėm#, rinką rasti.

Jei jis butų neprižadėjęs 
“dangaus karalystę” valdžią pa
ėmęs, bet butų sakęs, jog ir jam 
valdžion atsidūrus iš karto ne
pražus bedarbė ir l.t. Jam butų 
nętękę leisti tokias milžiniškas 
suiųas ginklavimuisi. Bet, aiš
ku, tuomęt jis nebūtų pakliuvęs 
nei į valdžią..

Hitleris pinodamas, jog nei 
vieno mūšio vidaus politikoje 
nelaimėsiąs, turėjo ieškoti lai
mėjimų užsienio politikoje, c- 
ten laimėti reikėjo pajėgos, rei-

silikti. Santarvės valstybės ga
lima kaltinti tik viename daly
ke: nereikėjo leisti Vokietijai 
pradėti užvežti karo mašiną, iš 
karto, po pirmo sutarties su
laužymo aplaužyti ragus. Bet 
ką tuomet butų pasaulis pasa
kęs? Tikrai, butų pasakęs, jog 
Santarvės valstybės grobuonės. 
Kuomet šiandien aiškiausiai 
matyli, kad kilo kebo pasauliui 
nebuvo, kaip arba pąsipriešin- 
li ginklu Vokietijos grobuoniš
kumui arba pasiduoti, atsiranda 
žmonių, kurie nori parodyti, 
kad Vokietija nekaltas avinėlis, 
o Santarvės valstybės krauja- 
troškos. Tad anksčiau tikrai 
butų tai galėję tvirtinti.

Tame anglų diplomatijos gu
drybę: pradėti karą tik tuomet, 
kuomet patogiausia, kuomet vi
si mato, jog kitos išeities nėra, 
kuomet visas pasaulis įsitikinęs, 
jog tai vienintelis kelias. Be to, 
tolimesnis nuolaidumas butų 
vis vien prie pastovios taikos 
neprivedęs. Ir tik tuo galima 
pateisinti ir kartu pakaltinti. 
Santarvės valstybes už Miun
cheno taikos sutartį ir panašiai.

.žinoma, kai kas pasakys, jog 
anksčiau butų gal išvengta to
kio žiauraus karo, koks bus da
bai-, bęt kariai butų tikrai ne
norėję patikėti, jog kito kelio 
nėra. Čia savotiška kapitalizmo 
gudrybė, apskaičiavimas, bet 
šiandienines visuomenės akimis 
žiūrint labai logiškus.

Imperializmas toks yra,<o jei 
to nenorime turėti, turime visą 
pasaulį kitoniškais pamatais 
pastatyti, bet šiame statybos 
darbe turime labai gerai apsi
žiūrėti, kad nesukurlume tą pa
tį, tik kitoniškomis spalvomis 
varsuotą. Gerą pavyzdį jau tu
rime Rusijos asmenyje.

(GALAS)
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Ona Katkauskaitė 
Puikiai Pasižymėjo 
Operoj “Eą Gioconda”

“Dar noriu pasidžiaugti, kad 
šiandien turime didelio malo
numo, nors per radio klausy
tis ‘Metropolitan* operų, iš 
kur vakar turėjau laimę gri- 
dėti musų lietuvaitę, viena iš 
laimingųjų Metropolitan ope
ros žvaigždžių, — p-lę Ona 
Katkauskaitę-Kaskas. Koksai 
ištikrųjų yra gilus džiaugsmas 
žinant, kad šalę žymiųjų so
lisčių Metropolitan operos tu
rime ir lietuvaitę. Kadangi są- 
vaitę anksčiau žinojau, kad ji 
dainuos operoj ‘La Giocanda*, 
tai pasikviečiau ir daugiau lie
tuvių jos pasiklausyti. Visi jau
tė pasididžiavimą ir malonų 
gasigėrėjimą p-lc Katkauskai- 
te,” rašo man gerb. Ona In- 
drelięnė, iš Toronto, Canada.

lės mylėtojų, kurie kiekvieną 
šeštadienio popietį atsisuka 
National Broadcasting Compa- 
ny stotį iš kurios transliuoja
ma Metropolitan operą, ir aty- 
džiai klausosi tų puikių paaiš
kinimų, kuriuos Milton Cross, 
geriausias visų anouncerių, 
taip įdoAuiat sutęikia apie tos 
dienos operą, jos kūrėją, etc., 
ir labai pagelbsti klausytojui 
paginti dainuojamą operą ir 
lengvai suprasti ir sekti, visą 
jos eigą.

Bet praeito šeštadienio o- 
pera “La Giocanda” (Ponchiel- 
li) atnešė mums ypatingo
džiaugsmo, nes joje dainavo mirties, jo įpėdinis, Dr. 
musų lietuvaite Ona Katkąu 
kaitė, rolėje neregės mo.tinos-

pusėtinai rezursų, jos išsilavi
nimas tobulas ir ji gali drąsiai^ 
stoti šalę žymiausių artistų- 
d ainiu inkų ir susilaukti lygaus 
pripažinimo.

Nepažindama Laurą, kuri iš
gelbėjo jos gyvastį, La Cieca 
(Katkauskaitė) dainuoja vie
ną iš įspūdingiausių šios ope
ros arijų “Ar tai balsas mo
ters ar angelo skaistaus,” ku
rioje ji dėkuoja Laurai už jos 
užtarimą ir laimina ją. Ir mu
sų Onos Katkauskaitės balsas 
turėjo tiek daug išraiškos, ja
me skambėjo toks turtingas 
gilumas, kad buvo tikrai 
“thrilljng” jos klausytis. Visai 
nejučiomis pasirodo aky^e 
džiaugsmo ašaros, širdis buvo 
kupina malouavLs jausmo ... 
visgi susilaukėm valandos, ka
da Metropolitan operos persta
tymuos ir ant lygios papėdės 
stovi vardai pasaulio žymiau
sių dainininkų, kaip Zinka Mi- 
lanov, Bruną Castagnia, Gio- 
vanni Martinelli, Carlo Morellj 
ir musų lietuvaites Onos Kąt- 
kauskaites-Kaskas, kaip pra
eito šeštadienio “La Gio.condą” 
patvirtino.

—o—
Chicagos Simfoiujęs 
Orkestrą Pagerbė At- 
^Tintį Savo Pirmojo 
vedėjo — Theodore 

omas
Theodore Thomas, pirmasis 

Chicagos Simfonijos vedėjas, 
mirė trisdešimts / penki metai 
atgal. Kiekvienais metais po jo

Fre-
deriek Stock, rengia memori
alinius koncertus, kurių pro- 

La Cieca. Ona Katkąuskai-ė gramą sudaro rimti, daugiau- 
yra pirmoji lietuvaitė patekti šia vokiečių kompozitorių, ku- 
į artistų dainininkų sąstatą riniai, tję kuriuos pats Tho- 
šios pasaulyje garsiausios ope- mas pirmiausia išpopuliariza- 

Ir kiekvienas jos pasiro- vo Chicagoje.
Šių metų koncertai, pagerbi

mui velic^io, įvyko šios sąvai- 
tės ketvirtadienio vakarą ir 
penktadieni,a popietį. Progra
moj tyuvo Beethoven, Brahms 
ir Wagnerio kuriniai ir Dr. 
Stock davė jiems savo ypatin
gai gerai žinomą interpreta
ciją ir orkestrą, lyg giliai jaus
dama prakilnumą tikslo, pa
sirodė savo pilnoj augštumoj.

Prieš ketvirtadienio koncer
tą, dienos metų, Orkestrais 
Asociacuos pęezįcin.tas. Ed- 
ward L. Ryerson,\lr., padėjo

Vyskupas Mosc 
kuris iš Trenton 
ko perkeltas. į M

Ų-aCA E Teleohoiu

NAUJIENOS, Chicago,

■ MM

(N. J.) li- 
lwaukee.

I

biausių simfoninių orkes trų 
pasaulyje.

Visa pasauliniai vertinga 
muzika gauna atatinkamos 
mes ir randa reprezentac 
jo rengiamuose programųose 
Mes lietuviai turime vii 
kad ir musų kompozitorių, 
riniai neužilgo skambės 
orkestros programose.

do- 
ijos

ies, 
km 
šios 

Nėra I 
abejonės, kad j0gu butų gali
mybės įteikti Dr. Stock kurią 
norą iš žymiųjų lietuvių kom
pozitorių simfonijų, kad 
sutiktų priskaityti ją prie tp 
turtingo repertuaro, kuriamų 
Chicagos Simfonijos Orkestrą 
:r D.r. Stoekyjp! 
ra i gali pastaidž

Tikiuos, kad šia sukaki 
proga visi lietuviai 
mylėtojai kartu su menini

mybės įteikti Dr. Stock k

iąs tik-

uvių 
mu|ikojs 

rei-
kia Dr. Stock savo gijibs pą- 

ka<^ 
tęstų

formoj.
Šalę Beliajaus, dalyvaus vi

sų mylima solistė-šokėja Wa- 
nette Grybiutė. Biįs taipgi Bi
rulė Kremianiutė, Helcn Kun,-

ges, Jane Matekunas ir kiti. 
Taipgi dalyvaus ir jo grupė, 
kuri yra šių parengimų lan
kytojams gerai žinoma ir po-

Budrike Inventoriaus

IŠPARDAVIMAS
4 i < h a

MARVAL
RUG ,.L

Remkite Lietuviuku
Žyduką 

Nathan Rantei
MUTUAL LIQUOK
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Victor Bagdonas 
k LOCAL & LONG D1STANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 

Visokius rakandus bei Storus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 

, aptuotas. Taipgi pristatėm an- 
1 <lis i visas miesto dalis.

.3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS 

’tudija įrengta pir. 
nos rųšies sų mo- 
lemiškomis užlai- 
lomis ir Hollywood 
iviešomiš. Darbas 
jarantųotas.

420 W. 63rd St 
ei. ENG. 5883-584^

gaębos žodį, linkėdaini, 
jis ilgus metus laimingai 
savo* ideališką darbą. 

' -- rO---
Bertha Fitzek. Lietu 
via~ns Pažįstama 
nratsfdnga Pianistė 
”'onc/'i’te Rytoj— 
■Goodman Teatre

Nekartą teko rašyti 
Bertha Fitzek kaipo gabig pia,- 
110 mokytoją. Jo£ kreditu toni
ka keli pažymėtinai geri 
nistai ir iš lietuvių, kurie tu
rėjo ne tik pradžia, -bet, 
ma sakyti, beveik visą 
muzikalį mokslą po jos 
ta mokykla ir priežiūra, 
te' Sarpaliutė, 
raitienė, Geraldinc

vajpiką prie Thomas paveiks
lo Orchestra I~Iall 
riam įvyko tam ti 
iiijos. Šiose apeigose ęlalyvavp 
Dx. Frederick S te 
pertraukos yra tį 
vedėjas jau Irisdt 
metus, įr rodos la 
rekordą, kaipo vedėjas si 
nijos orkestrus. Taipgi dai 
vo ir penki kiti orkestros na
riai, kurie groja joje nuo pat 
pirmos dienos įstiigimo, ketu- 
riasdešimts devyni metai atgal.

