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Vilniuje
ATIDARYTAS LENKU SĄMOKSLAS 

SAKO LIETUVOS POLICIJA
Paimta slapta lenkų radijo stotis 

suimti jos operuotojai
KAUNAS, sausio 12. — Dau

giau nei 50 lenkų, jų tarpe stu
dentų ir buvusių karininkų, 
areštuota Vilniuje. Lietuvos po
licija sako, kad tapo atidengtas 

• lenkų sąmokslas įvykdyti pučą 
Vilniuje.

Lietuvos vyriausybė paskel
bė penktadienį paėmusi sąmok
slininkų slaptą radijo stotį, jos 
operuotojus, slaptus kodus ir in
strukcijas, kurias vilniečiams

paruošė lenkų karinė organiza
cija užsieny.

Areštuotųjų sąmokslininkų 
grupė vadinosi Kovojančios Len
kijos Organizacija.

Vilnius, senovinė Lietuvos 
sostinė, buvo sugrąžintas Lie
tuvai po to, kai Rusija ir Vo
kietija pasidalino Lenkiją pe
reitų metų lapkričio mėnesį. 
Lenkai atėmė Lietuvai Vilnių 
ir Vilniaus kraštą 1920 me
tais.

Mėsos pardavimas 
suvaržytas Fran- 
\ euzijoje

Pataria daržovių 
ukius plėsti 
Anglijoje

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BARTLEY, W. VA. — Giminės- ir draugai .užgriuvusių kasykloje anglia

kasiu. ,
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STALINAS VĖL RUSIJĄ VALO
DAUG AUGŠTŲ SOVIETŲ VALDININKŲ LIKVIDUOTA

COPENHAGEN, Danija, sau
sio 12. — Įširdęs dėl nepasise
kimų Suomijoj, Stalinas užsi
mojo plačiu mastu “valyti” ir 
“valo” Rusiją — sako prane
šimai gaunami Danijoj.

šimtas augštų rusų karinin
kų pašaukta iš Suomijos fron
to į Maskvą. Tai jau pranešta 
dieną .anksčiau. Juos ląukia 
“likvidavimas”. Bet valomi ne 
tik karininkai.

Jau nukentėjęs ždanov, ko
munistų “Pravdos” leidėjas.*
Jis, mat, pataręs Stalinui už
pulti Suomiją.

Kiti du kaltininkai esą: ge
nerolas Mereckov, pirmas rusų

komanduoto jas kare su suo
miais, ir V. K. Dereviansky, 
sovietų pasiuntinys Helsinkiui. 
Abudu esą jau nužudyti, nes 
ir jie patarę likviduoti Suomi
ja

Aviacijos departamente pa
šalinti iš vietų ne tik komisa
ras Kagano’vič, bet ir 40 depar
tamento tarnautojų. Likviduota 
daug kitų atsakingų sovietų 
amunicijos pramonėje asmenų 
— vis dėl raudonosios armijos 
nepasisekimų.

Suomiai praneša, kad nušau
ti rusų lėktuvai pasirodo būvį 
svetimos šalies (ne Rusijos) 
darbo.

PAKYZJLJS, Prancūzija, sau
sio - Visos mėsinės (bu-
čemės) Francuzijoje, išėmus 
parduodančias arklieną, turi bū
ti uždarytos pirmadienį, antra
dienį ir. penktadienį. Nuo sau
sio 15 dienosv bus įvesta dau
giau suvaržymų mėsai parduo
ti. Tam tikromis* dienomis bus 
uždrausta paduoti ,mėsą stalui 
net valgyklose ir Viešbučiuose.

LONDONAS, Anglija, sausio 
12. — Apskaičiuojama, kad 
Anglijoje ir Valijoje yra 3,- 
500,000 privačių darželių ir sod
nų. Ūkio departamentas ir pi
liečių organizacijos pradėjo va
jų tikslu paskatinti britus au
ginti daržoves tuose darželiuo
se, kai dabar Britanija kariau
ja su Vokietija ir gabenimas 
maisto reikmeiRj už užsienių 
yra apsunkintas.

Gera tarnyba ka 
riuomenėje

. Užgriebė 1,006,000 
tonų Vokietijos 

prekių

Ir Jungt. Valstijų 
armijai slides

NEUCHATEL, švei c a r i j a, 
sausio 12. *— Tokia tarnyba ka
riuomenėje daugeliui patiktų.

Ant Francuzijos-šveicarijos 
sienos užšalo ežeras. Kad pa
sienio gyventojai čiužinėto j ai 
nelaužytų rubežiaus, tai abiejų 
šalių pasienio sargyba tapo “ap
ginkluota” pačiūžomis .sienai 
saugoti.

Sakoma, sargyba turinti ne
mažiau smagumo, kaip piliečiai 
susirenku ant ledo pačiužinėti.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 12. — Francuzijos bloka
dos ministerija paskelbė perei
tą ketvirtadienį, kad nuo karo 
pradžios iki šiam laikui talki
ninkai užgriebė 983,000 tonu 
prekių gabentų į Vokietiją ar
ba iš Vokietijos.

< Iš to kiekio britai sulaikė 
544,000 tonų, gi francuzai kitą 
dalį. Sausio mėnesį francuzai 
jau sulaikė 12,000 tonų Vokie
tijos prekių.

1,626,689 privatus 
automobiliai Illi- 

neis valstijoj

NEW YORK, N. Y., sausio 
12. — Atrodo, ir Jungt. Val
stijų armija “vaiko madas”. 
Suomiai išgarsino slides. Suo
mijos slidininkai pasirodė ge
riausia kare su rusais. Taigi ir 
Jungt. Valstijų armija jau mo
kina 1,000 savo kareivių slidė
mis šliaužti. Vėliau slidžių pra
timai busią duoti didesniam ka
reivių skaičiui.^

Slidininkų aprengiman įeina 
baltos skrandos ir kailinės ke
purės. Sniego laukuose taip ap
rėdyti kareiviai veik neįmato
mi, jeigu jie yra kiek toliau 
nuo žiūrovų vietos.

Ir Jungt. Valstijų armija 
mokinasi iš Suomijos-Rusijbs 
karo.

Mirė 20 žmonių 
nuo karščio

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 12'. — Berlyne 13 laips
nių žemiau zero, Suomijoje ir 
net kai kuriose Balkanų daly
se šalčiai siekia 40 laipsnių že
miau zero. Tuo tarpu Buenos 
Airese per paskutines šešias 
dienas karštis vargino gyven
tojus ir dėl jo 20 žmonių mie
ste mirė.

Mat, dabar Argentinoje yra 
vasara ir karštis buvo 98 laips
nių aukščiau zero.

SPRINGFIELD, III., sausio 
12. — Illinois Valstijoje 1939 
metais buvo užregistruoti 1,- 
626,689 privatus automobiliai. 
Mokesčių visokių rųšių automo
bilių registravimui pernai su
mokėta valstijoj $23,828,819.

Japonijos kabinetas 
rezignuosiąs sek

madienį

Manoma, 91 anglia- 
kasis žuvo kasyklos 

eksplozijoj

Koreis
Chicagai ir apielinkei fede 

raMb oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

* Niaukiasi, sniegas vakare; 
saulė teka 7:17 v. r., leidžiasi 
4:40 v. v.

TOKIO, Japonija, sausio 12. 
— Kalbama, Japonijos minis- 
terių kabinetas rezignuosiąs at
einantį sekmadienį. Nepasiten
kinimas esamuoju kabinetu Ja
ponijoj augo jau kurį laiką, 
gi paskutiniuoju laiku jis ėmė 
smarkiai stiprėti.

Sekmadienį įvyks kabineto 
susirinkimas. Tuoj po susirin
kimo karaliui bus pranešta apie 

I posėdžio rezultatus. Manoma, 
posėdis nutars rezignuoti.

BARTLEY, W. Va., sausio 
12. — Penktadienį,iki pietų jau 
25 angliakasiai rasti negyvi ka
sykloje, kurioj ištiko eksplozi
ja. Nebeturėta vilties, kad li
kusieji 66 butų išlikę gyvi.

KARO ŽINIŲ , 
SĄTRAUKA

VILNIUS, .Lietuva, sausio 12.
— Lietuvos: vyriausybė areš- 
tave- VilniujĮe daugiau nei 50 
buvusių Lenkijos karininkų ir 
lenkų studentų. Sakoma, areš
tuotieji planavę perversmą.

•Į ■
HELSINĘjS, Suomija, sau

sio 12. — Ri&ijos lėktuvai penk
tadienį *mėtė 'bombas į Suomi
jos miestus. Bombos mėtytos 
ir į Helsinkio1 priemiesčius.

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 12. — Rusų kariuomenė 
šiaurės fronte, Salia sektore, 
mėgina prasimušti pietų link.

HELSINKIS, Suomija, .sau
sio 21. — Suomiai vėl iššaudė 
arba paėmė nelaisvėn budus 
rusų parašiutininkų, kurie mė
gino nusileisti Suomijos fronto 
užnugary Karelijoj.

LONDONAS, Anglija, sausio 
12. — Britanijos ekonomistai 
reikalaują griežtų ekonominės 
sątvarkos pakeitimų, valstybei 
kontroliuojant eksportus ir. dar
bininkų algas. Tik griežtus pa
keitimus įvedus, sako ekono
mistai, Britanija pajėgs atlai
kyti ilgą karą nesubankrutavu
si.

OTTAWA, Kanada, sausio 
12. — Ateinantį pirmadienį Ka
nada išleis $200,000,000 karo 
bonų.

ISTANBUL, Turkija, sausic 
12. — Turkija ir Italija 
na Bulgariją ir Vengriją 
vauti konferencijoje, 
stys bendro fronto 
agresiją sudarymą.

VIENA, Austrija,
— Vokiečiai skiria kalėjimo 
bausmes tiems Austrijos gyven
tojams, kuriuos' sugauna sle
piant pinigus.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 12. — Prež. Rooseveltas 
kreipėsi į Kongreso vadus pra
šymu surasti priemones Suoini-

Norėdami sušilti 
trinkit nosi

darbo ir reikmenų su-

susišildyti tokioj aplin-

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 12. — Vokietijoj šįmet šal
ta žiema. O kuro ir šiltų dra
bužių trūksta, nes karas daug 
žmonių 
ėda.

Kaip
kūmoj ?_ laikraštis Lokalanzei- 
gėr*pataria: negerkit šiltų alko- 
golinių gėrimų, nes girtuokliai 
greitai sušąlą; trinkit nosį ar
ba ausis, jeigu nosis parausta 
ar pamėlynuoja; nestovėkit ir 
nesėdėki! vietoje, stengkitčs ju
dėti; kad kojos nešaltų, mir
kyki t jas šiltam ir šaltam vau-; 
deny, o paskui trinkit kamfo- 
ru.

Kruppo sūnūs už 
muštas kautynėse
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 12. — žuvo lėktuvų kauty
nėse leitenantas Claus Krupp 
von Bohlen und Halbach. Jis 
buvo garsiųjų Kruppo ginklų 
įmonių viršininko sūnūs.

Aviatoriai sukėlė 
riaušes po rinkimų

kuri 
prieš

ragi- 
daly- 
svar- 
rusų

sausio 12.

Priėmė krašto ap
saugos reikalu bilių

WASHINGTON, D. C., sau
sio 12. — Atstovų rūmai penk
tadienį priėmė bilių, kuris ski
ria $264,611,252’ krašto apsau-Jjai pagalbos teikti. Jis atsišau- 
gos reik^ams. Bilius pasiųstas^© taip j demokratus, taip į re- 
senatui. publikonus.

GUAYAQUIL, Ecuador, sau
sio 12. —■ Ketvirtadienį įvyko 
Ecuador prezidento rinkimai. 
Buvo 
Carlos 
mano.

trys kandidatai: Ibarra, 
Arroyo dėl Rio ir Caa-

paaiškėjo, kad CarlosKai
ArrOyo dėl Rio gavo balsų dau
gumą, tai kariuomenės aviato
riai sukėlė riaušes. Jie rėmė 
Ibarra kandidatūrą.

Rinkimuose ketvirtadienį 
turi asmenys užmušti.

Rusija nuginčijo pra
nešimą apie karinin

kų atšaukimą
SOVIETŲ RUSIJA penkta

dienį nuginčijo pasklidusį gan
dą, kad 105 augšti sovietų ka
rininkai tapo pašaukti iš Suo
mijos fronto į Maskvą ryšium 
su raudonosios armijos nepa
sisekimais kare prieš suomius.

Rusai veržiasi 
pietų link

HELSINKIS, '^Suomija, sau- 
šio 12. — Salia fronte, šiaurės 
Suomijoje, rusai deda milžiniš
kas pastangas žygiuoti pietų 
link. Jeigu suomiams pavyks 
šičia rusų jėgas nugalėti, tai 
jie bus išvalę priešus šiaurėje.

Yra sukoncentruotos stiprios 
rusų jėgos Petsamo srity. Ir 
jos mėgina veržtis pietų link 
taipgi. Bet, padedami šalčių, 
čia suomiai tikisi atlaikyti ru
sų spaudimą bent iki pavasa
rio.

Prieštaraujančios ži
nios apie mušius 

Salia fronte
HELSINKIS, Suomija, sau- 

šio 12. — žinios apie rusų ir 
suomių grumtynes Salia fronte 
ne vienodos. Vienos jų sako, 
kad rusai mėgina prasimušti 
pietų link. Kitos yra tokios: 
Salia fronte dar 20,000 rusų 
kariuomenės apsupta: suomių 
karininkų rateliuose kalbama, 
kad ir šią diviziją laukia su
naikinimas. Be to, kitoms 
dviems rusų divizijoms gresiąs 
pavojus. Pražūtis gresianti vi
so 120,000 rusų armijai. Bet tai 
yra neoficialus pranešimai.

Siunčia ginklus Suo
mijai per Francuziją

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 12. — Kadangi Vokietija 
neduoda kelio ginklams į Suo- 

Keynes, 1,706 tonų. Kitas bri-'miją gabenti, tai pietų Eufo- 
tų laivas, Granta, paskendo dėl pos valstybės siunčia ginklus ir 
minos eksplozijos. Abu laivu amuniciją suomiams per Fran- 
nelaimė ištiko šiaurės juroje, 'euziją.

ke-

LONDONAS, Anglija, sausio 
12. — Vokietijos lėktuvai pa
skandino britų prekybinį laivą

Nelaisvė Suomijoj 
geresnė nei laisvė 

Rusijoj
CHICAGOS dienraščio Tri

būne korespondentas Donald 
Day aprašo pasikalbėjimą su 
rusais paimtais Suomijoj ne
laisvėn. (žiur. Tribūne, sausio 
12).

Visi rusai belaisviai — sako 
korespondentas — tvirtina, kad 
Rusijos žmonės nenori karia li
ti;, nenori kariauti dagi su suo
miais. i

Belaisviai norėtų parašyti 
laiškus namo ir pranešti apie 
sa’vo likimą namiškiams. Bet 
rašyti jie bijo, kad ryšium su 
laiškais nebūtų persekiojamos 
jų šeimos ir giminės.

Kuone visi belaisviai nori pa
silikti Suomijoj bent 
galo.

Belaisviai gauna 
maistą. O palygintas
ką jie gavo būdami Stalino ka
riuomenėje, jų maistas nelais 

visai geras. Tad ne- 
kad rusai belaisviai 

net ir svorio įgija. 
sako Donald Day, ru-

iki karo

neprastą 
su tuo,

sų 
ir
vą 
gu 
(hi 

lis.

vėje yra 
stebėtina, 
Suomijoj

Tačiau,
apšvietos lygis yra žemas, 
net pilotas vairuojąs lėktu- 
turi mažiau mokslinimo, ne- 
Amerikos vidutinę mokyklą 

gh school) baigęs jaunuo-

Vėl šaudo rusų para 
šiutininkus

COPENHAGEN, Danija, sau
sio 12. — Įsivaizduokite: Mas-' 
k vos apylinkėje manevruose 
šimtai parašiutininkų povai lei
džiasi iš lėktuvų žemėn. Tokiu 
budu juk galima visą rusų ar
miją nuleisti Suomijoj. Kaip 
lengva priešus įveikti!

Karo su Suomija pradžioje 
rusai mėgino pakartoti Maskvos 
manevrus Suomijoj. Suomiai iš
šaudė parašiutininkus.

Penktadienį rusai vėl mėgino 
nuleisti savo parašiutininkus 
Karelijoj, suomių linijos užnu
gary. Ir vėl juos ištiko liūdnas . 
likimas. Suomiai kai kuriuos 
iššaudė pirm jiems nusileisiant

I žemėn, kitus paėmė nelaisvėn.

OJ NAUJIENA skaitytoju koncertas
■\ A .

RUBSIUVIŲ SVETAINĖJE, 333 S. Ashland PRADŽIA 4:00 VAL. POPIET
i SVEČIAMS ĮŽANGA 40c. ASMENIUI
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Sveikatos Dalykaij
Prekybininkų “gud 

rybes”

ŠIRDIES LIGŲ PRIEŽASTYS
(Tęsinys)

TRYS DIDELI ŠIRDIES 
NKWiS.

1. Karštligė. Karščiavimas 
(lotyniškai, febris) pas vaikys 
būna dažnas atsitikimas, kar
tais suprantamas ir kartais ne. 
Pasiremiant aukščiau nurody
ta is\prie turais, vaikas dažnai 
lieka*-nepastebėtas, kad jis turi 
karštį. Karščiavimas po karščia
vimo, — vienas pasibaigia, tai 
žiūrėk, kitas prasideda; dienų' 
ar kitų vaikas pakarščiavo ir 
viskas nurimo; motina apsi
džiaugė, kad nereikėjo gydyto
jas šaukti. Puiku! Laikas nuo 
laiko, mėnesis po mėnesio viso
kį karščiavimai pranyksta, vai
kystės dienas visi pamiršta iki, 
pagaliau, širdis, dėl nežinomų 
priežasčių, randama sutrikusi. 
Karštligės sudaryti ir palikti 
nuodai yra didžiausiu paaugan
čių vaikų priešu. Jie turi spė
ria liškų įtekmę į širdies raume
nis ir vėliau juos paveikia.

Karštligės priežastis yra dan
gei iopa. Pirmoj vietoj yra kal-

Listen and Advertise over

PALANDECH’S YUGOSLAV RAOIO
Songs and Music 

Tamburitza Orchestra
Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

(įnami- mikro-organizmai, ypač 
įvairių rųšių streptokokų bak
terijos. Karštligės susirgimas 
kartais praeina visai lengvai: 
vaikas pastebima nerimaująs, 
nevalgo, būna sutingęs, biskutį 
karščiuoja. Kartais pasirodo no
sies kraujavimas. Nedaug to nei 
motina nei šeimyna te paiso. 
Vaikas greičiausiai dar gauna 
apibarti už neramumų. Tokiu 
budu liga kartais toli nuprogrę- 
suoja ir pasekmės visuomet bū
na skaudžios. Karšligės sužalo
ta širdis baigiasi mirčia nuo 50 
iki 75 nuošimčių dar jaunystėj. 
Po karštligės, kaipo komplika
cija, kyla kitos ligos — įdegi
mas tonsilų, sųnarių, kaulų, 
apendikso ir panašiai.

2. Švento Vito šokis. Tai yra 
tam tikra vaikų liga vadinama 
Sydenhamo Chorea arba šven
to Vilo šokis. Ji pasireiškia tam 
tikru kūno drebėjimu ir kon
vulsijomis, ir pasitaiko daugiau 
pas vaikus, nekad suaugusius.

Seniau, tarp XIV ir XVI šimt
mečių šita liga buvo labai išsi
platinus po visų Europy. Dabar 
ji daugiau yra žinoma kaipo 
viena iš buvusių viduramžių 
epidemijų. Sydenham, Anglijos 
gydytojas tais laikais, pirmas 
aprašė šitų ligų. Liga jo vardu 
ir tebevadinama — Sydenhanro 
Chorea.

Žmonės turinti drebėjimų tais 
laikais keliaudavo į įvairius

PANEVĖŽYS. — Nustačius 
smulkaus cukraus kainų po 1,25 
Lt kilogramui, atsirado vienas 
kitas gudrus prekybininkas, ku
rie sugeba pardavinėti po 1,30 
kg. Atėjus pirkėjui ir papra
šius cukraus, jie atsako, kad 
esu galima parduoti tik po pu
sę kg. Kadangi pas retą pir
kėjų randasi smulkių po 1 ir 2 
et pinigų, tai pirkėjas beveik 
visuomet yra priverstas mokė
ti už pusę kg cukraus 65 et.

Mrs. A. K. JARUSZ

BARTLEY, W. VA. 
griuvo 86 angliakasiai. 

■ .. .....

•jo Kryžiaus nariai prie
Naujienų-A ome Telephoto

, kur už-

Tel. TAROS 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. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

/Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtaa. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiai! ........................... •
PETROLEUM CARBON COKE $7-75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

1 '■ " M—MMM—MM—MMMMM.MMMMMMMMMMMM-M—M^m^MMM»M^MM.