—o—
Dr. Frederick

Nemanau, kad i 
zikaliarn gyveni 
aukščiau gerbiąm 
giaus mylimas žmogus kaip yra tiktai kelipis p-les ]?įtzcl^

foyery, ku- 
<ros cejęemo-

ck, kuris be 
Os orkestros

ko pasaulinį i 
mfo-

Stock
31,ųcagos mu
ile randasi 
as arba dau-

musų Dr. Fpederjick Stock.

apie

gali,- 
savo 
riną- 

BirUj-
Deveikiutė-Lau- 

Bručiutė

mokinių. Sarp,aliute ir I
Atmenu kaip šiandien, kada tiene abi užima' mokytoj 
vykus Chicagon, lygiai dvi- tas mokyklose.

lU.rair 
vie-

>arcus
t

RYTINE RADIO j 
VALANDA

— iš stoties

ros.
(tymas tiktai patvirtina, kad 
jos talentas ir gabumas turi

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PASTOVUMAS
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas

Ši bendrovė, kaip mąsų tauta, yra įsteigta 
ant namų kurię yija savininkų apgyventa.
Nerasite saugesnės viętos taupyti savo 
pinigus.
ĮSIGYKITE NAMĄ PER MUSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!

DABAR MŲKAME 1^2%

Keistučio Loan & Building Ass’n. No. 1
3236 South Halsted Street

Tek Calumet 4X18 Jos. Hį Mozeris, Sęc’y
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti ik> $5,000 

Federalinėje įstaigoje.

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos ,Nes Nuošimtį Nuo L Dienos.

Turtas virš - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas - $275,000.09

sDabar Mokame Už Pa- 
Sdetus 'Pinigus. Duodam, Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

- "i and--------—J------
LOAN ASSOClATlONofChicaga 

JUSTIN MACKIEWICH, Presu 
VaL 9 iki 5. Sėt. 9 iki U

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT .

SAVINOS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

atvykus Chicago 
dešimts keturi metai atgal, ry
tojaus dieną man 
chestra Hali pas 
cagos Simfonijos 
išgirsti garsiąją

e nuvedė Or-
Bet pasirodo, kad p-1 

zek, mokindama kitus,
■ė Fit-
neap-

klausyti Chi- leidžia ir savo studijų ir nuo- 
Orkestros ir Įaįos lavinąsj-tobulėja. Rytoj, 

dainininkę saiisjo 7 j. kaip 8:30 valandą 
Marcelin Sembridh. Mintys, ku- vakar0> Goodinan Teatre įvyks 

__________________4,,^ I. . ' . 1 ' . . . 1

Rytoj-

*M<Uejn

Bglndt

nuo 8:30 ▼. ryta 
9:15 vakaro.

valiausiai žinias, 
tr kii

pranešimus.
tu> įdomina

šventovė tuo- 
sulįurė, ir įspu- 

yjau iš kon-

rias ši muzikos 
mel manyje 
džiai, kuriuos į 
certo, yra man labai brangus

y. o tai graži in- 
jieji susipąžini- 

cagos muzika-

įdomus koncertas, kuriai 
lyvaus šokėja Auna Rudolph, 
pianistai \V į.lli ąm, He 
Bertha Fitzelc Program 
mi ir artistai skambins 
ant dviejų pianų.

ne da-

y ne ir 
a įdo- 
solo ir

o. M ARVAL,
$9.95 

$39.50

išorine iš-

uskaityti kiek

ijos Orkestros 
gerbiami vedėjo, Dr.

Vytautą Ęeliajaus Meti 
nė Šokių Program a 
Chicagos Moterų Khi- 
bo Teatre Pirmadienį

9x12 niieros karpetas, vertas $18.00 už
Geriausi karpe tai verti $100.00 po ....
7 šmotų Dining Rooin Setai, po ........
Geriausi Innespring Matracai po ...........................  $9.95
Visos naujos radi jos dabar parduodamos su didele nuo
laida. 60 tūkstančių dolerių vertės stakas turi būt išpar
duotas. Lengvi išmokėjimai.

NA» JIENŲ
Kalendorius

1940
METAMS.

NTAUJIĘNOS išleido gražų, 
paveiksluotą krlen dorių

atsiminimai, 
trodukcija, jįr 
no ryšiai su Chi 
liu gyvenimu, ir koks didelis
kontrastas su jęs 
vaizda...

Sunku butų s 
kartų esu’ buvusi ir klausiusi 
Chicagos Simfon 
ir jos
Frederick? Stock, per tą ilgą 
laikotarpį. Ėtet galiu pasakyti, 
kad .su kiekvienu koncertu vis 
aiškinus jaučiu ir įvertinu ko
kią gilią reikšmę ši orkestrą 
ir jos vedėjas, Dr; Stock, turi 
Chicagos kultūriniame gyve
nime.

Ir dėl tos priežasties, šian
dien, kuomet sukanka 36 . me-

ock stovi prie 
nios orkestrus, 
r /
andėlei ir pasi-

vairo šios sinife 
norių sustoti ya' 
daliųfi mintimis apie jo svar
bų asmenį.

Frederick Stock gimė lapkri
čio 11 d., 1872 lietais. Jis buvo 
sūrius militariško dūdų oykes- 
tros vedėjo, ir įgyjo visą savo 
muzikali mokslą Europoj, su

mclus, taip 
Beliajus su

per kelis praeitus 
y tautas 

grupe 
įprastą 
o Wq- 
(kuris

savo šokėjų 
pildys nep 

šokių programą Chicad 
men’s. Club Theatre, 
randasi ant 11 tos gatves, prie 
Mięhigan Avenu), pirm 
vakarą, sausio, 8 d. u 

Šįmet Beliajus persta 
lėtus “Aušros Vartai” i 
dusli Ha’Sem 
įveda liaudies baletą, 
kiais prezen t uotais k

adienio

tys bą- 
r “Ki.tj- 

kuriuoke jisąi 
s u šo- 
asiškoj

Atsilankiusiems į krautuvę. duodama gražus sieniniai 
\ Kalendoriai.

Jos. F. Budrik,
FURNITURE HOUSE

.3409, S. Halsted St. Tel. Yards 3088
Nedėlios vakare nuo 5:30 iki 6;:30 žymus programas iš stoties
WępV^970 k. . ' • • -

1940 metams. Kiekvienas mė
nuo turi po atskirą paveikslą. 
Paveikslai yra iš 
Vilniaus krašto.

Kas užsirašys 
—gaus kalendorių 
Paskira kopija—10c.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.

Lietuvos ir

“Naujienas” 
nemokamai.,

tokiais mokyto, ai s kaip Huųi- 
perdink, Zollner, 
•\Vulljijer, Cologne konsęrvato 
rijpj. Chicagon 
WWa gr°j° 

;ViįOjį9£ skyriuje, 
igps Simfonijom 
1$99 metuose 
,'Jtyeodore 
Nuo Thomas n:
•ęjįna pareigas vedėjo. Ji$ taip-1 
gi yra' ir žymus kompozitorius 
,ir yrą ^arašę^ kęitą simfoni- 
nių poemų, simfonijų, variaci
jų, kamerinės 
uų, etc.

D,r. Stock, yra žinomas ne
maž i aus kaipo mokytojas-au- 
klėtpjas, kaip 
gentas. Jis yri plačių pažiūrų 
muzikas ir po 
orkestrą nei .
met nebuvo siipainiota į laiki
nį muzikalį garbinimą. Po jo 
vadovybe Chi sagos Simfonijoj 
Orkestrą išaugo į viena svar-j

Jensen ir

atvykęs jis pir-
City Orl^ęstro^ 
vėliaus Ghicą-

Orkc&tros ir 
buvo paskirtas 

ThoĮmas asistentu.
ir.ties, Dr. Stock'

i^ųzikos, dąi-

ir vedėjas-diri

jo vadovybe nei 
publika niekuo*

KITAM KARUI PIRKTI
GERIAUSIA VIETA

S BRIOGEPORI

y MOTOR SALES
RTE

VISI MODELIAI, DIDELIS

KAlba iv CEN 
Tik ką gavom* f naują .narte 
knygą, kurią gąfth gaut’ 

'Siuskite sąv<< orderius

Buieli, Pontiac, Dodge, piy outh, Chevrolet, Chrysler, 
Ford, Packąrd, Studeb Lcr, OJds'~iobJe, Nash .

Ateikite

ANT

st

ir pamykite, ąrba, jei noritę pa aukite m $ Mes atvyksime su karu ; i? ‘
Pavaži e ime.

'ANAS BACKYS 
ANTANAS BALAIŠIS

Telefonas VICTORY 
699SĮ-S993



(Tęsinys)

Tarp “Naujienų” 
Draugų ir Skaitytojų

Graži yra Naujienų rėmėjų 
šeima .

Mrs. M. Pawers, 3015 W. 38 
PI., užsirašė Naujienas pusei 
metų. P-ia Pawers užlaiko gė
rimų užeigą ir gerai verčiasi 
biznyje. Kadangi Pawers yra 
silpnos sveikatos, tai šeimynos 
auklėjimu ir visų užlaikymu 
turi rūpintis pda Pawers ir jai 
tas labai sekas, nes pavyzdin
gai išaugino keturias dukreles. 
Visoms davė aukštesnį mokslą.

J. Bimba, 635 W. 119 St., at
naujino “Naujienas” metams. 
Bimbai ir Stukas gražioj apy
linkėj turi gerai išdirbtą biznį 
šalto alučio, skaidriosios ir ska
naus
dviese ir labai sutinka.

Ponai Bimbai turi labai gra
žiai išauginę šeimyną. Du jau
nuoliai jau baigė universtitetą, 
o viena dukrelė, jauniausia, dar 
turi du metu koleg jos suole 
pasėdėti, suims Kazys yrą inži
nierius, o vyresnė dukrelė, 
Frances, mokytoja. Visi jau
nuoliai yra geri lietuviai.

Biznį užlaiko

O štai visai nauja “Naujienų” 
skaitytoja — panelė L. Kelly, 
5932 S. Campbell Avė. Tai jau
nutė mergaitė. Čia gimusi ir au
gusi, gražiai kalba lietuviškai, 
Naujos Gadynės chore daug vei
kia. Kultūringa ir labai mand.i- 
gi. Tai sveikai protaujanti at
žala musų tautos. Panelė L. 
Kelly nori sekti visą lietuvių 
gyvenimą, tai ir užsirašė “Nau
jienas” savo vardu. Lai panelė 
L. Kel y būna pavyzdys v siems 
lietuvių jaunuoliams.

J. Eringis, 4416 S. Artesian

PIRKIT ANGLIS 
ANT IŠMOKĖJIMO 

Visokios rųšies anglys.

VIRGINiaCOALCO.
.-------- --------- ----- ■.----------- M - ■ ■ «. ■ . r '■___4^___ f

35-tos ir NORMAL AVĖ.
(Bridgeporte)

Anglis gajit pirkti dabar ir už
mokėti pagal jūsų 

patogumą
Indiana Egg Nut tiktai $6.00 

(Taxai extra)
Telefonas Boulevard 7000

NAUJIENOS, Chicago, II ŠeŽtadienis, sausio 6, 1910

Avė. — jį pažinau netikėtai, liet 
priėmė mane į savo puošnų 
bangalow” ne kaipo kontes- 

tantę, bet kaipo seną draugę, 
atnaujino “Naujienas” visiems 
metams. Sako, be “Naujienų”, 
butų labai ilgu.

Mano geriausi ir širdingiau
si rėmėjai, draugai Dainiai, 
2957 W. Pershing Rd., atnauji
no “N.” metams. Labąi esu dė
kinga drg. Dainiams už tokią 
didelę paramą. Lai jus laimė ly 
di visą jūsų gyvenimą.

Mr. ir Mrs. K. Krischunai at
naujino “N.” metams. Gyvena 
4037 S. Richmond St. Krisch li
nai yra labai draugiški ir ma
lonus žmonės, išauginę gražiai 
sūnų ir dukrelę. Abu jau dirba 
ir priklauso prie “Naujos Ga
dynes” choro ir yra labai veik
lus lietuviškame judėjime.

dukrelė, gyvenanti De- 
Garbe jai, kad ji neap- 
savo tėvų kalbos. Nore 
vedusi su svetimtaučiu,

Nori skaityti “Naujienas” A. 
Palchemus, 6321 Radnor, De- 
troit, Mich, tai yra gerų naujie- 
niečių 
troite. 
leidžia 
ji yra
bet savo tautą myli ir nori ži
noti kas dedasi ' lietuviškame 
pasaulyje.

Garbe jos tėveliams, kad už
augino vienintelę mylimą duk
relę lietuvių dvasioje. Tai geras 
pavyzdys čiagimršicms jaunuo
liams.

C. Kutas, 4315 S. Artes ar 
Avė., užsirašė “Naujienas ’ 3 m

..monės, nuolatiniai “Naujienų’’ 

.ėmėjai.
J. Prass, 2906 W 39 PI., at

naujino dienraštį pusei m. La-- 
oai esu dėkinga p-ui Prass už 
širdingą paramą.

Kontestantė, K. Mankienė

Balsas Iš 
Kanados

Gerb. Drauge, Kontesto Ve
dėjau !—

Kvotų nustatytą “Naujienų” 
konteste neišpildžiau. Tam bu
vo priežasčių. Stodamas kontes- 
tan, stačiau tikslą pasiekti tik 
pirmą laipsnį ir pasiekiau. Tai 
nedaug, bet prie tokių apystovų

DARŽAS PIKNIKAMS
Svetainė Del Parių, Vestuvių ir Bankietų. Apšildyta. Geri 

Barai ir Visi Įrengimai. Renda Pigi.

WILLOW SPRINGS, ILL.9000 ARCHER AVĖ.

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

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

Atvaizduos Vytautas Boliajus'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

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Per vėlu!

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

O’MALLEY & McKAY, Ine.
kamb. 1517, 1519, 1521
* Telefonas CENTRAL 5209

222 W. Adams St.
Telefonas CENTRAL 5208 

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.

daugiau nebuvo galima. Sekan
čiame konteste, steng 
giau, nes gal turėsiu daugiau 
praktikos ir geresnes 
Dirbsiu “Naujienų” 
darbą ir kontestui pasibaigus. 
Yra prospektų gauti 
nas” ir tuos prospektus išrink 
siu po vieną vėliau. Dėkoju už 
kooperaciją ir už pi rmo laips
nio dovaną.

Linkėdamas Tau/drauge ir 
visam “Naujienų” štabui geros 
sėkmės.

Visuomet jūsų buvęs kont.
J. Ndvogrodsky

nuos dau

sąlygas, 
platinimo

“Naujie-

John A. Sinkaus Pa 
sėkmės Paskutinė
mis Dienomis

Nors mano rėmėjai ir misi 
skundė, kad daug pinigu pralei
do Kalėdų dovanoms, bet prieš 
kontesto pabaigą pasekmės žy
miai pagerėjo. Keliolikai skai 
lylojų pasisekė užprenumeruoti 
‘Naujienas” sekantiems m^
tams...

Paul Kiušas, savininkas geros 
bučernės ir grosernės, 3307 So. 
Wallace, šiemet antri 
si prenumeravo Nauj 
paremti mane konteste.

Mr. ir.Mrs. Kiušai

i kartu uz- 
ienas, kad

yra pašto 
ir geri b’z

niūriai

George Jonaitis, kaimynas P 
Kiušo, 3309 So. VVal 
gi užsirašė “Naųjieiįas”; sekan
tiems metams. George Jonaitis 
yra mano rėmėjas įr pastovus 
skaitytojas.

ace S t., ir

Anthony Bradcbjulis davė

su sekančių metų prenumerata. 
A. BradchiuEs yra ž nomas ge- 
,as lietuvis bridgeportielis ir 
pa. tovųs “N.” skaitytojas. Taip
gi jis priklauso prie kelių drau

-----------——J 
I

Stove Rumchaks, žinomas ap
sukrus biznierius/ i savininkes 
Meat Markei ir .grdsernės, 711 
W. 34th St. į

>Ueve Rumchaks yra gerai ži
nomas lietuviams ir senas biz
nierius. Praeityje jisi buvo auto
mobilių dyleris, užeigos savi
ninkas ir buvo kitokiuose biz 
niuose. Jo Bučeriiė jir grosernė 
yra pavyzdingai vedama ir pri 
pildyta įvairiausiais' produktais.

Pp. Rumchaks parėmė mane 
šiame konteste...

ir groser-Irgi Meat Marke 
nes savininkas, Phul šaulitiš, 
3435 So. Wallace, užsiprenume
ravo dienraštį “N.’’, kad pade 
ii man laimėti konteste.

Pp. Šauličiai daro gerą biznį 
kaipo patyrę biznieriai ir užlai
ko biznį švariai ir pavyzdingai.

Mr. Viršilas, susipratęs Nau
jienų skaitytojas ir geras mano 
draugas, atsinaujino prenume
ratą. Mr. Viršilas turi pastovų 
darbą Olsen anglių kompanijoj, 
639 Pershing Rd. > r

Nuo Kontestantčs 
V. Fąizienės

Atnaujinau prenumeratą K. 
čepulevičiui, 140$ N. Latrobe. 

savo gražiame na 
Draugiškas ir darbi! us 

Jis priklauso p:L 
i a

Jis gyvena 
me, 
žmogus, 
daug organizacijų, taipgi j 
SLA 226 kuopos finansų rd t -
ninkas ir organizatorius. Yru 
pavyzdingas tėvas. Jis užaugi
no sūnų pats vienas nuo p 
kūdikystės ir davė auk. tą 
mokslą. Simus jau dabar suvirs 
dvidešimts metų amžiaus. Da
bar dirba ir mokslą eina.

K. čepulevičius yra geras siu
vėjas, dirba šapoj, o iš dar] 
Atitikęs namie siuva nau, 
vyrų ir moterų drabužius, ta 
gi perdirba ir dėvėtus.' P-ia 
šliauterlenė džiaugiasi, kad 
Čepulevičius gražiai pasii 
kautą, o jos dukrelei Mariu 
perdirbo brangų “fur kautą1 
padarė po mada;. Kam rei 
ingas geras siuvėjas, 
lės pas K. čepulevičių.

Taipgi atnauj nau prar.uĄie 
ratą savo kaimynui A. Gul 
nui, 3240 W. Evergreėn A 
Malonus žmogus. Jis yra ne 
dęs. Galvojančios apie vedy] 
merginos susipažįnkit sų jLio. 
Laimėsi t puikų vyrą ir turėsit 
jerus namus. —V. Faiza.

b j

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS I 20 METŲ

350 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI -- PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėlei už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas 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 1$39 iki 1935 kiekvienas garantuotas, 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 garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš vi*>ų 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, 

likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.
Atdara kasdien iki 10 v. ir visą dieną sekmadienį

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

o

Kontestą
Baigiant

Turiu dar keletu 
kurie mane parėmė 
konteste.

Jos. Bartkus, 959 
užeigos savininkas, 
“Naujienos”.

John Latvis, 1907
St., užsirašė Naujienas pu 
metų. John Latvis iš amato y 
bučeris ir turi daug metų pa
tyrimo kaipo gąbus ir sum 
nūs darbininkas/1

Phone Virginia 9780 
Mykolai ir Elzbieta | 

RUDAUSKAI 
IIOLLYWOOD INN Prop. 

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19. WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

Verauzčs Perviršio 
Išpardavimas 

.jUTAu'OMA
.Mauji, gražus, 

. 1 La

50% KAINOS
Midget pianai, 
už 98.00 

pia: $19.00

ip-

bi 
ve. 
ve-

jai 
vo 
Lei

M
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S. Halst
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JNSURED,
ed 
se 
ra

asmenų, 
šiame

Atsidarvkile savo taupomąją sąskaitą 
ir pažiūrėkite kaip joj augs pinigai.

Z'safety'N 
OF YOUR 

investment

W. 71 $t 
ai nauji

' Pradžia tai sunkiausia kiekvieno darbo dalis ... 9 ypač naują 
taupomąja sąskaitą pradėti. Išradę Huoso laiko, ateikite į musų 
rhštinę. Kada čia patirsite ka'p* sveikas 
;ra musų investmentų planas, tuojaus 
panorėsite 1940 metais “pirmuoju” 

radčti taupomąją programą, atsidaryda- 
ni savo taupomąją sąskaitą šį mėnesį.

Palūkanas skaitysime nuo mėnesio 
pirmos dienos už indėlius padėtus iki 
dešimtos.

,\U>\ » OP TO , 
45000.

TARNYBOS

IUS 1940 Metais
X

L. Getautas, 1836 S. Halst 
St., yra dailyde. Dabar y 
biznyje ir užsiinja taisymu 
muzikališkų insirumentų; smui 
kų, gitarų ir kitų instrumen 
Už pigią kainą darbą atlie 
^erąi. Užsirašė “Naujienas”
Nors jis visądo skaitė jas, bet 
tik pirkdavo ant kampo p 
miau.

ed 
ra

M-
<a

• L.F-

as
u-

Geri vartoti
ai už ............

10 tūbų Victor, Sparton, Ze-
»;a Radio Kombinacijos

>34.50
11 ir 10 tūbų Radios—Philco, 

. i'etor ir kitų išdiroysčių, gra
liuose kabinetuose $ 19.50

Mažosios radijos General, ‘ Te-
I avision, 6 tūbų $g

°OIL BURNERSj 4 $pQ t fl 
ambariams po ..........
Hot Blast Šildomi Pečiai di

lelės mieros, verti C A
>30.00, po...:.............. ■ t.uu

Gazui ir anglims Bungalow 
pečiai p° ■....................$29.50

Didelės naujas ket ’r'-am^ės 
’kalbiamos mašinos 50

30 METU PATIKIMOS
Atidarykite savo taupomąją sąskaitą ir pažiūrėkit kaip pinigai augs 

3Į/2% DABAR MOKAMASIS DIVIDENDAS *

Morton Purk Federal
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

OF CICERO
2444 South 52nd Avenue Cicero, H.

AUGUST F. SOBOTKA, Raštininkas.

*

u<hwj> ivtaes ....po 69<
Apmuštos Kėdės, vertos $4.00,

,0.... .......•......$1.95
2 Šmotų Parlor $OX C A 

"etai, po .................. L'+iUU

HALSTED SAMPLE
WAREHOUSE

3417 So. Halsted St. k

Ba

Kazimiera ^Jacikas, 
37th St. Palinkėjo 
pirmenybę kontestį ir užsipre
numeravo “N-nas”.

Prie to nurodė kfelis skaityto
jus, kur tikiuosi į ftar galėsiu 
gauti kalias prenuineratas.

Mr. Paul Makuška, namų sa
vininkas, 910 W. 32nd PI., pa
rėmė mane su prenumerata. Mr. 
ir Mrs. Makuškos, yra žinomi 
bridgeportiečiai ir į mano rėmė
jai.