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos ,Ncs Nuošimtį Nuo 1 Dienos.

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame 3l/į% Už pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

’ LOAN ASSOCIATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVIN GS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
■ . .................... į   —F*-lįi ■ I I ■■■

JIFFY CROCHETED HATS PATTĘRN 23$2
o. 2362—Mcgstos kepurės.

^M» MOM — MM> MM MMM MM. MMM .HMM MM MM MM. MM. .MM MM MM MM M<

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT PERT., Nfo
| 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau aftsiųsti man Pavyzdį No.............

Vardas ir pavardė..................................../.........  |

Adresas............................................ ................................................. ......................|

Miestas ir valstija............. ...... s...... ......... ■.................................. ........f......... I

liurduš gydytis. Vienas iš tokių 
liurdų buvo žinomas švento Vi
to vardu, kur minioš susirinkę 
drebuliuodavo ir šokinėdavo a- 
pie tekantį šaltinį. Straksėjimas 
apie tų šaltinį davė šilai ligai 
kitų vardų — švento Vito šo
kis.

šiandien švento Vito šokis 
yra kitaip suprantamas, Dabar
tinis gydytojas, susidūręs su li
ga, tuojau ieško jos kilimo prie
žasčių,— paveldėjimas, amžius, 
lytis, sezonas, klimatas, rasė, 
gyvenimo aplinkybes ir dauge
lis kilų nuotikių, kurijų turi 
svarbios įtekmės. Jis dabar^nu- 
niato ligos eigų, ištiria ir nusta
to tikrų diagnozų ii’ pritaiko 
daugiau atatinkamų gydymų jos 
prašalinimui.

Ligos eiga pasiekia aukščiau
sių laipsnį į vienų ar dvi savai
tes, po to ji palieka pastovi ir, 
galop, iš lėto, pamažėli visai iš
nyksta. Drebėjimas pamažėli iš
nyksta pats per e$ye prję ge
riau pritaikintų gyvenimo ap
linkybių, bet liga palieka labai 
skaudžiai sužalotų širdį, kas ne
retai duoda fatalistiškas pasek
mes. Padaryta žala palieka taip 
giliai paslėpta ž*mogaus orga
nuose, kad kartais apvilia net 
gydytojų. Apendiksas, lonsilai 
ir kilos ana tomiškos liekanos 
yra tikros sljaplyvielas, kur li
gos nuodai susitelkia ir laukia 
geros progos pasileisti į -siste
mų kitų organų atakai.. Moder
niškas gydytojas, permalęs pa
dėtį ir įvertinęs sveikata ateity-? 
j e, visuomet pataria, kad sėk
mingus vaiko auklėjimas turi 
pirmiausia prasidėt su tonsilų 
prašalinimu. •'*

3. T mišriai. Tonsilinių bei 
migdolinių liaukų įdegimas yra 
labai tanki vaikų liga. Ne vien 
tik tonsijąi, dažnai visa burna 
būna įdegta, Burnos įdegimas, 
iš kokių nors priežasčių npkil- 
IŲ-, visuomet yra pavojingas 
daiktas. Be tonsilų, gali būt dif- 
lerįją, skarletina, Vincento ar 
Ludwigo angina, stomatitas ir 
daug kitų epidemiškų ir užkrė- 
čJamų burnos ligų, Tonsilų įde
gimas iv pakilimas todėl yra 
svarbus daiktas ir reikalauja 
gi eitos aty.dos,

Kodėl įdegti toiųolai yra pa
vojingi? Visų pirma, tonsilų 
struktūra yra padaryta iš mik
čių limfinių audinių. Jų užduo
tis yra filtracija. Burnoje esant 
didesniam kiekiui įvairių bak
terijų susiįnaišitisių su seilėmis, 
tonsilų užduotis, neperleisti jas 
į kūno sistemų. Bekošiant šias 
bakterijas ir toksinus, lonsilai 
palys tampa sužaloti, pasidaro 
purkuoti baltais spuogais ar 
pūslėmis, kų gydytojas papras
tai vadina foljkuliuis tonsilitas 
(“tonsjllįtis fellicularis”). Ton- 
sjlius aktuališkai nebausti teks 
vėliau. Prie aukščiau minėtų 
priežasčių dar svarbu yra pri
dėti sveikatai ir kariu širdžiai 
pragaištingas aplinkybes, Iflfiip 
nušalimų, sušlapimų, nuovargį, 
vidurių nėVcikimųį. skurdų ir ne 
higieniškų gyvenimų, blogų so- 
ciatę tvarkų ir taip toliau.

(Bus daugiau) 7 -

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškg Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žjtnonių 
pasiekė nepaprastą 'palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjjjmų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl nėati- 
deliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

ad pačios Naujienos 
-ra naudingos

Iš Lietuvos
Vilniečiams auka 780.45 

lt.
SARTININKAI. — Pieno per

dirbimo bendrovės pieno staty
tojai paaukojo vienos dienos 
pienų, o Kataržinavo nugriebi
mo punktas dviejų dienų pie
nų, už kų pinigais išeina 726
Lt 40 et. Pienines ir punktų
tarnautojai paaukojo vienos die
nos uždarbį sumoje 54 Lt ir 
05 et. Gautuosius pinigus pa
siuntė per Pienocentru vilnie
čiams.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE '
DIENA IR NAKTĮ '

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

Talafenn UMYirrl MM
1 2 koplyčios visose

Klausykite muM| vadia pregramų Antradieni* kr Mtadienie

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
A&ociacijos
liliiaiiiuiiaiiililiiilliajiiiiiiiiaii

linini, Hiiiiiiiiiiiiaiiiiitiinapiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiaaiiiiiiiiiiiiii

-- ----------------- ------------------------------- ----------------- --------- - --------------------------------------------------------- y----------------------------

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Ljtuanica Aveniie Phone Yards 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

lachawicz Ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

į-,/;’. ' : .. : ..... J
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* ALBERT V. PETKUS
4704 S>jp. Western Avenue Phone Lafayette 8024

<r?

Physical Therapy 
and Midwife

Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

___ „ akys atitaiso
mos” be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

DR. STRIKOL’IS
lydytojas ir Chirurgas

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj nagai susitarimą
Ofiso TeLi YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

8

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wcst 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 VVestern Avenue

Dr. F. Pulsucki Lė Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 73S0
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6960 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos . 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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
K. P. GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted S t 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose”
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KORESPONDENCIJOS
kenoshTmargumynai

Darbai pas mus eina gerai. 
Kurie dirba, tai ir dolerių turi. 
O kai pas žmogų kišenėje dau
giau skambučių atsiranda, tai 
ir jo ūpas pasidaro geresnis. 
Tąsyk ir biznieriams geri laikai 
užeina,^kadangi žmones daug 
visko penia, t

Vienas 'nemalonus dalykas: 
vadinamoji “pončiakinė” užsi
darė ir darbininkus atleido. Ne- 
beturėjo pinigų . šilkui pirkti. 
Be to, ir mašinos jau visai nu
sidėvėjo. Darbininkai skundėsi, 
kad prie lokių mašinų prastai 
dirbti.-Nežinia, kas bus toliau 
su ta dirbtuve.

Per švehtes net dvejas laido
tuves turėjome. Staiga širdies 
liga, vos 31 metų amžiaus su
laukusi, pasimirė Elijošiuke. 
Paliko senus tėvelius ir brolį. 
Jinai tuiėjo gerą ofiso darbą.

Kitos laidotuvės — tai K. To- 
tulo, kuris sirgo net per 20 me
tų. Jaunas būdamas smarkiai 
Lėgo ir susižalojo. Po to jis pra- 
dėjo blogai jaustis. Nepasveiko

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia Amerikos lietuviams. Turi 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

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

iki pat mirties. Paliko tėvelius, 
brolį ir seserį. Buvo draugiškas 
ir malonus žmogus, kuris nie
kam nenusikalto.

Aš nuo savęs reiškiu giliau
sią užuojautą abiems šeimy
noms;

Kadangi šiais melais nema
žas skaičius darbininkų gavo 
bonus, tai ir šventės praėjo tik 
rai linksmai. Naujiems metams 
pasitikti buvo surengta viso
kiausių pramogų, -- viešų ir 
privačių.

Keista, kad kai kurie musų 
biznieriai sumanė būti dideliais 
ponais ir su paprastais pilie
čiais nesimaišyti. Jie surengė 
savo pramogą, kur dalyvavo 
vien lik “big šots”.

Nesuprantu, ko jie taip turė
tų savo nosį riesti ir dideliais 
žmonėmis neštis, juo labiau, 
kad daugelis jų biznieriau ja tik 
iš bėdos: užsidėjo biznį tik dėl 
to, kad nieko kito negali dary
li.

Waukcganicčiai kažkaip sma
giau ir jaukiau Naujus Metus 
pasitiko. Laisvosios organizaci
jos bendrai surengė “sutiktu
ves”, kuriose dalyvavo labai 
daug žmonių. Už vieną dolerį 
svečiai tiesiog karališkai buvo 
vaišinami ir vištiena, ir dešro
mis, ir kitokiais gardumynais. 
Gaspadinėmis buvo ponios Buit-Į 
kienė ir Vasiliauskiene, o joms' 
prigelbėjo kitos moterys. Vietos 

biznieriai su visais linksminosi 
ir žiurėjo, kad visi atsilankę bu
tų patenkinti, Norkus, Greiko 
ir Mačiulis griežė net iki 4 vai. 
ryto. Taigi, šokti visi galėjo 
tiek, kiek kas norėjo.

Waukeganiečiams tikrai pri
klauso kreditas už tokios šau
nios pramogos surengimą. Bu
vo ir kalbų. Kalbėjo Rodavičia 
ir Sutkus.

—
Sausio 21 d. Kenosha koloni

joje bus laikoma 10 Apskričio 
SLA konferencija. Po konfe
rencijos bus vakarienė, už k u-, 
rią reikęs mokėti tik 50 centų.

Vieną savaitę vėliau Kenosha 
Lietuvių Kuiliuos Draugija tu
rės smagų vakarą su gražia 
programa: bus šokiai, dainos ir 
kitokie pamarginimai. Prasidės- 
4 vai. po pietų. Įžanga 35 cen
tai. Vakaras įvyks vokiečių sve
tainėje. " —Rodavičienė

Racine. Wis.
Svarbus pranešimas

Subendrintomis jėgomis SLA 
100 kuopa, T. M. D. 121 kuo
pa ir A. L. T. Sandaros 35 
kuopa ruošia prakalbas ir šo
kių vakarą sausio 14 d., 3 vai. 
po pietų Dream Land, kampas 
Herrick ir 12th St. Tikslas šio 
parengimo dėl suteikimo para
mos Vilniaus lietuviams. Rink
sime aukas ir visą uždirbtą pel
ną skirsime tam pačiam tiks
lui.