Žinomi veiklus
čiai lietuviai: Antlony ir Teklė 
Shapes, 3347 So. Emerald Avė. 
Atsinaujino “Naujienas” ir pa
linkėjo pasisekimo

Prie
dar ga

545 W. 
man laimėti

bridgeportie-

konteste.
ontesto manpaigos1

daug balįtų truko, kad 
pasiekti paskirtą | kvotą, todėl 
esti labai dėkingai visiems ku
rie mane parėmėt

Kontestantas Jo jin A. Sinkus

Jos, Raden, 237 S. Lotus A v., 
tai yra žmogus, kuris daug li e
tų tarnauja kaipo prižiurėlo- 
jas keletą namų ir yra šen 
“Naujienų” skaitytojas. Uža
gino dukterį Stella, n^tik i ž- 
augino, bet išleido už vy{o, 
Nov. 25 susituokė. Dabar j 
yra Mrs. Bauer, jos vyras yli 
draftsmanas gyvenąs Detro 
Mich. Dabar išvažiavo į Flo 
dą medaus mėnesiui. Apurt 
dukters, turi podukrą Mildred, 
16 metų, kuri 
school. Raden dar dabar įt- 
naujino “Naujienas” 
metams.

1U 
ra 
it, 
n-

lanko hi

visiems

1720 So. 
“Nauj e- 

as 
•iu 
ar 
us

Julius Savickas, 
Union Avė., davė 
noms” garsinimą. P-s Savickį 
yra geras naujiejpietis. Tui 
pasakyti, kad Savickas dahi 
pertaisė svetainę į graži 
“lounge” kambarius svečiams. 
Ten galima užeiti su kompani
jomis ir praleisti laiką. Labai 
gražiai įrengta.

Visiems tariu ačiū kurie p 
rėmė mane šiame konteste.

P. Galskis

! vKlaidos <
Atitaisymas Į

“Naujienų” kontesto pus 
py j, kuris tilpo gr. 29 d., įvy
klaida. Per Ą. L. Skirmontą pre
numeratą užsirašė p. T. Lubis,

NAUJŲ METŲ SVEIKINIMAI NUO
VICTORY LAUNDRY

Musų Dolerinės Dienos Tebesitęsia 
Nuo Pirmadienio 'Iki šeštadienio

a-

PRIKIMŠKITE
MAIŠĄ

Kiek daugiau duosi plauti, 
tiek daugiau sutaupysi!

IKI

30

SVARŲ
TIKTAI

la
ko

utuvėse, ku- 
lUJIENOSE”

Pirkite tose kr 
rios garsinasi “N

AUDITORIUM
RESTAURANT

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

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

DAMP WASH
Pirmadienį ir Antradienį

25 sv. už $1
Treč. Ketv.,<Penkt. jų šešt, 

30 sv. už $1 
šeštadienio paė mimas 
bus pristatytas pirma
dienį popiet. Kodėl ne- 
prikimšti maišą šiandien 
ir nepašaukti Van Buren 
5800. Mes paimsime jū
sų maišą net 7 v. ryto.

VISI TELEFONAI 
Van Buren 

5800 
UŽMIESČIO 

ENTERPRISE 7300

MARŠKINIAI
Gražiai baigti, kada, 
paduodami prie bet 
kokio kito A 
darbo.............. už v v

Siųskit visus savo drabužius. Mažiau kainuoja negu plovimas namie

VICTORY LAUNDRY
3105-07 W. HARRISON STREET

PĮIpO IŠGYK
I B I U U AR NEMOKĖK
■ jr B g ■ m Liudymais įro- |f \g I A dyta šimtais pa- 1% f I fl gijusių be opeli I LH racijos.

Buk sveikas per specialistą dak
tarą 20 metų patyrimu

KODĖL NE JUS!!
Gydykis patikimu naminiu budu 
natūraliais vaistais už 50c iki 
$1.50 daktaro priežiūra ar ofiso 
dykai.-
—Jauskis geriau į savaitę 
—Išgyk į 3 iki 6 savaites 
—Gydymas $2.00 6 už $10.00 
—Venk atakų ateity—kraujavi

mo—skausmų—
—Ateik pasitarimui—dykai. Ek- 

zaminacija ir pirmas gydymas 
$1.00 ar rašyti bandymui pa- 
gelbos. $1.00 pilės gydymas na
mų budu 50c.

—Ar dykai pilė knyga ar žinios 
apie kylą.

—Kalbam lietuviškai.
—Gydo vyrus ir moteris, mote

rys atendantės slaugės.
Atdara 11:00 iki 8:00

Health Correc-To 
Institute

Dr. Peter Schyman, direkt 
20 m. išsidirbęs specialistas 
1869 NO. DAMEN AVENUE 

Armitage 8200 Chicago, III. 
įėjimas per kampinę krautuvę.

xa. /
JŠ Gary, Ind., o ne T. Sukis. Jž

Gar ginkitės “N-nosė”

įtlaidą atsiprašom.i
Vedėj’as GARSINKITĖS “NAUJIENOSE



NAUJIENOS,’ Chicago, Išeštadienis, sausio 6, 1940

Diena Iš Dienos
- n
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FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PERSONAL 
Asmenų> Ieško

REIKALINGAS DRAIVERYS dėl 
išvežiosimo duonos. 1721 So. Union 
Avenue.

HELP WANTED—MĄLE 
Darbininkų Reikia

U-
1Č

PAIEŠKAU DARfeO už barten- 
derį, esu patyręs. Box 1119, 1739 
Šo. Halsted St.

2,000 KAURŲ 
Nupiginta 50% 

NeataiAaukli, sempelial. dklelSa mieros, 
orientali kaurai, NaaUiiaukti, 6x0. 8x10, 
0x12. 0x15... >3 iki $18. Naalsiiaukta 
7^x9. 9x12. 9x13>>4. 9x18 $4 Iki $24. 
Nauji 4x6. 6x9. 8x10. 9x12. 10%xl5
$10 iki $39. Nauji 8x10. 9x12.
9X16 $35 tki $66. Tikri Oiientali 2x4. 
4x6. 6x9 iki 9x12. $6 iki $75.

Cheeker Cleaners 
WARE 6208—16 SO. KACINK
Kasdien, antr., ketv.,. AHtad. vakarais 

Tel. EN(1LKWOOD 9051

PRANCIŠKUS, PAULIKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 4 d., 12:30 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs 57 m. amž., 
gimęs Burblių kaime, Laižu
vos parap. Amerikoj išgyveno 
35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną Rudikaitę, 1 
sūnų Pranciškų, 2 dukteris: 
Antaniną Kashut ir Clara 
Wilson, žentus ir anūką, bro
lienę Evą Pauliukienę, gimi
nes ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 313 East 
14th St.. Chicago Heights, 
IR. Laidotuvės įvyks pirmad., 
saįisio 8 d., 9 vai. ryto iš na
mų į St. Casimir parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Pau- 
liko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti, jam paskutinį patar
navimą ir

Nuliūdę
Moteris, 

Žentai ir Anūkas.
Tel. Chicago Heights 658J.

bje, o antrus 
įirba an. tęvu 

___  . „ Lėčiulių. biWa 
vieta 885fi S. Lowte avė.

K. iManfcienė,

bu valdžios įstaig 
suims, Algirdas, < 
savo, biznyje. M

Dvigubas 25 m. 
Jubiliejus

194X> m. sausio 24 čk įvyks 
Jono ir Cicilijos Mačiulių 25 
metų sukaktuvės jų laimingo 
šeimyniško gyvenimo ir tiek 
pat metų “Naujienos” bus iš- 
lankiusios. jų namus, šiemet ir 
vėl Mačiuliai atnaujino dien
raštį metams ir žada skaityti 
kol tik bus gyvi.

J. ir C. Mačiuliai nutarė šias, 
Įspūdingas savo gyveninio su
kaktuves švęsti Floridoj. Gruo
džio 27 d. apleido Chicagą ir 
jau, tur būt, maudosi Miamu 
rloridos saulutės spinduliuose. 
Sykiu su jais išvažiavo ^ir J. 
Kosky šeimyna.

Mačiuliai yra pasiturinti biz
nieriai — užlaiko- valgomų 
daiktų krautuvę ir turi puikų 
nuosavų namžj. Išaugino, du pa
vyzdingu susius. Vyresnysis sū
nūs, Vytautas, baigė universite
tą trys metai atgal; dabar dir-

— Prieš mč-
Petro,

Jau Apleido p 
Ligoninę

ENGLEWOOD 
nesj laiko bizni n’iaup
Žemaičio žmona ; Esjtelle', 5659; 
S> Princeton avė., buvo išvykų^ 
si į ligoninę, km reikėjo pasį- 
duoti sunkiai operacijai, šio
mis dienomis ji is ten jau grįžo- 
namo. Nors ligonė dabar dar 
.silpna, bet laipsniškai eina 
sveikyn ir stipryn. Tiek vyras. 
Petras, tiek namiškiai džiaugia
si, kad p.-iai Estejllei pavyko li
gų nugalėti. —Vietinis.

Ieva Doskjenė 
Tebėra, Ligoninėj

Chicagiete Iev,a D’oskien& 
beguli apskričio* ligoninėj, 
randasi 61-jnam warde, šeštam 
aukšte, lova 133. Metai atgal jau 
buvo, padaryta operaeijia 
piovė^ Ifrifeo* Ii®©
negali pa&veiMu Draugai W 
dingai prašomi jųj aplankyti. -

Draugė;

e-
Ji

an

PAIEŠKAU BROLIO William 
Kinskis (Kaminskis) iš Tauragės 
Sodalės kaimo. Dirbo West Virgi- 
tnia mainose. Atsišaukite Agnės Ja
saitis. 1818 Desplaines St., Chica- 
'go, III.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
GERIAUSIAS DARBAS restau- 

rantuose ir hoteliuose, nuolatinis, 
geras, mokestis. MODERN HOTEL, 
879 N. State St.

SEEUATION WANTĖD 
Ieško Darbo

PARDAVIMUI 118 AKRŲ FAR
MA, mylios nuo bu jojančio Scot- 
tville, Mich. miesto su gera moky
kla, bažnyčioms ir puikiais marke- 
taifl,. lietuvių apylinkėje. Farmos 
budinkai geri ir labai derli žemė, 
su ar be gyvulių ir įrankių. Esu 
bizny .negaliu abu dalyku prižiū
rėti, priverstas parduoti farmą 
bargeno kaina, verta dvigubos kai
nos. Lavvrence Mattix, Scottville, 
Michigan.

REIKALINGAS ŽMOGUS ant 
farmos, prižiūrėti keletą gyvulių. 
Valgis ir drabužis. AUGUST DAU
GĖLA, 3849 W. 60th St.

PARDAVIMUI 80 AKRŲ farma 
su visais namais, Road U. S. 31— 
dėl platesnių žinių rašykite Frank 
Uravich, Pentwater, Mich.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

J. Nartii>— 
Mitehellienčs 
Vestuves ' '

šiandien: po pietum Lntlrer
bažnyčioj, prie Paulina ir Nbnh 
aveiw„ šliįubų priimi' JJose 

’Noidjjn ir Ws., Wt-
’ehėliy Tai du gerai žiuaomi wlh- 
!sidįieči<ai;. Po, šliubn km 2<i 
(W. North avenue įvyks ve^ju- 
vių pokilis..

Pp. Nortinai gyvens- au

ph

B5

įlEĮKALINGA OPERATORIŲ 
viena adata mašinom siūti, pinke- 
rių ir blind stitch hemmers, sekci- 
nis darbas. Turi' būti patyrusios 
prie plaunanąų suknelių.

- SMOLER BROS.
i 2300 Wabansia Avenue.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių SIŪLOMA TIKRA VERTYBĖ 

jei pavargęs. Apžiurėkit šią žemę, 
virš 22,000 ketv. 
aukštos žemės, 
grįstas kelias, be 
girtas title—viena paskola — 3 my
lios vakaruose nuo Harlem avenue, 
tuoj už Chicagos. Kaina $575—$125 
pinigais. $10 mėnesy. Rašyti Box 
2201, 1739 So. Halsted St.

KAS NORITE PARDUOTI PUSĘ 
)iznio tar pusininką į biznį, nesvar
bu koks butų biznis. Kreiptis į J. 
Alexander,?\ 3351 So. Halsted St., 
TeL YARDS 2751.

pėdų turtingps 
gesas, elektriką, 

asesmentų, už-
Gražus Pokilįs 
Harvey, III. į

HARVEY. — K. 
akai, 15327 MyrlįĮe 
seniai surengė “ 
kilį savo 18 
Frances. Sukvietę daug artimų 
draugų ir giminių.' Viso daly
vavo apie 70 žmogių. Buvo sma
gu, nes svečiai buvo daugiau
sia iš Chicagos,; o chicagiečiai 
yra labai draugijški ir malonus 
žmonės, 
triusesi 
skaniai 
kandžių 
naklį drožė ir

G. Rutkaiif- 
avenue, ne- 

^mtadienio por 
aetų dukrelei,

tš- 
’čiau padjuotu adresu, kur už
laikei br&nį. Linkim jiemsj lai- 
mės. ir pasisekimo naujam gy-

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, savas kambarys, 
skalbimo nėra, nė virimo.

Hollycourt 4221.

venime.. N'-dietis

PAIEŠKAI! MOTERS į pusinin- 
<es eiti į taverno $iznį. Kad butų 
nepersena ir galėtų įnešti savo da
lį. Box 1121, 1739 So. Halsted St. GRAND AVENUE FARMA (pri

eina prie šio populiario vieškelio), 
rytuos nuo Wolf ke, 
ilgametis finansavių 
ketv. pėdų, grįstas kelias, elektri
ką, title be skolų, patogu iki buso, 
mokyklos, žemė aukšta, kaina $275. 
$50 pinigais—$5.00 mėnesy. Rašyti 
Box 1122, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGA ŠEIMININKE 3 
metų vaikui prižiūrėti. Kambarys, 
užlaikymas ir alga. (Kepykloj).

3419 N. Southport.
FURNISHED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimui Kambariai
i—patvirtintas 
s, arti 12,000

.Išsiėmė Leidimus
Vedyboms I
((Chicago j.)

William. Fhi’.a, 26, su
Kovall, 29

Attdrevv Stegenga, 45,
dia Krauledis, 32

Wa]ter P. Gruca, 24, 
na Btfry, 19

REIKALINGA VEITERKŲ barui 
ir restaurantui.. 666 West 14th St.

RENDAI FORNIŠIUOTAS KAM
BARYS apšildytas, geras susisieki
mas vaikų nėra, nebrangiai — visi 
patogumai. 243'6 West 45th St.

He dėlien

su

su An-

Svečias. Em m.a

Lil iannuo

S
gy

<

ir

y

i

r CKE-F1XTURE FOR-SALE
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PLUMBING & HEAT1NG 
Įrengimai ir Apšildymas

PARDAVIMUI TAVERNAS' pil
nai įrengtas, tinkąs naktiniam kliu- 
bui. Šaukti po 3 vai. po piet. Vin- 
cennes 3909.

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

PARDAVIMUI SALIUNAS, Pil
nai įrengtas tinkamas dėl naktinio 
klubo, šaukite Vincennes 3909 po 
3 po pietų.

BEVEIK NAUJAS PEČIUS, kū
renamas anglimis ir gasu. Parduo
sime pigiai. DANFEL FURNITURE 
CO., 26U2 W. 69th Street.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REIKALINGOS MOTERYS 
skirstymo skudurų ir vilnų.

J. CHAPMAN and SONS, 
884 North Halsted St.

RENDAI KAMBARYS North Si- 
dės apylinkėj, 2138 Moffat St. pir
mas aukštas, apšildomas, prie vie
nos moters, vaikinui, ar vedusiai 
porai.

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

1739 S. HALSTED STREET 
Chleago, m.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
rakandai. Pigiai, atrodo kaip nauji. 
Parduosime visus ant sykio ar at
skirai. 6821 S. Talman Avė. antros 
lubos.

REIKALINGA ŠVARIAI atro
danti aukštesniosios mokyklos mer
gina, norinti dirbti už raštininkę 
kepykloj. 5530 So. Ashland avė.

RENDAI KAMBARYS karštu 
vandeniu apšildomas. 2650 West 45 
St. Antros lubos,

REFRIGERATORĮ ir COOLER 
BOX 8x18 parduosiu pigiai, šau
kite BOUlevard 3869.

PARDAVIMUI SIUVĖJO ŠAPA 
■—valymo ir dažymo. Gyvenimui 
kambariai, garu šildoma—gera vie
ta. 810 East 81st Street.

atsisveikinimą.
liekame,
Sūnūs, Dukterys,

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ krau
tuvė, 3 apartmentai, garažas, geram 
stovy priešais Humboldt Parkų. 
Bargenas. Box 1123, 1739 So.j Hals
ted Street. i

PARDAVIMUI KATEDŽĖ,} 7-nių 
kambarių, pečium šildoma, verta 
$5,000, už $2800.00. AUGUSTAS 
DAUGĖLA, 3849 West 60th St.

RIŲ 
karštu vandeniu 

festern 
$3,000.00.— 
rendom.

SteveU

v

Raleigh, Tel.

Kazimie-

Laurino 
pažįstami

* a ■* Siunčiam Gėlesi Telegramų įLUVLII\iO Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
33115 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Šeimininkės bėgiojo, 
’ ruošdamos vakarienę,
visus vaišino, o po už- 
s'večiai šnekučiavo, pi- 

gurkšnojo gau* 
sius gėrimus, kiĮiriuos pp. Rut
kauskai parūpini, šis pokilis il
gai pasiliks visų atmintyj. Jų 
mažai pasitaiko pas Harvey lie
tuvius

Reikalauja 
įj’-rsfciru

Elizabeth Kish nuo
Kish s 1

William J. Bartz nuo 
Bartz

* *

A

IDEALI PROFESIONALEI AR AT
GYVENUSIAI ŠEIMAI

Nepaprastai gerai užlaikyta kaun- 
tės farmos turtas, 8 kambarių na
mas, dideli barnė prie didelio vie
škelio, kiek medelių, visuomet sa
vininko gyvenama. Nuosavybė ko
vo 1 d. Keletas minučių į šiaurės 
vakarus nuo River Forest. Kaina 
$6,000—$150 pinigais, patogiais mė
nesiniais išmokėjimais. Rašyti Box 
1124, 1739 So. Halsted St.

ANTANINA STUPARIENE,
po tėvais Savickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 3 d., 7:55 vai. vakaro, 
1940 metais, sulaukus 46 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Šiau
lių apskrity, vJoniškės vaisė., Drasutaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus. k .
Paliko dideliame nuliudime mylimą vyrą Kazimierą, sūnų 

Albertą, dukterį Lillian, marčią Helen, dėdę ir dėdienę Ambrose 
Balchunus, švogerį ir švogerką Joną Stuparus, švogerį ir švo- 
gerką John Shimkus, švogerį ir švogėrką, James Pukius, jų 
šeimynas ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko du brolius, Kazimierą ir Edwavdą, seserį Teklę ir kitas 
gimines..

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 406 SOUTH CICERO AVĖ.
Laidotuvės įvyks PIRMADIENI, SAUSIO 8 d., 1:00 vai. po 

piet. Iš koplyčios bus nulydėta į Lietuvių- Tautiškas Kapines.
Visi A. A. ANTANINOS STUPARIENĖS giminės, draugai 

ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
VYRAS, SŪNŪS. DUKTĖ, MARTI, DĖDĖ IR DĖDIENĖ, 

ŠVOGERIAI, ŠVOGERKOS IR GIMINĖS.
Laidotuvių Direktorius John O’Shea, TeL AUST1N 4079.
Namų Telefonas AUSTIN 7371.

VINCENTAS į LUBERSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 4 d., 8:00' vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Gudikių km., Žagarės 
parap.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, 3 sūnūs: Boles
lovą ir marčią There/>ą, AĮex, 

\ marčią Liliian jjir* Albert, dūk- ’ 
terį Genevievej, Seserį Helen 
Kuršienę ir jos šeimyną, bro
lį Domininką ar jo šeimą ir 
kitas gimines. ■; Lietuvoj,—brolį 
Kazimierą ir j© šeimą ir kita? 
gimines. į

Kūnas pašarvotas 1620 So. 
48th Ct., Cicero. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, sausio 8 d. 
10:00 vai. rytd. Iš namų bus 
nulydėtas į kapines.

Visi a. a. Vincento Lubers- 
skio \ giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauji

Savo- 
?erskiras

Henry Dobbš 
Dobbs.

Rytoj Teisybiečių 
Didelis Parengimu

Teisybes Atyletpjų ; Drąu;
jtės 43 metų , jubįliejinis paren
gimas įvyks, rytoj., Chicajgos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 
Halsted str. Bradžia 4:30

So.
vai.

po pietų, (iurįs atidarys t :30 
v. p.p. ■ " ’ •

Stato, dvi komedijas: Uošvė 
;į namus, tylos ųebus”. Prįren- 

Nlidu 
fetul-

PADEKAVONE

VINCENTAS RAZUTIS
Kuris mirė Gruodžio. 31 d. ir palaidotas tapo Sausio 4, 1940 

m.) o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidekavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo jį i tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią jiadėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus ir šv. Rišiąs draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškiems tėvams: Kleb. Ant. Briškai, S. 
Joneliui, J. Statkui, J. šautinskui ir A. Kazlauskui,. kurie at»- 
laikė įspūdingas pamaldas už jo sielą.* Dekavojąme graboriui 
J. Liulevičiui, kuris savu geru ir mandagiu patarnavimu gar
bingai n u Py d e jo jį į amžinastį. o mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius; dekavojame Klebi Ant. Briškai už pamo
kslą bažnyčioje ir kapinėse; grabnešiams: Chicagos Liet. Drs- 
tės ir Keistučio Pas. Klubo, Amerikos Piliečių Klubui ir LDS. 
76 kuopai už suteiktus gėlių vainikus ir, pagalius, dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms, o tau musų myli
mas vyre ir tėveli sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę lieka:
MOTERIS ANTON1NA, AUGINTINIS S.UNUS KAZIMIERAS.

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LBNGVAIS ISMOKUIMAIS

M

BARSKiS FURNITURE HOUSE, Ine 
-THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

čiąmi dalyvauji laidotuvėse ir 
suteikti jam baskųtinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, Sesuo,, 
Brolis ir kito$ Giminės.

Laid. Dir.
CICERO 200.