Pasižadėjo atvažiuoti ir sa
kyti prakalbą Sandaros red. 
M. Vaidyla.

Širdingai prašome ir kviečia
me vietos lieluvids skaitlingai 
susirinkti. Tai yra musų parei-| 
ga ir tą mes galime atlikti. Už-

NAUJIENOS, Chicago, III.

NAIJJ1ENŲ-ACME Telephoto

Mary Harding Thompson 
(viršuj) iškėlė bylą, kurios 
tikslas yra sulaužyti George 
F. Hardingo testamentą. 
Bylų ji pagrindžia tuo, kad 
jo sekretorė Jessie Katz (že
mai) padariusi įtaką į tą 
testamentą.

prašome geruosius kaimynus
S. Milwaukiečius ir iš Kenosha.
Įžanga nemokama. Broli ir se
sute, nepamirškite šio sekma
dienio, sausio 14 d. Dėkite pa
stangas visi atsilankyti į Dream 
Land svetainę, Į^ąd suteikus 
didesnę paramą suvargusiems 
Vilniaus lietuviams. Komitetas.

.y,>Wr^lnį..,.»imtl , i?n ■ m... . ..... . ....

Wilkes Barre, Pa.
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Lietuvių Progresyvio Klubo 
darbuotė

Lietuvių Progresyvio Klubo 
susirinkime, tarp kitų svarbių 
nutarimų, buvo nutarta paau
koti Vilniaus pavargėliams $25 
iš klubo iždo.

Susirinkimas buvo gausingas, 
nariai atrodė patenkinti su klu
bo pereilies veikla.

Raportuose pasirodė, kad ko
misijos veikia. Buvo pranešta, 
kad kitas parengimas įvyks 
sausio 20 d., subatos vakare. 
Tai bus klubo balius. Sausio 21 
d. Birutės Vaikų Draugijėlė, 

I lietuviška mokyklėlė, rengia 
; koncertą ir šokius su 15 centų 
įžanga. Sausio 28 d., nedėlios 

. vakare, visi yra kviečiami daly
vauti juokų vakare, kuriame 
klubo dramatiškas ratelis per
statys dvi juokingas komedijas 
“Žentai iš Amerikos” ir “Pirš
lys Suvedžiotojas”. Įžanga 25 

' centai. —Kliubietė.

KONCERTAS

Birutės Vaikų Draugijėle 
rengiasi vakarui, kuriame šie 
vaikučiai žada duoti atsilankiu
siems svečiams įdomų progra
mą.

Jaunuoliai deda visas pastan
gas parodyti savo išlavintas jė
gas pildydami šį koncertą. 
Jiems vadovauja V. Botyrius.

Vakaras įvyks nedėlioj, sau
sio 21 d., Lietuvių Progresyvio 
Klubo svetainėje, 325 East 
Markei SI. Pradžia 7 vai. vak. 
Įžanga 15 centų. Bus ir
ka. Kivečiame visus. Komisija.

muzi- ladelphiją, 
mas.

- ■ v- ■ ■ i

Miami, Florida ?
z .—,—

Jonas Grinius ir kun, Valadka 
atvyko į Miami, Fia.

Pereitą savaitę atvažiavo į 
Miami, Floridą, p. J. Grinius iš 
Philadelphia, Pa., ir kutu Va
ladka iš Scranton, Pa. J. Gri
nius yra didžiausios lietuvių 
organizacijos, SLA., kontrolės 
komisijos pirmininkas, o kun. 
Valandka yra sakytos komisi
jos narys. Kartu su jais atvy
ko pp. A. Kola ir A. Rama
nauskas. Jie atvažiavo automo
biliu ir turėjo smagią ir laimiu 
gą kelionę.

Pabėgę nuo šalčio ir sniego, 
jie džiaugiasi radę vasarą žie
mos metu. Vasaros patogumais 
jie ir naudojasi besinlaudydami 
šiltam Atlantiko vandenyje ir 
besikaitydami karštuose saulės 
spinduliuose.

Kadangi jie atvažiavo tik po
rai savaičių, o nori visas įdo
mias vietas aplankyti Miami ir 
Miami Beach bei apylinkėse, 
tai yra labai užimti ir net mau
dytis mažai laiko turi. Kad įsi
gyti bendrą vaizdą Miami ii 
apylinkės, p. J. Grinius, kun. 
Valadka ir jų sankeleiviai pa
kilę į orą skrajojo virš Miami 
ir Miami Beach. P-as J. Gri 
nius sako matęs gražiausią pa
noramą savo gyvenime.

Atvažiavę į St. Augustine vi
si ėjo ieškoti “Jaunystės šalti
nio”. Žinoma, kai kuriems, 
ypatingai p. Griniui, “Jaunystės 
Šaltinio” vanduo, sako, labai 
pagelbėjo. Sako, tuoj pasijutęs 

' smagiau ir dabar jaučiąsis la-' 
bai gerai. Bet kai sugrįš į Pin

tai bus kitas klausi-

.. •linui WRiaiBHI*or" < i ,

Pamatę Miami įdomesnes 
vietas, p. J. Grinius ir kun. Va
ladka su savo sau keleiviais ren
giasi važiuoti aplankyti Kubą, 
o po to — namo.

Atvykę į Miaini, jie aplanke 
Lietuvių Klubą ir pasidalino 
kelioms įspūdžiais su klubo 
sekretorium ir jo pavad. J. 
Bubniu.

Miami Lietuvių Klubas, kuris 
buvo suorganizuotas pereitais 
metais vielinių ir atostogaujan
čių lietuvių Miami’ėj ir irpylim 
kėj, šaukia metinį susirinkamą, 
kuris įvyks Klubo patalpose, 
4339 N. W. 7th Avė., Miami, 
Fla. Diena susirinkimo dar nc- 
nuskirta. Atvykę nariai prašo
mi užsiregistruoti Klubo rašti
nėj aukščiau minėtu antrašu.

Floridietis.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

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

Antroje žemėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičius.

Kaina L5c. \

PIRKIT ANGLIS 
ANT IŠMOKĖJIMO 

Visokios rųšies anglys.

VIRGINIA COAL C0.
35-tos ir NORMAL AVĖ.

(Bridgeporte)
Anglis galit pirkti dabar ir už

mokėti pagal jūsų 
patogumą

Indiana Egg Nut tiktai $6.00.
(Taxai extra)

Telefonas Boulevard 7000

REIKALAUKIT VISUR “RE AL PACKING CO.” 
DARBO KUMPIŪ. Naujas Produktas Po “REAL BRAND” ŽENKLU

KUMPIAI GAMINTI SKARDINĖSEf

Marinuoti Lietuvišku ir Lenkišku
Budu Savam Skystime

Paruošti Taip Kaip “WIENERKAI” ir

Kiti “REAL” ženklo Mėsos Produktai.

Kovojame, kad visuomenė plačiai žinotų, 
lygiai taip kovojame, kad ir musų gamy
bos kumpiai duotų geriausį skonį.

A. PI0TR0WSKI L. MAK0WSKI
Kasininkas ir sekr. Prez. ir Vedėjas

GERAI ŽINOMA LIETUVIAMS PIETINĖJ MIESTO DALYJE STAMBI MĖSOS ĮMONE

Telefonas

VICtory
5330

2710
POPLAR 

AVĖ.
Chicago, III.

PRISTATOME Į VISAS MIESTO DALIS
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NAUJIENOS
The Lilhuaniau Daily New« 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per eopy.

$8.00
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c 
18c 
75c

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted SK. 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

tJtaahmue kalnas
Chicagoje—paštu:

Metams ___ __ __________
Pusei metu ------------ ------
Trims mėnesiams ___ :___
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui __ ____

Chicago] per išsiuntinėtojus 
Viena kopija________

Savaitei  —._____ ..._____
Mėnesiui -_____________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ----- ......——....... $5.00
Pusei metų .....------—-------- 2.75
Trims mėnesiams —...  ____1.50

1 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 Monev 

Orderiu kartu su užsakymu.

Geografijos nežinojimas
v

Wilkes-Barre’s “Garsui” vienas asmuo iš Lietuvos 
rašo, kad derybose su sovietų valdžia dėl Vilniaus grąži
nimo nemažai Lietuvai pakenkė delegatų nežinojimas 
geografijos.

Lietuvos delegacijoje, girdi, nebuvo nė vieno Vil
niaus krašto geografijos žinovo ir todėl, nustatant sieną 
tarpe Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, buvo padaryta net 
kurjoziškų klaidų. Minėto laikraščio korespondentas sa
ko:

“... musų delegacijos nariai rusų buvo taip keis
tai geografijoje ‘apstatyti’, kad Rusijai turėjo palik
ti ^Daugėliškiu stotį’. Tikrovėje nei prie Daugėliškio, 
nei Daugėlišky jokios stoties nėra, nes nėra ten jo
kio geležinkelio. Ir šita, nors ir nežymi, tačiau cha- 
ralcteringa klaida kartojama oficialiose kalbose ir 
dokumentuose! Tai tikrai menka lietuviams atesta
cija dėl jų pačių mažo krašto pažinimo. Rusai ją pa
darė, be abejo, sąmoningai, nes ties Daugėliškiu yra 
gera žemė ir į pietus nuo jo dideli valdiški miškai. 
Be’to, ties Daugėliškiu sieną taip smarkiai įlenkus 
Lietuvos nenaudai, rusai turėjo ‘strateginį’ argu
mentą tiesia linija sau prisiskirti ir Švenčionis...”

t Tokiu budu dėl Lietuvos delegatų geografijos neži
nojimo Lietuva, gal būt, neteko didelio lietuvių apgyven
to ploto žemės!

Lietuva turi pakankamai mokytų žmonių, bet tauti
ninkams jie nepageidaujami, jeigu jie nėra ištikimi sme-1 
tonininkai. 4

Anglijos demokratija dar neatsistatydino
Sakoma, kad karas neišvengiamai veda prie dikta

tūros net ir demokratinėse šalyse. Bet Anglijos pavyzdys 
rodo, kad ne.