11 H H A Gėlės Mylintiems 
I n U U A Vestuvėms, Ban- 
U 11 OrAkietams, Laidotu- v ■ ■ v ■ yėms* Papuoši-

! GĖLININKAS mams
1180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

■gč p. Rąšinskienč ir “ 
židinys”, kurių prirengė p 
mm ties Ddvvaim..gaitis. Dalyvauja Lietuvių I|an- 
klių Mišrus choras, vadovu 
mas J. Kenstavičiaus. Po 

>dybos bus, šokiai, grieš M. 
tučio orkestras.

Tad, j.ei jau įkyrėjo visokie

įja- 
vai- 
Ba-

tai. 
ubi- 
lai- 

ę. ihr

surpryzų ir bonko parės, 
atsilankykite į teisybiečių j 
Liejinį parengimą,. Praleisite 
,kų smagiai, pasilinksminsit 
pamatysite ko dar nemai 
išgirsite — 

tte. L.įCM. choras pavaišini 
gražiom dainom. Be to, turės ime 
gardaus lietuviško skilandžio ir 
kumpių. Nesivelųokite.
Rengimo Komisija ir Valdyba,

: ko“ j dar negird e j o- 
choras pavaišins ir

LIETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS 
APŠVIETOS narių metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, sausio 7 
d., 2-rą vai. popiet, Sandaros svet., 
814 W. 33rd St. bus valdybos rin
kimas, atskaita nuo Bazaro ir kiti 
svarbus ’ draugijos reikalai.

—M. Visčiulienė, Fin. Rast.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBO 

narių metinis susirinkimas įvyks 
sausio 7 d. Hollyvvood svetainėje, 
2417 W. 43rd st., 12 vai. dieną. 
Duoklės bus priimamos nuo 11 v. 
ryto., .Malonėkite .< .atsilankyti, nes 
yra <jaųg., svarbių. įtarimų.

—Helen Chapas, Rast.
KRUOPIŠKIŲ PROGRES. KLU

BO narių metinis susirinkimas 
tįvyks šeštadienį, sausio 6: d., 8 vai. 
vakaro, 1635 S. 49th Ct., Cicero, I1L 
Nariai kviečiami atsilankyti, turi
me svarbių tarimų. '

V. čepulevičius, Rast.
DRAUGIJOS; ŠV. PETRONĖLĖS 

narių metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 7 d., 1 vai. po 
pietų, parapijos, svet. Malonėkite 
pribūti, yra rengiamas balius vasa
rio 4. Turime prisirengti.

—A. Laurinavice^ Rast.
; DR-STĖS SALDŽIAUSIOS ŠIR- 
’DIES V. JĖZAUS narių metinis su
sirinkimas įvyks sekmad., sausio 7 
d. 1 vai. popiet, Ch. Liet. Auditori
joje, 3133 So. ’Halsted st. Malonėki
te visi atsilankyti, nes randas daug 
svarbių reikalų, aptarti. J

—Frank Bakutis, Nut. Rast.
SIMANO DAUKANTO DR-JOS 

.'metinis susirinkimas įvyks rytoj, 
,12. vai', dieną, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted st. Būtinai 
atvykite, nes yra svarbių reikalų 

• aptarti. P. K. sekr.

ESU PRIVERSTA AP
LEISTI CHICAGĄ, o 
turiu gerą bučetnę-gro- 
sernę. Dirba 2 bučeriai. 
Parduosiu už teisingą ir 
tinkamą pasiūlymą. Kas 
pirks, laimės.

NAUJIENOS, 
Box 1120.

STANISLOVAS KUNDROTAS
iskyrė su- šiuu pasaulių Sausio 5, d^į 1 valandą pppiel, 

sulaukęs pusės amž., gimęs Lietuvoje Vaitiekūnų 
Kėdainių apskr. Amerikoje išgyvena

Persisky 
1940 n> tais, 
kaime, Grinkiškes valse 
34 metus.

Paliko di
brolius: Vladislovą, jo žmoną Aleksandrą ir 
Bronislavą, 2 L 
Kleivių šeimyną ir kitas gimines. Lietuvoje* - 
centą ir Kasi 
jų šeimyną i

deliame nuliudime moterį Oną* po tėvais Anche,►
sūnų Edwards, 

pusbrolius; Juozapą ir Antaną irxjų šeimynas ir 
— 2 brolius: Vir-

dantą ir jų šefenynas, seserį Maselskienę, švogerį ir 
ir daug kitų giminių^

Kuna.s pašarvotas 41&7 Sot Kcdzie Avė. Telefonas Lafayette
2742. , - . ! ; h

Laid’otuvės įvyks Antradienį, sausio- 9 dl, 8į:30 vai. ryto- iš
1 kryžiaus parap. bažnyčia, kušloje, atsibus gedulin-nanu; t S v. 

gos pamaldos
kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje' atsibus geduti 
už velionio sielą, 6 iš ten buą nulydetąs į šv. Ka

zimiero kapines.
Stanislovo Kendroto giminės* draugą! ir pažvsta>nji 

esat nuošįrdž ąi kviečiami dalyvauji laidotuvėse ir suteikti jaiįi 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Niludę liekame:
MOTEI [iŠ, BROLIAI, PUSBROLIAI IR G

Laid. Dirį J. F. Eudeikis, Tel, YARDS 1741 r t '

Visi a. a.

INĖS.

2^ AKRŲ KAUNTĖS nuosaybė 
prie grįsto kelio, elektriką, pato
gumas į mokyklą, puiki žemė, Uo
lios minutės nuo Mayvvood Du Page 
kąuntėj, kur mokesčiai žemi. Kaina 
$875,00—$175.00 pinigais, $10.00 mė
nesy. Rašyti Box 1125, 1739 So.
Halsted St.

NAMŲ REIKMENŲ TAISYMAS 
Taisome baldų nubraižas ir fini

šą, plaunamas mašinas, šaldytuvus, 
klynerius, pečius ir radijus. Visas 
darbas garantuotas. ALEX ALE- 
SAUSKAS, 6343 So. Western Avė.

ADOLFAS LAURINAS
/

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausį© 4 
1940 m., 
amžiaus,

Paliko 
motiną 
Vitkauskaitę, 
krikšto tėvą Kazimierą 
lantiną, krikšto motiną Kaz
lauskienę, dėdę Pranciškų ir 
jo moterį Laurinųs ir kitas 
gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas 2059 W. 
Cermak Rd. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, sausio 8 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į. Aušros 
Vartų: parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. 
ro kapines.

Visii a. a. Adolfo 
giminės, draugai ir 
esat huoširdžiai kviečiami da- 
Mi laidotuvėse ir suteik- 

paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą^ 'Nubudę:
Motipa, Sesuę, Krikšto Tėvai, 
Dedą ir kitos Giminės.

Ląi(įĮ Dir. Lachawicziui ir 
SunaiJ Tel. CANAL 2515.

d., 7:45, vai. vakaro, 
sulaukęs 21 metų 

gimęs Chicago, III.
dideliame nuliudime
Katriną, po tėvais 

seserį' Sylvią, 
Va-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE

$3750.00—64 PAULINA gražus 6 
kambarių namas, garu šildomas 
naujas pečius, didelis garažas. Šva
rus.

$4760—81 NORMAL AVENUE, 4 
flatų; pajamų $110 mėnesy, mokes
čių $60—bargenas.

8110 SO. ASHLAND aukštos kla
sės kambariai, 2—5 kambarius, tile 
maudyklė, krautuvė, garažas. Kai
navo $5,500 pastatyti. Dabar '$1750.

$1450 ar siūlymas, aukštos klasės 
trijų flatų—6 kambarių, šalinis įva
žiavimas, 3 karų garažas, arti 83rd 
ir Ada. Kreiptis į

MR. MEDORA, ' 
8110 Ashland Avė. tel. Stevvart 3601

PUIKI PRADŽIA mažai šeimai— 
4 kambarių katedžė, šeimos farma. 
Vidus reikalingas pataisymo, 3 my
lios vakaruos nuo miesto ribų. 
Kaina $97-0—$125 pinigais — $12 
mėnesy. Rašyti Box 1126, 1739 So. 
Halsted.

PARSIDUODA 6 KAMi 
madinis cottage, 
apšildomas, garažas, arti 
Avė. ir 55-tos gatvės, f 
$1,000 cash, kitus kaip rendom.

Taipgi 2 fialų medinis po 4 kam
barius, maudynės, elektriką, gesas, 
garažas, su cementuotu florų. 
$U50i00: Mažai įnešti. Taipgi 4 
flatų medinis namas, $1200.00. 
CHARLES URNICH, (URNIfrAS) 

2500 West 63rd Street, 
Tel. PROSPECT 6025. i

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašauki ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
’.ik nacionaliai žinomi 
dasi pas mus. ALIŠAUS 
nūs, 6343 S; Western Avė., 'Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

tai ran-
S, Su-

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

Todėl jeigu t iri te ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

b KAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pą-

veždami:
ČANal 8500
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CICERO LIETUVIAI REIKALAUJA ASESO
RIAUS KANDIDATŪROS N. TUMAVICKUI

Komitetas Eis Pas Demokratų Vadą

Įdomi Muzika 
Ir Šokiai Aušros 
Vartų Baletu

šoks V. Beliajaus Grupe

40 Metų Real Estą
ir Apdraudos Biznio -
Sukaktis r n .

Sprogimas Youngs 
town Plieno 
Liejykloj

VAKAR
CH1CAG0J

Pereitų savaitę Cicero j e pra
sidėjo didelis judėjimas tarp 
visų politikos veikėjų statyti 
lietuvį adv. Norbert Tumavick 
į Asesoriaus vietų. Tumavick 
yra veiklus jaunuolis ir gerai 
žinomas ne tik tarpe lietuvių, 
bet ir kitataučių^ Dabartiniu lai
ku užima valdiška vietų kaipo 
Cicero mokyklų tarybos nariu.

Lietuviai Ciceroj turi didelį 
skaičių balsuotojų ir yra užsi
tarnavę pripažinimų už rėmimų 
praeityj reguliario Demokratų 
partijos tikieto.

Cicero lietuviai šįmet itin no
ri padėti reguliarei partijai, ka
dangi dabar smarkiai sujudo 
Republikonų partija ir numato
ma, kad* jar Demokratai rems 
dabartinį Asesorių, tai tikrai 
pralaimės.

Lietuviai jaučiasi labai nu- 
^krausti, ir vienbalsiai reika
lauja pripažinimo Tumavick’ui 
ir žino, kad jis bus labai popu
liarus kandidatas ne tik tarp 
lietuvių, bet ir kilų tautų.

Maciejevvski Atmetė Reika
lavimų

Pereitų savaitę 
cinkto kapitonai 
Demokratų vedėjų 
nų Maciejewski ir
kad Tumavick butų uždėtas ant 
reguliario šleito. šį reikalavimų 
Kongresmonas atmetė ir nežiū
rint, kad jie buvo paleisti net 
iš darbų, šie kapitonai dabar 
sudarė didelę kampanijų ir agi
tuoja už Tumavicko kandida
tūrų su dideliu smarkumu ir 
pasisiekimu.

Kapitonai, kurie darė šį rei
kalavimų, yra lietuviai, Wm. 
Pralgauskas, Anthony Mickje- 
wicz, Wm. Maruska, Joseph 
Wallace, ir italai, DaVid Puolį 
ir Frank Guerre, visi smarkiau
si Cicero precinkto vedėjai.