Anglijoje ir karo metu veikia opozicija. Ji reiškia sa
vo nuomones spaudoje, viešuose susirinkimuose ir parla
mente. Štai, neseniai pasitraukė iš karo ministerio vie
tos Leslie Hore-Belisha, kurio iniciatyva buvo pravesta 
Anglijos kariuomenėje žymių reformų. Visuomenėje kilo 
įtarimas, jogei Chamberlainas tą ministerį pašalino už 
tai, kad jo nemėgo konservatyviški armijos generolai — 
ir spauda ėmė garsiai reikalauti, kad ministeris pirmi
ninkas pasiaiškintų.

Šitą reikalavimą išdėstė Chamberlainui Darbo par
tijos vadas Attlee, ir premjeras sutiko ateinanti antra
dienį duoti pilną paaiškinimą parlamentui, 
stovams laisvai 
padarytoms 
parlamento
rėš atsistatydinti.

stovų
jos Anglijoje ir nebus.

“Tėvynės” redaktorius ban
do “iš adatos priskaldyti veži
mą”. Jisai norėjo pąrody.ti blo£ ■ 
gumus, kurie pasidaro frater- 
nalėje organizacijoje dėl srovių , 
(“partijų”) varžytinių, bet iš j 

šito palyginti menko dalykėlio 
jisai sulipdė “teoriją”, pasmer
kiančią visas politines partijas. 
Vietoję didelės teorijos, išėjo 
didėle nesąmonė.

Netiesa, kad “kiekviena par- : 
tija yra diktatūros išraiška”, 
bęt kaip tik atbulai: kiekviena 
diktatūra snierkia ir naikina 
partijas. Sunaikinęs visas par
tijas, diktatorius suteikia savo 
partijai monopolines teises, pa
daro ją privilegijuota žmonių 
grupe. Tokia partija, supranta
mas daiktas, nebėra partija tik
rąja šito žodžio prasme. Ji yra 
diktatūros įrankis ir, kaipo to- 
k^a, ji nepripažįsta savo na
riams jokios nuomonių laisvės. 
Diktatoriškos partijos nariai tu
ri, anot “Tėv.” Redaktoriaus, 
“aklai klausyti savo generolų” 
ir “bliauti tuos obalsius, kuriais 
generolai tikisi patraukti tam
sias neprotaujančias minias”.

Bet yra grynas absurdas sa
kyti, kad kiekviena partija bū
tinai turi būti tokia, kaip dik-5 
tatoriška “partija”. Demokrati
nėse šalyse partijos negali ši
taip pavergti savo narių jau 
vien dėlto, kad nariai turi tei
sę, kada lik jie nori, iš parti
jos pasitraukti arba pereiti iš 
vienos partijos į kitą. Nežiūrint 
visų savo ydų, partijos demo
kratinėse šalyse yra laisvi žmo
nių susibūrimai, kurie netruk
do asmeniui nei protauti, nei 
savo nuomones reikšti.

Tiesa, kai kuriems žmonėms 
ir laisvas susitarimas su kitais 
žmonėmis yra per sunkus “jun
gas”. Tai arba saumyliai, kurie 
laiko save “neklaidingais” ir 
žiuri su panieka į visus, kurie 
pritaria ne jo, bet kito nuomo
nei (iš šitokių saumylių, jeigu 
jie dar turi pakankamai žiau
rumo, išsivysto diktatoriai) ; ar
ba asmens, kurie patys uesiži- 
no, ko jie nori ir kur jie stovi. 
Kadangi jie blaškosi tai šen, tai 
ten, nesurasdami sau vietos, tai 
jiems nepakenčiama, kad yra 
žmonių pastovesnio už juos nu
sistatymo.

Tačiau šitas klausimas apie 
politines partijas, tikrumoje tu
ri nedaug bendro su srovėmis 
musų Susivienijime. 
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SLA. sroves.
Nėra abejonės, kad

tvarkyti reikia žmonių su tam 
tikru patyrimu ir mokslu. To
kių ekspertų neturėjo nei ŠLA. 
nei kitos panašios lietuvių or
ganizacijos; todėl, kad ir visos 
musų sroves Susivienijime. bu
tų išnykusios, tie nuostoliai, 
veikiausia, nebūtų buvę išveng
ti. Reikia pastebėti, kad didelių 
finansinių nuostolių turėjo ir 
tie neva Žinovai, kurie drąsiai 
smerkia SLA> viršininkų pada
rytas prąeityję klaidas.

Pagaliau, reikia neužmiršti, 
kad jeigu organizacijai padaro 
žalos “partijų politika”, tai bu- 
tų dar blogiau, patekus jai į 
kontrolę tokių klikų, kurioms 
rupi ne politika, o tik asmeni
nė nAuda. Ne Vieną kartą šito 
kios klikos bandė SLA. užval
dyti. Jos nesigaili pinigų agita
cijai (tikėdamosi, kad “invest- 
mentas” sugrįš su nuošim
čiais), jos moka sugalvoti gra
žių obalsių ir jos taip pat, kaip 
ir “Tėv.” editorialo autorius^ 
siūlo paliuosuoti SLA. narius 
nuo “politikierių įtakos”. Jeigu 
organizacijos nariai nemokės 
sutartinai veikti ir neturės jo
kių idėjinių interesų, tai kas 
jiems dauginus “fundys”, tam 
jie paves organizacijos vadeles.

Nenorime tikėti, kad “Tėvy
nės” redaktorius to geistų. Bet 
kuomet jisai vienpusiškai ata
kuoja sroves, nepasiūlydamas 
jų vietoje nieko teigiamo, lai 
jisai tam ruošia dirvą.

ŽINIOS

kabinete
išreikš

sti savo nuomones 
atmainoms, ar ne.

ar

nepritarimą valdžiai

at- 
pritaria 

dauguma
tu

Taigi Anglijos
priežiūra

vyriausybė
Tai nėra

ir karo metu po at
diktatūra Reikia 7 kad

srovių 
varžytinės padarė nemažai ža
los SLA. augimui. Iš “Naujie
nų” pusės buvo ne kartą deda
mos pastangos, kad tos varžyti
nės įustotų arba bent kad jos 
nebūtų tokios aštrios. Šituo tik
slu buvo daromi konkretus pa
siūlymai kitoms srovėms, bet 
jos nesutikdavo. Todėl mes ga
lime pilnai įvertinti “Tėvynės” 
redaktoriaus norą 
SLA. nuo “partijų”.

Bet gydytojas turi pirmiausia 
pasirūpinti, "kad jo diagnozę 
butų teisinga. “Tėvynės” edito- 
riale to nėra. Jisai visus blogu
mus aiškina tik “partijų” ir
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PARTIJOS IR DIK
TATŪRA

šios savaitės “Tėvynėje” įdė
tas ilgas redakcijos straipsnis 
(editorialas) apie SLA. praeitį 
ir “partijas”. Straipsnyje sako
ma:

“Partijose, kokios jos ne
būtų, nėra vieta, kur nuomo
nių laisvė viešpatauja. Anaip
tol, partija dėl to ir yra par
tija, kad jos nariai ar šali
ninkai neturi teisės Savo nuo
monę turėti. Partija yra kaip 
kariuomenė, kurios kareiviai 
turi aklai klausyti savo gene
rolų. Kiekvienos partijos bu
vimo priežastis yra karas už 
valdžią. Kiekvienas karas rei
kalauja diktatūros. Kiekvie-

na partija yra diktatūros iš
raiška, vienokią ar kitokia. 
Kiekvienos partijos šalinin
kai gali tik kaip avys bliauti 
tuos obalsius, kuriais genero- 
lai tikisi patraukti tamsias 
neprotaujančiaš minias.0
Yra keista skaityti šitokius 

žodžius laikraštyje, kuris eina 
Amerikoje ir klišis pritaria, 
bent principe, Amerikos politi
nei santvarkai. Panaikink Jung
tinėse Valstijose pelitines parti
jas — ir kuo pavirs šio krašto 
demokratija? Pavirs minia 
avių, kurioms jų piemuo—dik
tatorius ne tik kirps vilnas ir 
lups kailius, bet nė bliaut nebe
duos, kuomet jos bus nepaten
kintos! >/.

jisai sako:
“Del tokių .dalykų (kad 

partijos statė saviškius į vir
šininkus, neatsiževlgiant į jų 
gabumą ir sąžiningumą) Su
sivienijimui žuvo daugiau 
kaip pusė miliono dolerių.”
Kas, žinoma, yra visai neriin-

VINCAS TRUMPA

Pirmą kartą rusams okupavus
Vilnių 1655 m

Tokiu budu, Vilnius išbuvo Ma
skvos rankose iki 1661 m., ka
da pądarius Olivos taiką su S ve 
dafJ» (1660) ginklu pavyko prie
šą išvyti iš sostinės. “L. A?’ 

(GALAS)

2 metai sunk, darbų ka
lėjimo už svetimų val

stybių radijo klau- .
symąsi

KLAIPĖDA. — Šiomis die
nomis Tilžės teismas nubaudė 
43 m. amž. . Širvintos miestelio 
(prie pat musų Kudirkos Nau
miesčio) gyy. Francą Butgerai- 
tį 2 m. sunkiųjų darbų kalė
jimo už svetimų valstybių ra
dijo žinių klausymąsi, 
jam atimtos 4 metams 
teisės ir konfiskuotas 
aparatas.

Be to, 
garbes 
radijo

Tilžės mėsininkai perka 
daug arklių mėsai

KLAIPĖDA. — Tilžėje yra 
kelios mėsos parduotuvės, ku
riose pardavinėjama arkliena, 
šiomis dienomis tie mėsininkai 
paskelbė, jog’ jie per savaitę 
pirksią, po 40—50 arklių 
sai, kuriuos siusią į Reino 
štą. Už arklius jie siūlosi 
keti aukštą kainą.

mė- 
kra- 
mo-

Iššoko iš važiuojančio 
traukinio

BIRŽAI. 1— Važiuojančių tar
pe buvo girtų ir pradėjo peš
tis. Inž. Gersovičiui (Kaunas) 
supiaustyti rūbai ir padaryta 
kūno sužeidimų, prekybininkui 
Lapei (Biržai)" apdegintas vėl- 
das ir suplėšyti rūbai, o tūlam 
odų prekybjnnikui (Šiauliai) 
gelbstint save, iš važiuojančio 
traukinio teko iššokti pro lan
gų, Lango stiklo šukėmis pre
kybininkas susižeidė. Pasikėsin
to j ams Šiaulių gelžk. stotyje po
licija surašė protokolus.

Baigiama įrengti stotis
REKYVA. — Rekyvos šilu

minės elektros stoties statybos 
darbai, kurie buvo pradėti pra
eitais metais, šiuo metu visiš
kai baigiami. Stotis statoma ant 
Rekyvos ežero kranto, prie Bi- 
gaillų durpyno. Stotis tieks 
elektrą Šiaulių, Panevėžio, Ra** 
šeinių ir Telšių aps> miestams 
bei tų apskričių miesteliams, 
per kuriuos bus pravesti elek
tros laidai. Naujosios stoties 
projektą paruošė inž. Gruodis, 
o stoties statybos darbūs vyk-

Pusė miliono dolerių žuvo ne 
dėlto, kad juos kas nors pavo
gė, bet dėlto, kad pinigai buvo 
įdėti į negerus investmentus. O 
tai parėjo daugiaušia nuo virši
ninkų neinokėjitno tvarkyti fi
nansus. Galėjo būti, žinoma, ir 
tam tikras apsileidimo laipsnis 
arba kartais liet ir kas nors 
blogesnio, bet •svarbiausia prie
žastis buvo ta, kad SLA. narių 
išrinktieji viršininkai nusimanė
apie finansus ne daug dauginti inž. Bitė. Dabartiniu metu 
už paprastus organizacijos na- stotyje Vykdomi mašinų įmon- 
rius. Ką čia kaltos “partijos”? tavimo darbai, kuriems pasibai-

Didelčms pinigų sumoms gus stotis pradės veikti,

i ■* . . « i , t,,11.,l ( į I,..

(Tęsinys) j

Tiesa, 1655 m. dar šmėkštelk* 1 
jo viena viltis atgauti savo sos-* ’ 
tinę ir išvaduoti visą kraštą iš 
Maskvos rankų. Reikėjo išban
dyti švedų karaliaus Karolio 
Gustavo laimę, kuris naudoda
masis puikia proga norėjo pa
sipelnyti Maskvos sunaikintos 
Lietuvos liekanomis ir Įvedė sa
vo kariuomenę į ^Lietuvos teri
toriją. Jau besikeliančiai švedų 
kariuomenei per Baltijos jurą, 
buvo duota slapia instrukcija 
patraukti lietuvius į savo pusę, 
bet nesueiti taip pat į konfliktą 
su Maskva. Šios instrukcijos lie
tuviai nežinojo, užtat ir pasiti
kėjo švedais. J. Radvilas, jų 
priešų liudijimu, dar tebestovė
damas lies Mogilevu 1654—5 m. 
žiemą, susižinojęs su švedais ir 
nutaręs “valstybės išdavimą”, 
atseit, sutraukyti unijos pančius 
su Lenkija. Greičiausiai tai bus 
tik šmeižtas. Tik grįžęs iš Var
šuvos seimo ir matydamas, kai 
savomis jėgomis nei Vilniaus, 
nei Lietuvos negales išgelbėti ir 
nujausdamas bajorijos nepasiti
kėjimą, jis pasiryžo perkirsti 
mazgą ir iš dviejų blogumų pa
sirinkti mažesnįjį. Sudarė jis 
planą susitarti su Švedais, kac 
jų pagalba pasinaudojęs apgin
tų Vilnių ir išvytų rusus, žino
ma, negalima perdėti Radvilo 
patriotizmo; jam, kaip ir kiek
vienam to laiko didikui, nagai 
visų pirma buvo į save linkę. 
Lietuvos interesų bodamas pir
miausia savaisiais sirgo, o taip 
pat ir kerštą karaliui liejo. Be 
to, ir plačių svajonių buvo tas 
žmogus! Senkevičius savo ro
mane net norą Lietuvos kara
liumi pasidaryti ir naują dinas
tiją užvesti jam įpįršo. Tačiau 
kuriam valdančiųjų garbe neru
pi. O gal ir gerai, kad taip yra.

Dar lik besiartinant trimis 
kolonomis rusų ir ukrainiečių 
kariuomenei prie Vilniaus, jis 
pasiuntė savo giminaitį G. Lu- 
bienieckį pas G. dc la Gardie, 
Švedijos vietininką Livonijai. 
Žinoma, derybų momentas ne
buvo patogus Radvilai. Todėl ne 
jis, bet švedai galėjo diktuoti 
Radvilai sąlygas. Tai gerai su
prato ir pats Radvilas ir savo 
instrukcijoje Lubienieckiui pra
šėsi lik švedų vasalitelan pri
imamas. Maskvos okupaciją ga
lima buvo pakeisti Švedijos va- 
salilelu. Tačiau nors sutartis 
Rygoje buvo pasirašyta, ir Šve
dija pažadėjo pagalbą (rugpiu- 
čio 10 d.), bet Vilnius gelbėt 
jau buvo per vėlu. Ten jau šiuo 
metu sėdėjo caras Aleksiejus. 
Bė to, švedai nei nemanė pa
kelti ginklą prieš Maskvą. Jiems 
tik rūpėjo sulaikyti Maskvos 
artėjimą prie Baltijos juros. 
Lietuvoje sąjungos su Švedija 
idėja nebuvo tokiaJnepopuliari. 
Ją butų gal parėmę ir kiti Lie
tuvos vadai, kaip Gosiauskas ar 
Sapiega, jei ne jų asmeniški 
ginčai su Radvila, Net Vilniaus 
vyskupas Tiškevičius rašė Ra
dvilai, kad jeigu iš tikrųjų są
junga su švedais galima butų 

I išgelbėti tėvynę, jis su ja sutik
tų, bet jis pareiškia daug abejo
jimų ir baimes dėl naujų pro
tektorių. Daug smulkesniosios 
ir stambesnės bajorijos rėmė J. 
Radvilo mintį ne tik dėl to, kad 
ją siūlė galingiausias ir turtin
giausias Lietuvoje žmogus, bet 
ir todėl, kad ji ar šiaip ar taip 
atitiko Lietų vbs interesus. Pa
čioje savo Užuomazgoje Radvi
lo planas nebuvo net nukreiptas 
prieš lenkus. Priešingai, jis ir 
juos kvietė prisidėti. Tačiau ru
sams užėmus Vilnių, Kauną ir 
Gardiną švedai galėjo diktuoti 
vis sunkesnes sąlygas ir toli
mesnė derybų eiga jau nebebu
vo jo rankose. Derybos su Šve
dija nebuvo vien lik politinė

problema; ji buvo kartu ir so* 
dalinė. Tai reiškė tam tikrą so
cialinį perversmą, žemesniųjų 
naudai. Būtent taip kai kas jas 
vaizdavosi. Dėl to tie, kurie sie- 
ojosi dėl unijos nutraukimo su 
Lenkija, ne liek rodė savo sim
patijas Lenkijai, kiek rūpinosi 
bajoriškosios santvarkos palai
kymu. Unija SU Lenkija buvo 
siedinama su bajoriškųjų lais
vių ir privilegijų išsaugojimu. 
—Šitas Liublino sąjungos bruo
žas 'istorikų dar nėra pakanka
mai išryškintas. P. Sapiega su 
konservą tori ų partija kaip tik 
panašų unijos supratimą kuni- 
jo. O jis, aišku, galėjo turėti 
pasisekimo bajorijos sluoks
niuose. Tik dėlto šiuo 
vo sunku susitarti ir 
mečiais — kazokais, 
kaip su žemesniuoju sluoksniu. 
Gi Gosiauskio, Glebavičiaus, Ju- 
dyskio ir naujai bekylančios 
žvaigždės K. Paco opozicija ga
lutinai pribaigė Radvilo planą.

metu bu
sit ukrai- 

taip pat

Lietuvos Padangėje

Nors ir nedaug tepadėjo Lie
tuvai derybos ir susitarimas su 
švedais, tačiau Maskva pasida
rė sukalbamesnė, nes ir jai ne
sinorėjo vesti karo iš karlo.su 
keliais priešais. Visų pirma ji 
sustabdė karo veiksmus, o pas
kum ir pasiuntė pas Radvilą ir 
Gosiauską savo pasiuntinį V. N. 
Licbarovą ištirti jų nusistaty
mo. Kada Gosiauskas jo pa
klausė, kaip Maskva žiuri į Lie? 
tuvos uniją su švedais, pasiun
tinys mykčiodamas žodžio ne
galėjo ištarti. Gosiauskas kad ir 
buvo pasirašęs Kėdainių aktą 
(kai kas sako, priverstas), ta
čiau geriau bevelijo tartis su 
Maskva. Jis suėjo į kontaktą su 
Licharovu, o paskum ir pasiun
tė sau patikimą asmenį, Kauno 
bajorą Medekšą tartis su Mas
kva. Apgaule ties Vandžiogala 
pavyko Medekšai pasikalbėti su 
Licharovu, kuris jau reikalą ži
nojo iš Gosiausko. Su juo kartu 
jie vyko pro sugriautus Kauną, 
Trakus į Vokę, kur stovėjo Čer- 
kaskio kariuomenė. Gosiauską 
patį šiuo metu Radvilas arešta
vo. Čerkaskio stovykloje paaiš
kėjo, kad ir Maskvos bajorai ir 
pats caras palankiai sutiko Go
siausko projektą pradėti dery
bas Su Maskva. Caras leido Jo
nui Kazimierui prisiųsti savo 
įgaliotinius tartis, šitaip prasi
dėjo naujos derybos, kuriomis 
taip pat buvo siekiama išva
duoti Vilnių ir Lietuvos terito
riją iš rusų, bet šį kartą su jais 
pačiais gražiuoju tariantis. Tos 
derybos prasidėjo jnu 1656 m. 
Vilniuje ir pasibaigė sutartimi, 
kuria caras turėjo būti išrink
tas Lietuvos — Lenkijos valdo
vu. Tose derybose jau dalyvavo 
ir lenkai, nors vadovaujamą 
vaųhnenį vaidino lietuviai. Iš
skyrus dvasininkus ir dar kai 
ką, Maskvos šalininkų Lietuvo
je buvo gana daug. Jeigu tikė
li Černigovo vaivada Tiškevi
čiumi, tai dar 1655 m. gale J. 
Radvilo pusbrolis Bog. Radvi
las linkęs buvo persimesti į Ma
skvos pusę ir norįs siųsti pa
siuntinius pas carą. Buvę daug 
ir kilų paanšios nuomones se
natorių. O 1656 m., jau vyks
tant deryboms Vilniuje apiben
drindamas prancūzų ambasado
rius de Lumbres rašė, kad visi 
lietuviai norį geriau susitarti su 
Maskva, negu su Švedais. Esą, 
jie, kaip Maskvos kaimynai, ne
turį kilo didesnio troškimo, 
kaip paskubinti derybas su Ma
skva. Bet kaip derybos su šve
dais, taip ir su Rusija nedavė 
didelių vaisių. Tiesa, rusai su
tiko evakuoti Lietuvos teritori
ją, bet ginčai dėl Smolensko, 
caro pretenzijos į Respublikos 
sostą, kurioms priešinosi ypač 
vyskupai, ir lenkų opozicija su
trukdė susitarimą realizuoti.