Dabar Cicero biznieriai, pro
fesionalai ir organizacijų vedė
jai organizuoja komitetų, kuris 
vyks pas demokratų vadų Pat 
Nash ir pareikalauti prašalinti 
dabartinį Asesorių ir padėti lie
tuvį Norbert Tumavickų į • jo 
vietų. Šiame distrikte gyvena 
lietuviai, reikalauja, kad kan- 
jįidatu butų jų Distrikto lie
tuvis. — Cicerietis.

Pasimirė Juozapas 
Kniskis

Sunkiai aps degino

Sunkiai savo namuose 
degino ir po poros dienų 
County ligoninėj gruodžio 30 
dienų.

Kadangi paliko neturtingų 
šeimynų, tai giminės, draugai 
ir John Eudeikis suaukavo lai 
dotuv-ėms. Bus laidojamas šį 
ryt iš Eudeikio koplyčios, 4605 
S. I fermitage Avė., į šv. Kaži

Brrr, Šalta!

apsi- 
mirė

Taip, brrr, vakar buvo šilta 
Visai netikėtai, net oro prana
šo neperspėti, chicagiečiai va
kar susilaukė šalčių, kokių Chi- 
cagoj nebuvo nuo 1936 metų

penki pre- 
nuvyko pas 
Kongresmo- 
pareikalavo,

dienas svyravusi tarp 10 ir 20 
staiga nudardėjo net iki 4 laips
nių žemiau zero (priemiesčiuo
se — 10 žemiau).

Daug kas važiuojant į darbų 
vakarty tą dantis kaleno, daug 
automobilistų, negalėjo automo
bilių išvaryti iš garažų.

šiandien, sako oro pranašas 
bus “daug” šilčiau — tempera 
turą pakils iki 8 virš zero.

Karo Prospektai 
Ir Anglijos 
Taikos Planai
Laukia Didelių Mūšių Pavasarį.

Anglijos ambasadorius Ame
rikai, Markizas Lothian, užva
kar vakare Chicagoj pasakė la
bai reikšmingų kalbų, 
damas Anglijos karo 
tus ir taikos planus.

Jisai pareiškė, kad 
pavasarį ruošiasi visu
mu užpulti Angliju ir Francijų 
sausumo/, juroj ir ore — rizi
kuodamas laimėjimų ar pražu-

nušvies- 
prospek-

Hitleris 
smarku-

Rado Skryna, o 
Viduj — Negyvų 
Moteriškę

Buvo Užmušta Su Kuju. I
Frank Robinson, negras, už

siima senų daiktų prekiavimu. 
Taigi, kai vakar rytą jis rado 
ielon išmestų didelę ir tvirtų 
metalu apkalinėtų skrynių, jis 
labai apsidžiaugė ir nutempė jų 
namo. Pagalbon pasišaukė ir 
žmoną.

Radinį Robinson užliko ieloj 
tarp Wentworth ir Wells gat
vių, ties adresu 4559 Wells sL 
Dėžė buvo žalia ir neatrodė, 
kad matė daug vartojimo.

Nusitempę skrynių luino, 
3508 Wentworth, Robinsonai 
su grąžto, kūjo pagalba ją ati
darė — ir sustingo pamatę kas 
viduj. Skrynioj buvo įgrūstas 
sulamdytas apie 60 metų mote
riškės kūnas. Galva buvo su
triuškinta; kojos sulaužytos ir 
skrynia pilna kraujo. Rūbai bu
vo apdraskyti.

Robinsonų džiaugsmas greit 
pranyko ir jie tuojau pašaukė 
policiją. s >

Nužudytoji moteriškė buvo 
apie 125 svarų svorio, 4 pėdų, 
11 cofių aukščio, dėvėjo kailiu 
paltų, juodų suknelę ir medvil
ninius apatinius marškinius. 
Policija surado, kad užmuštoji 
buvo Mrs. I 
207 W. 25

Tas smūgis, sako Lothian, 
Hitleriui nepasiseks, ir Anglija 
su Francija karų laimės. Jis pa
brėžė, kad Lenkija ir Čekoslo
vakija turi būti atsteigtos kaipo 
nepriklausomos valstybės, kad 
Europoj tur būt bus suorgani
zuotos “Jungtinės Valstijos” — 
valstybių federacija, ir kad da
rant taikų, Anglija stos už mui
tų mažinimų, už nevaržomų už
sienio prekybų ir aukso pamatų 
valiutai. Jis mano, kad pokari
nėj taikoj, ypatingai prekyboj, 
Amerika los didelę rolę.

Automobilis 
Užmušė Cicerietį 
V. Luberskį

Nelaimė Įvyko prie 16th ir 
48th Ct.

Su Vilniaus atgayimu—mums 
lietuviams bus įdomu susipa
žinti su pačiu Vilriium. Sausio 
8tą, Chicago Woįnen’s Club 
Teatre, 62 E. lltn s t., Vytau
tas Beliajus ir grupė suside
danti iš trisdešimts jaunuolių 
sušoks baletą, pavadintą “Auš
ros Vartai”, kuris atvaizduos 
egendą apie Aušros Vartų Pa

nelės dvi karūnas. Legenda ga
na sena, tad daugujma muzikos 
taip pat sena.

Sowinsio “Sidir Widir”, gana 
sena lietuviška koinpozicija, bus
šokama pirklių; Talat-Kelpšos! 
“Mano Sieloj šiandien šventė”,; 
Andrulio “Mes Sustoję į Būre
lį”, sena bažnytine 
ir “Kyrie Eleison’, 
“Avė Marija” ir Vanagaičio’ la
bai graži kompozicija, “Sauiė- 
eidžio Giesmė”; M: 

purinė, du seni.taij 
“Sveika Panelė”, Garbės Gies
mė apie šilą vos Pmelę;

sena tautiška daine- 
ir tradicinė, veik viena iš 

seniausių bažnytinių giesmių, 
“Te Deum Laudamiis”. Tai toks 
baleto muzikos sąstatas? Prie 
kiekvienos gaidos bus pritaikin
ti tam- tikri šokiai, 
šoks solistai, 
ir mažos bei didelė 
supins tą įdomią leg 
kuriems teks maty 
atmins jį per ilgą

“Misererė”
Gounodo

kita bei Ke- 
tiški šokiai,

Prie
Miškelio”, 
!ė,

kuriuos su- 
duethi, trijukės, 

s grupės,^ it 
endą. Tiems, 
ti šį baletą, 
laika.

KeistutieČių 
Vakarėlis

Keisti čio

z

Draugiškas Vakarėlis pagerbi- 
os valdybos 
wood Svet, 

Vakarėlis

mui senos ir, nau. 
įvyks rytoj, Holly 
2417 W. 43M St. 
bus labai linksmas

Bus naujos valdybos susipa
žinimas su nariais, 
kalbami šių metų 
linksmos vaišės. N], 
rie dalyvaus mitin 
mokėti įžangos.

Pradžia 7 vai., 
Bus. gera muzika.

Kviečia visus

plačiai ap- 
reikalai ir 

ariams, ku- 
ge, nereikės

įžanga 15c.

Komisija

Suvalkiečiai 
Rengiasi Prie 
Vakaro

Skubiai

• Loretto ligoninėje vakar pa
simirė 60 metų cicerietis, Vin
centas Luberskis, nuo 1620 So. 
48th Court. Prie 16-tos ir 48th 
Court jį suvažinėjo ir mirtinai 
sužeidė automobilis, yaldbmas 
22 metų jaunuolio, John Stob,

gyvenantis adresu 1322 S.
6Ist avenue, Cicero.
• Automobilių nelaimėse vakar 
taipgi žuvo sekami chicagiečiai:

Policistas Frank Morrall, iš 
Stanton nuovados;

James Stokes, 53, nuo 10420 
Walden Parkway;

Mrs. Elizabeth Chapman, 86, 
negras nUo 3003 S. Dearborn 
Street,Jr

Nellie Sha^p. nuo LotUe Partyka, 19, 5426 So. 
įh Place. V Long avende,

Buvo ir Laikraščio Leidėjas

Minės Metines S
Jau, rodos, buvo 

suvalkiečiai rengiami prie savo 
metinio parengimo.
dar nebuvo numatohia, kas bus 
duodama atsilanki
čiams. Bet dabar jau galiu šiek- 
tiek pranešti. Viena, bus puiki 
orchestra mylintiems pasišokti. 
Antra — Brighton 
nuoliai deda visas 
parodyti savo išlav 
pildydami koncertu 
gramo. Kartu dedi 
musų gerbiama narė, A. Zabu- 
kiene, kuri vadovai^ 
chorui.

Trečia — 
palinksmins 
ruškininkai. 
ja vakarais 
kaimą.

Vakaras įvyks sdusio 27 die
ną, Hollywood svetainėj, 2417 
W. 43rd street. Tu bus sma-■
gus šeštadienio vi karas.

Apuokas.

ukaktuves 
minėta, kad

Tuom laiku

usiems sve-

Parko jau- 
pastangas 

ntas spėkas 
lį dalį pro- 
i pastangas

ja minėtam

visus gana smagiai 
suvalkiečių vaka-

Jie puikiai dainuo- 
eidami iš kaimo į

Karo Žemeli piai

Budriko Radio 
Valanda ir Oro 
Teatras

L IV. Žachareivicz 
• .-i-

BRIDGEPORT — Kai 1 
metais jaunas iri judrus J. 
Zacharewičius, 903 W. 33rd 
atvyko iš Lietuvos ir apsigy 
no Bridgeporte,

S87
W.

ve- 
čia 
tie 

patys pakrikęur neorganizdoti.
• • i I

Kai organizavosi dtaugfjos 
jų 

čio 
sptilkos dargi organizatorius. 
Jis tebėra tos spulkos direk
torius ir po šiai dienai.

Budriko radio valanda ir oro 
teatras įvyks sekmadienio va
kare tarp 0:30 ir 6:30 vai. Chi- 
jagos^ laiku iš galingos stoties 
WCFL, 9^0 k. Didžiulė simfo
nijos orkestrą gros lietuvių me
lodijas, dainas ir šokius, o di
lelis ir gerai išlavintas choras 
ladainuosjptelias gražias kom
pozicijas. l'aip pat žymus dai
nininkai solistai padainuos ke
lias daineles. Ona Juozaitienė 
Ketina patiekti tris gražias me
lodijas. i

Be to, Mdkalų grupė savo gy- 
/ą ir įdomią dramą vaidins to 
jau. Visa šita Budriko valanda 
jus tikrai įspūdinga.

Budriko Rakandų Krautuvė, 
3409 S. Hųlstcd St., šituos įdo
mius programus leidžia jau 
vienuolikti; metai.

Dainų My ėtojas.

Youngstovvn Sheet and TuĮie 
Co., plieno liejykloj, prie 9^th 
ir Ewing avenue, vakar rytų į- 
vyko sprogimas, apmetęs apy
linkės triobesius karštomis ge 
ležies krosnių plytomis ir sular- 
pintu metalu. Du dirbtuves trl 
besiai sudegė. Darbininkai 1 
pykloj išliko sveiki.