šunis
kiek lai- 
kad kri-

Policija perka
KAUNAŠ. — Prieš 

ko jau buvo rašyta,
minalinės policijos šunynas ruo
šiasi trečiai naujai sūnų laidai. 
Buvo net paskelbtas šunų su
pirkinėjimas. Tačiau iškilę ry
šium su Vilniaus srities atga
vimu kiti reikalai šį klausimą 
buyo nustūmę vėlesniam laikui. 
Kaip patirta, kriminalinė poli
cija vėl supirkinės šunis šiose 
vietose: lapkričio mėn. ^3 d. 9 
vai. Kaune. Valstybės saugumo 
departamento kieme, lapkričio 
mėn. 24 d. 8 vai. Kybartuose, 
valstybės saugumo policijos ra
jone, lapkričio mėn. 25 d. 10 
vai. Marijampolėje, valstybės 
saugumo ir krim. policijos apy
gardos kieme, lapkričio mėn. 
27 d. 10 vai. Šiauliuose, valsty
bės saugumo ir krim. policijos 
apygardos kieme ir lapkričio 
mėn. 28 d. 10 vai. Tauragėje, 
kriminalinės policijos rajone. 
Bus perkami šių veislių šunes: 
vilkai, 
jierai, 
šeriai 
žiaus.
šias didesnis skaičius šunų pa
sienio policijai, kurios tarnybo
je išdresiruoti šunes, kaip pa
rodė praktika, yra dideli talki
ninkai.

dobermanai, airedaltel- 
ryzenšnauceriai ir bok- 

nuo 6 iki 12 mėn. ąm- 
šioje laidoje bus paruo-

KAUNAS. — Amerikiečiams 
gerai pažįstamas kompozitorius

operą, pavadintą “Pagiriai”. 
Operos siužetas vaizduoja kai

mo gyvenimą, bekylant laisvos 
Lietuvos . jaunimą ir šviesaus 
ūkininko santykius sCi atgyve
nusiu savo amžį dvaru. Opera 
yra 4 veiksmų. Kompozitorius 
pareiškė: “Operą kuriant buvo 
dienų, kad visai negalėjau ra
šyti. Laikraščiai, radio veikia. 
Karas visiškai atėmė norą kur
ti. Ir nebežinojau, ar baigsiu. 
Tačiau Vilniaus atgavimas taip 
pataisė nuotaiką, kad bema
tant opera buvo baigta.”

Klaipėdos krašte vėl su
vokietinti keli lietuviški 

vietovardžiai
KLAIPĖDA. — Gumbinės pa

što direkcija paskelbė, kad 
Klaipėdos krašte vėl pakeisti 
keli vietų vardai: šilininkų kai
mas pavadintas Heinrichsfelde, 
Kaukėnų km. pavadintas 
kernese, Jakštelių kaimas 
vadintas Bevern, Pašyšių 
mas pavadintas Silven, o
gelių kaimas “perkrikštytas 
“Heideberg Ostpruesscn”.

Ku-
pa- 

kai-
Ku-

Butų kainos
Už 25 

poros
ŠVENČIONĖLIAI. — 

—30 Lt galima gauti 
kambarių butą su patalyne, bal
dais, šviesa, apkūrenimu ir net 
radijo aparatu per visą mene
sį.

Plečiasi miestelis
ALIEJAI. — Per keletu pa

skutinių metų miestelis žymiai 
išaugo ir išsiplėtė. Pastatyta 
dviejų komp. pr. mokykla, ma
lūnas su lentpjūve, bažnyčia ir 
atsidarė kelios krautuvės. Nuo 
seniau veikia pašto agentūra ir 
pieno nugriebimo punktas.

Ištiesins vieškelį
VILKIJA. — Dėl didelių vin

gių Kaunas—Vilkija vieškelyje 
įvykdavo nemažai nelaimių, šią 
vasarų pavojingesnės vietos iš
tiesintos, o ateinančiais melais 
bus ištiesinti likę vingiai, šiems 
darbams pajamos numatytos.

karlo.su
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DVI ŽEMAITES
—Sveka, gyva, kumuti, kur 

beeti?
—Sveka, sveka, kaimynke- 

li, kur če kitur beesi, numyn 
enu. Bažnyčelė švlnto buvau. 
Toks jauns, gražus kunigėlis 
ka jau saki pamokslėlį, ka sa
ki... AŠ ka riekiau, ka 
kiau...

—Nu jau, kurna, kuo tu 
tep kriuoke? Ir kou uns 
jau saki griaudinga?

—Juk 
uns tap 
ki, kad 
kiau...

sakau, kumuti,

rie-

tata
tep

kad 
grąže, tap grande sa- 
aš riekiau, ka rie-

lik sakyk, susimilda- 
tu tep bliovė, kap ož-

sakau, toks jauns gra-

ma, kdu
Rfc?

—Juk
žus kunigėlis, kap abrozdelis...

—A tu sukukava, kurna, a 
kou? A pasakysi munei, kon 
uns tep saki, a ne? Vo aš na- 
turu laka ilga rodavoteis. Vaka 
veini patis numei, rasi, jau ba- 
kriuok.

—Kun jau basakysu, kurnu* 
ti. Toli buvau, pati nieką na- 
girdėjau. Ali jau musėt grąže 
saki, ka visas bobelių rieki...

—Ženoms dakts. Ka kitas 
bliaun, ta i tu, kurna, kap 
avis po paskou. Ek, jau ek, su 
tas sava pamokslas. Geriau 
papasakouk, kap tavei bejos 
par švintes.

COAL'.*

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

—Gana, gana, kumiki, jau 
nė neklausk. Kad jau turėjom 
juka iŠ sava seni... Gana, jaji 
gana!

—Veizėk tik. Ir kou jau tep 
jus jouketėis iš sena žmuo- 
gaus? Musėt, ’jau prisilaki kap 
šaučius?

—Sakyk, kap trys šauče. ŽK 
na, kap par švintę: atėji da 
vyns kits susieds. Po burniki, 
po untra... Vo muna senis, žh 
na, ka nu to velne gierima 
niekada neatsisaka, tujau i 
nusilesi, kap Vištytis. “Ek, sa
kau, gulkes į lovą.” Vo uns 
jau nė galvos nabipakel, i nu
dribę kap pelų įnašas po su
lale. Draskau, pliešau, noru 
pabudinti. Kur tau, nė mudas 
prižadinti. Misliju: dribsok 
sau, kad nori. Pats rykmetį 
pamatysi, kad girts būva.

—Gera, gera padare. I ma
nasis tuoks pat. Rytmetį išsi
pagiriojęs išmeigojęs saka: “A 
pasiūta, boba, kou če melouji? 
Kad aš girts būvis? Rasi tu 
pati būva girta.” Ir šnekįekėS 
su anou, kad nouri. Tokei anei 
vesi, tei vyra.

—Klausykės, kas lobaus 
diejos. Suguliem visi į lovas, 
mygtam kap žmuonis. O tas 
senis kap šu po sula dribsa. 
Tik tap po vidunakče pašokau 
iš myga, rodos, kas šauk: 
“mama, mamuti”. A pikta 
dv^se, a dūšeles nekrikštytas, 
misliju. Pradiejau žegnoti vi* 
sus kumpus... Tik da syki su- 
šnekieje, pažinau sava seni 
balsą. “Ko, sakau, če niurzgi, 
ek gultys į lovą.” Vo uns i sa
ka: “Ek, mamuti, atnešk dro
bynas iš tvaria, ek." —“Kokes 
drobynas, sakau, a tava galva 
atšala?” Vo uns vis sava gyd: 
“Užteks jukavoti, mamuti. Jau

JNAUJ1O V-ACM1S 'lelbbholu
MINNEAPOLIS, MINN. — Gaisras apartamentlnidmč viešbutyje, kur sude

gė aštuoniolika žmonių. ,
■i ;.it «it

Vaikai pabūgę pa-

PIRMUTINIŲ 
PARODYMAS

gaus. Ek, atnešk drobynas”.— 
“A pakvaiša senis, a kuoks 
gals”, misliju. “I kam daba 
tau tų drobynų riek? A į dun- 
gų lipsi prisilakis?” —“Kad,

1940 metų Radijas ir Radio Kom
binacijas pamatykite Budriko 
krautuvėje dabar — naujas ra
dijas, naujo stiliaus gražius ra
kandus, parlor setus, pečius, sta
lus ir karpetus. Siuvenyrai yra 
duodami visiems atsilankiusiems.

1940 Metų Elektrinės Ledaunės 
—General Electric, Norge ir ki
tos iškrauta Budriko krautuvėse, 
jose yra' daug įvairių, pagerinimų. 
Perkant dabar yra didelis sutau- 
pymas pinigų. Kainas

nanukrisčiau. Jau kuoki va- 
lunda kap drebu atsibudis unt 
tos lintynas!” — “Kas tau yr, 
sakau, kami tu esi?”' — “Kam 
da jukys, mamuti. Atsibudau 
naktį, vertus unt šoną—kyt 
gulieti. Kas če, mislijft; grai
baus, kur asu. Vo jargutaliau, 
užgreibiau lubas virš galvos! 
Tat nelabke ty berną: muni 
unt lintynas nžkiell girtą. Mu- 
na ir blusas visas 
Bijau i pasijudinti, 
tifcščiau unt žemis."

—Cha, cha, cha! 
pruots, kap aviha!
soula apatę^ v.O meSleje, kad 
lobas. Gyvi jouka! A i napasi- 
gailieje i palika drebieti ligi 
aušra po tuu soulu?

—Buče palikusi* ali kad i 
mtm n Adu d mygouti. be j u i 
dejų, kap duše ba* vytas: nešk 
anam drobynas, i gana. Pa
lauk, sau mesleju. Aš tavi pa- 
mokysu, daba tu mimą runkp^

numirė, 
k a n art li

Ta vyra 
Užgreibe

$119.00
IR AUKŠČIAU

Naujos Skalbiamos Mašinos — 
Maytag, Norge, Thor ir kitos.
Budriko Krautuvė yra atdara ir 
nedėliomls nUo 10 vAl ryto iki 

4 vai. po pietą

Jos. F. Budrik
FURNITURE 

HOUSE
3409 S. Halsted St

Tel. Ykrds 3088

žymus programas nedėlios vaka
re tarp 5:30 ir 6:30 p. m. iš sto
ties WCFL—070 k

visi

11a-

Pa-
ap-
unt

ŽEMAITĖ

PAŠVENTINIMAS
POPO

Remkite Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholeaale 
>4707 S. Halsted St 
Tek Boulevard 0014

iki pusėn kunigo į- 
lai gerai, — džiau- 
varinėdami kiaules

■n iii i ■ ifiin iiiiirttabį—

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pėrkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. MUsU Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408
---------------- ■------------------------------------------------------------
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lieje susilaikyti. Jukiemies 
unt žemis parsikrisdami.