Lietuvių Moterų 
Lygą Rengia 
Vakarėli

o-

ga rengia Bunco ir Kortų loši
mų sausio 17 d., Sandaros svėt. 
814 W. 33rd St. (pradžia 7 v 
v.), Įžanga 25 centai asmeniui

ai tuomet

Kai organizavpsi 
ir kūrėsi parapija, jis bųvc 
duosnus rėmėjas, o Keistu

ba, nedidelio formato, lai 
štukas, kurį netrukus p. 
charewičius išpirko. Likęs

1 cra-

to 
adi- 
oti- 
už- 

>uvo

dino jo formatų. Gi patr 
nio sentimento < bedamas, 
vardino jį “Lietuva”, ir b 
žmonių mėgiamas skaityti, 
liau tas laikraštis perėjo 
Olszewskio rankas.,

Nuo 1900 metų J. W. Začha- 
re\vičius pradėj,^) , praktikuoti 
real estate, apdrąudą ir lega
lių dokumentų <|arymą. Jis 
vo iš lietuvių tqs rūšies pir 
tinis biznierių^Jj,

Pirmas Sti^ / dtomobilii
Žymėtina ir tas, kad jis 

mų.tipis iš ; ?
190^ metais ir su ----------
važinėti. \

O jau 1907 metais jis sč 
re šeimyninį gyvenimą—’

t

bū
ni u-

pir
lietuvių pradėjo 
ir su automobiliu

cde
p-lė B. Gronkevičiutė. Gera j iš 
auklėjo ir išmokslino dvi dūk 
ras ir sunu. Jie visi dabai 
varankiai gyvena ir turi 
ningus užsiėminius. Viena dukj 
tė, tėvo namo, turi įrengusi

sa-

ičius

modernišką grožio salioną va
dinamą Lottie’s; Beauty Shop, 
ties 903 W. 33rd St.

•' I

Tatai, iš šio rašinėlio njato- 
me tai, kad p. Zacharevv
yra ne vien žymus biznierius, 
bėt ir turįs nernažą lietuvybei 
užsipelnytų puopelnų.

Belieka jubiliatui palinkėti 
geros sveikatos? ir ilgiausių 
ty- • ?'•

me-

Kaimynes

Namų Plovimas 
Brangesnis

. ;'•* ‘ ! I. '

Victory Laundry, 3105-01 
Harrįson str. pjauna drabužius

W.

taip pigiai, kad namuose 
ti visai jau nebeapsimoka 
paduosite pirmėdiėnį ir a 
dienį 25 svarų! maišą, ts: 
plaus už vienų do’ėrf, paty 
siimš iš namų i ir atgal atveš. 
Jei paduosite kitomis dienomis, 
tai už dolerį išplaus trisdešimts 
svarų. į ■■■■.?■:/ h

, Tad, ar apsimoka plauti pa
čioms, ypąč- kada ^darbas <

plau-i 
. Jei 
ntra- 
i iš- 
s pa-

Progress Radio programų 
la.kas pakeistas: įvyksta 
11:39 prieš piet kas sek
madieni

Primintina radio klausyto
jams, kad Progress Bendrovės 
radio programo laikas tapo pa
keistas. Programai įvyksta 30 
minučių vėliau, t. y. 11:30 vai. 
prieš piet iš tos pačios stoties, 
WGES. Ryt dienos programas 
susidės iš gražių da^pų, muzi
kos, pa tarimų ir pranešinių, 
kas bus naudinga ir smagu pa
siklausyti,
užsistatyti savo 
laiku. —Rep. Z.

Taigi, nepamirškite 
radio1 minėtu

šaltimiero Programai

Šįryt atsisukę savo radio ant 
stoties WHIP 10 valandų ryto 
išgirsite dar vienų šallimierb 
berekordinių programų, šitame 
programe dalyvaus Jonas Ruk- 
štala, Juzė Stanaitis ir “Šunim 
Burum” dainuojančios sesutės.

Rytoj rytų tų pačių valanda 
išgirsite Florenciją Balsis^ Pi
pirų Duetų, Trijų Lietuvaičių 
Trio, Aidų Aidai Kvartetų ir 
komikų Dėdę Bruką (Bronius 
Bruknis). —Matijošius.

««t»i

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

J

Minės
Vardadienį

Kasperas Kasperunas bridge- 
portietis biznierius, neseniai 
atidarė savame name užeigų: 
“Kasper’s Tavern”, 3158 So; 
Union Avė.

Šiandien, sausio 6 d. išpuola 
Kaspero Kasperuno gimimo ii 
vardo diena. Ta proga p.p. Kas*- 
perunai bus prisirengę visus 
tinkamai priimti ir pavaišin
ti...
. Jie tikisi sulaukti daug sve
čių Trijų Karalių dienoje...

mejimui. Komisija deda pas
tangas visus atsilankiusius pil
nai patenkinti. Darbščioji ko
misija yra, A. Varneckiene, R. 
Mazeliauskienė, S. Wodmon- 
ailė, A. Janušauskienė ir M. 
Zolpienė. Užprašo atsilankyti 
ir praleisti keletą valandų. Po 
lošimo bus užkandžiai.

Užprašo
. J/. Zolpienė, pirm.

• Kariuomenės rekrutavimo 
stotin atėjo trys vyrai, ir tarė: 
“Aš Robertas Mizera”; “Aš 
Henrikas Mizera”, “AŠ Bernar
das Mizera”. “Norim įstoti ka
riuomenėn!” Rekrutuojantis ka
rininkas jų prašymų mielai iš
pildė. Tai trys broliai, 22, 23 ir 
18 metų amžiaus. Gyvena adre
su 229 E. Huron Street.
• University State Banke visi 
tarnautojai, pradedant prezi
dentu, baigiant janitorium, va
kar rytų gerai apsiverkė. Banke 
įtaisytas aliarmas ir ašarinių 
dujų aparatas sugedo ir visų 
triobesį užpildė tomis dujomis.
e Užsidaręs savo namų skiepe 
vakar nusišovė 35 metų laiška
nešys, Julian Lencioni, nuo 
6048 S. Ashland avenue.

“Maršuos Į 
Springfieldą”

Viena Roselando bedarbių 
organizacija rengiasi maršuoti 
į Springfieldą ir tam tikslui da
bar renka aukas.

Roselando Moterų kliubas 
prisidėjo su $5.00, surinkusi 
juos Naujų Metų parengime.

Maršavimų organizuoja Work- 
ers Alliance, lokalus 66.

J. Miscvičia.

• 32 metų taksi šoferis John 
J. Rickey, vakar buvo nuteistas 
kalėti 5 metus už užpuolimų ir 
išgėdinimų 31 metų Mrs. Hazel 
Braud, nuo 6031 S. Winchester.
e 23 metų Robcrt McCutchen, 
237 County Line, Hinsdale, 
maudėsi vonioj, — ir Žtivo. Ji 
užmušė vandenį šildžiusio pe
čiuko elektros srovė.
e Chatfield Trust and Savings 
Bankas vakar paskelbė, kad iš
mokės 14.7% dividendų, sumoj 
$38,978.

Mirė Adolfas 
Laurinas

t

Sena Ir Rimta 
Įstaiga ’

Išgulėjęs virš du metu mie
sto sanatorijoj užvakar pasimi
rė 21 metų jaunuolis, Adolfus 
Laurinas. 1932 rhetais velidnič 
baigė Aušros Vartų mokykĮą. 
Kūnas yra pašarvotas adresu 
2059 W. Cermak Road. Laido
tuvės pirmadienį. (Sp) J

Sav-Morton Park Federal 
ings and Loan Association of 
Cicero, 2444 So. 52nd Avenue 
yra viena iš senesnių ir rimtai 
veikianti financinė įstaiga. Jau 
per trisdešimts metų ji tarnau
ja visuomenei patarimais ir to
dėl apylinkėj yra įgijusi pilna 
pasitikėjimų. Ypatingai pasižy
mi raštininkas p. August F. 
Sobotka. Jo atsidavimas darbui 
ir darbo supratimas ypatingai 
daug reiškia.

Tad, norėdamas pasidėti sa
vo sunkiai uždirbtus centus p>* 
tikimoj vietoj, nepamiršk šia 
įstaigų, čia rasi puikų patar
navimų ir saugia 'vietų santau
poms ir, vienkart, prisidėti prie 
rimtos įstaigos išlaikymo. Da
bar čia mokama 3% nuošimčių 
palūkanų, ir jeigu pasidėsi dar 
iki dešimtos dienos, nuošimčius 
pradės skaityti nuo pirmos. Ne
delsdamas, pradėk taupyti šian
dien. (Skelb.)

Lietuviškas
Vakarėlis

Rytoj įvyks šv. Marijos pa
rapijos svetainėje, prie 35th ir 
S. Union Avė. Vakarėlio pra
džia 7 vai. yakare.

Kviečia Rengėjai ir Valdyba.
Alfonsas Rasius, rašt.

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ

> KONCERTAS
Sausio 14 d., 1940 

RUBSIUVIU SALEJE 
333 So. Ashland Blvd.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d.. 1940

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą

M

Chicagos ir apylinkės Lietuvių basketbolo komandos 
kviečiamos ir vakarinių valstybių Lietuvių Amerikos čampio- 
nato turnamentas, per kurį manoma išrinkti tris geriausias 
komandas ir pasiųsti į Cleveland, Ohio žaisti už U. S. lietuvių 
čampionatų balandžio 6 ir 7 d. d.

Vasario 4-tų rengiama Amerikos Lietuvos Dienos pami
nėjime ir Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių programe, 
Cicero Stadijone, įvyks galutinas (finais) žaidimas šio tur- 
namento kaipo dalis tos dienos programo.

Rateliai, norinti stoti į turnamentų, prašomi prisiųsti že
miau paduotų blankų į “Naujienas” arba Turnamento Komi
tetui, antrašu 6912 So. Westįrn avenue, Chicago, III. ir gausite 
reikalingas formas ir informacijas.

Minės
Gimtadieni

CHICAGO LAWN. — Popu, 
liarus siuvėjas, Kastas Urne- 
žis, 3755 W. 63rd St., sausio 
(Jan.) 8-tų minės savo gimta
dienį.
• Draugai ir prieteliai be abe- 
jo susirinks jam palinkėti lai 
mes ir ilgiausių metų.

K. Ųrnežis iš kelių atvejų 
dalyvavo “Naujienų’’’ konties- 
tuose. Beje, pereitų vasarų, vie
noj gegužinėj, dalyvaudamas 
komiškam 
konteste, jis laimėjo pirmų vie*

a

ENTRY BLANK 
Midwest Llthuanian Championship Rasketball Tournameri 

JANUARY 29. and 31—1940.
FINALS, CICERO STADIUM, BEBRUARY 4—1940

NTAMF. OF TF.AM ________________________ ________ _________________

MANAGER ...............................

APDRESS .................................

PHONE ........... ............. .

taip

bą. Svarbu dar
pusėje

mais jų di

Frentas.

gauti spal- 
ėlapį su pa

štadienio yytų, 
pristatys atgal 
Buren 5800,

kad gerai ir pigiai atlieka 
ir tai, kad pa 

daro greitai. Jei paduosit 
.. ■ r

gaukite 
arba prienjiesty slaptis?

Enterprise 730d

Naujienose galite 
vuotų Europos žem 
žymėjimais visų dfdėsnių mie

linsite sekti 
s.

vyrų “gražuolių”;e Šė
tai pirmi die^į--------- , ------ - ----

Van tą. Gal tame jo pasisekimo pa

gerai padaromas. Negani to, 
dar-

■Mm

stų, pagal kurį g 
visus karo veiksm

Antroje žemėh pio 
yra pasaulio kraštu ir salų są
rašas, su pažymėj 
durno ir gyventoj skaičius.

Kaina 15c