—Gailu, kad munis lin 
bova. Nu, vo kou senis?

—Klm jau uns badarys. 
sillnda po patalais, galvą 
siklojc i nė mur mur. Vo
rytojaus toks gers, toks gers, 
kad kur gali gauti, palika kap 
šilta vilna. Malkų privilkau 
vundins prineši. I vis tik 
klaus: “Kun da rink padirb
ti?” Pasiprovije žmuogus, kap 
neb tas palika.

—Vo kap su gierimu ?
—Nie į tun pušį nabveiz. 

Jau untra savaiti. Je i toliau 
tap bus, galiesu džiaugtyš.

—Ta tau gera, kumalj. Kad 
ir munajem tep nusidoutų, ra
si atvirstų į pruotą, mestų 
lakis.

—Dūk, Dicvi, dvasį švintą!
—Nii) gana plepieti. Rėk 

biegti numei, juk tei vaka i 
galvas veins ontram nusitrau
kys. Sudeivit.

—Su pondyvu, kumuti.

Kaunatavos dvarą atpirko ai 
užsėdo burliokas, apsigyvenęs 
dvare. Kodėl ne, — maskoliams 
patarti lik tereikia. Tuojau da
vė valdžia pinigus ir netol mu
sų šventoriaus, ant dirvono pa-

kią stadalą.
Kleboniją ir žemę, kur musų 

kunigas nuo dvaro duotą valdė, 
paskyrė popui. Musų kunigui 
nebėra vielos. Kai kunigas išsi
kraustė, popas kleboniją užgy
veno, netrukus ir musų bažny
tėlę'medinėlę sugriovė. Popas 
gyvena sau klebonijoje, drečio-

Iš Lietuvos
Viešieji darbai Vilniuje

giau nalakti, atnešti drobynas. 
Vo je ne—rioksok ligi rykme- 
če, visyms vakams i kaimyr 
nams unt juka,”— “Pryžadll, 
pryžadu! baugiau nie lašele. 
Kapt. tu muni gyvą mata, ma- 
muncli, galiu pasibažyti”. — 
“Gera,” sakau.

—Tum tarpu i vaka sukila. 
Vyns n ošę kyšt prp duris, kits 
kyšt; “Atej'Oin,) saka, pavei- 
zieti, ko če ty tieva trtp lasa- 
vuo.” Nier kun badaryti, alsi- 
kieliau i aš. Sakau:
daba degsu žiuburj, dabokes, 
ka nanurilietum unt
Uždegiau švysą. Muha senis re- 
pečku repečku iš po sulale: 
“A giltinė, saka, daba muni 
po to sula pakiša? juk kun 
tik unt - lintynas buvau,” i 
žvalgos vidure aslas sede- 
dams. “Na giltinė, sakau, ali 
šnąnšclis su tavim tuuklus j li
kus pro vi j.” Vaka visi kli- 
klykt juktyi pradieje, nabga-

Ticva,

žemis.”

VILNIUS. —.šiuo metu prie 
viešųjų darbų jau dirba apie 
3,700 darbininkų. Iš svarbesnių 
darbų yra pažymėtina Panerių 
kelto statyba. Tiems darbams 
vykdyti ir išplėsti yra nupirk
ta ir jau atgabenta naujų vago
nėlių. Kaip tik dėl to darbinin
kų skaičius galės būti padidin
tas iki 350. Šią savaitę tikima
si gauti dar 50 vagonėlių, ir ta
da darbininkų skaičius bus ga
lima pakelti iki 500. Toliau yra 
paminėtina Kaminsko ir Poru- 
bahko kelių statyba. Tie keliai 
yra labai svarbus. Prie Kamin
sko kelio darbų dirba 500 dar
bininkų. Jų skaičius artimiau
siomis dienomis rengiamasi pa
didinti. Labai stambus viešųjų 
darbų objektas yra Turniškių 
hidroelektrinės stoties statyba. 
Dar yra paminėtini Neries dar-* 
bai, prie kurių dirba daugiai! 
kaip 200 darbininkų. Neries 

/krantus reguliuoja daugiau kaip 
100 darbininkų. Pačiame mie* 
ste yra vykdomi įvairus darbai, 
kuriuos dirba net po keletą 
šimtų darbininkų. Netrukus bus 
pradėta Laukų kelio statyba. 
Ten gaus darbo 100 — 150 dar
bininkų. Įvairius kelių ir plentų 
remonto darbus Vilniaus srity
je dirba daugiau kaip 300 dar
bininkų. Naujosios Vilnės be
darbiams suorganizuoti viešieji 
darbai pačioje Naujojoje Vilnė- 
je. Ten dirba jau šimtas dar
bininkų, o nuo pirmadienio tu
rėjo pradėti dirbti 200 darbi- 

’ ninku. Statant plentą tarp Vie- 
J vio ir Žiežmarių, gaus darbo' 

apie 300 darbininkų. Kitose Lie
tuvos vielose yra numatyti at- 

: likti darbai, kuriuose gaus dar- 
1 bo 3,000 Vilniaus srities ir Vii- 
! niaus miesto darbininkų.

Nedėlios dieną nueis abudu į 
cerkvę, kliunkins, kliunkins 
varpus, — nė vieno žmogaus 
ant maldos kaip nėra, taip nė
ra. Burliokų aplinkui nėra, po
no niekuomet namie nėra, o kad 
ir yra, neina ‘į cerkvę. Popas 
vienas su drečioku pašūkaus 
oašukaus po cerkvę ir eis sau 
gulti pilvus įtraukę, nes ir pasi
maitinu nėra labai iš ko.

Popo pa Ii, pritrukusi maisto, 
išvažiavo į savo pusę. Popas, 
palikes vienas, iš to apmaudo 
pasileido gei’fi. Iš kur ištraukęs 
ar pasiskolinęs kokį rublį gers,

gers.
Vieną sykį prisigėręs valkio

josi po lauką; potam ats’sėdęs 
keikė, keikė poną, ir cerkvę, ir 
valdžią, kam jį čia pakvietė; 
potam virto į ravą, užmigęs ir

Pranuks su Juozuku čia pat 
kiaules ganė, girdėjo popo kal
bą ir matė kaip užmigo. Uki- 
hinks vaikščiojo žiūrėdamas ar
klių*. Piemenys, jį pamatę, kiau 
sė:

- Dėdė! Pasakyk, ko tas po
pas taip keikia? Jog jis kuni
gas, sakos pašventintas, o žiū
rėk -- kaip kiaulė girtas guli.

—-Bieso ten jo šventenybe, — 
juokėsi dėdė. —Tokį pašventi
nimą kiaulėms tik ir duoti.

Dėdė sau, toliau nuėjo. Pra
nuke sako:

—Jonuk! Pašvehtihkim m ės 
tą popą gėriau, šventiniam į sa-

— O kaip? Ar tu moki šven
tinti? — iPausė Juozukš?

—Ko čia bemokėti? Musų ku
nigas neturi barzdos. Nukirpk! • 
me popui barzdą ir bus kaip 
kunigas... Bėk tu, atnešk žirk
les avikirpes, mes jį tuojau į-t 
šventinsim į kunigus.

Juzuks nubėgo žirklių, o Pra-I 
nuks, priėjęs arti popo, šaukė 
švilpė, mėgino ar atsibus. Ju- 
zukš juokdamasis atgabeno 
žirkles. Pranuks priėjęs patam
pė dar popą už kojos, — tas 
knarkia sau išsižiojęs. Pranuks 

mm žando kirpti bntzdą. 
Juzuks sargybą stovėjo. Davarė 
jau ligi pusės, popas — brūkšt 
ir pasisuko ant šono. Antrofc 
puses nebepritelpa kirpti. Pra
nuke Iš apinaudo — čirkšl ir 
nukirpo viehą bizą ant galvos.

Popas miegodamas ėmė dan
tis tratinti, 
bėgo.

—Kad ir 
varėme, ir 
gėSi Vaikai 
ant namų.

Popus išmiegojęs parėjo na
mo kaip baidyklė, nė žmonėms 
nebegali nė pasirodyti. Sėdi per 
dienas troboje ir keikia. Drečro- 
kaš pranešė KolainiŠkių popnb 
kokia nelaimė atsitiko kaunata
viškiu!. Kolainiškis toliau vy
riausybei pranešė. Už1 keletos 
dienų atlėkė arkirlejus ir dau
giau popų į Kaunatavą. Paėmė 
nukirptam popui suvisai nusku
to barzdą, nukirpo trumpai kil
dins, nuvilko platrankovį diler- 
biettivą ir išvarė iš cerkvės 
šaukdami:

—Pnšol von! Nie goditsa ti 
zdiės batiuška bit!

Kaip atžėlė barzda ir užaugo 
kudlosį sako, vėl palikęs popu

pi rkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

Chicagbj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui naujų namų

MOKAME 2į%
Dividendų už padėtus piritus

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings and Lodn Corporation, VVashingtbn, D. c.

Ifl
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CONRAD 
FotogHafaS

Studija įrengta pir
mos fųšieš su mo-
dėrrtlškomiš užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
gėfahtabteš.

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

NAUJIENŲ
Kalendorius

2202 W. Cermak Rd. Chicago, III. ■
Telfephorte CdhaI 88$7 Ben. J. KAtflMAUšfcaš, SėčfėtAfy ■

1940
METAMS.

ĄTAUJIENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kalen dorių 

1940 metams. Kiekvienas mė
nuo turi po atskirą paveiksią. 
Paveikslai yra iš 
Vilnifeus krašto.

Kas užsirašys 
—gaUS kalendorių 
Paskira kopija—10c.

NAUJIENOS
. 1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.

Lietuvos ir

“Naujienas” 
nemokamai.

VllrtUa—.

įtartai—

1 ^S^S^naJsted ŠL, 

Chlcagr), ttL

vtrdad----------- :—

RAŠTINES VALANDOS: Kasdlėh nuo 9 ryto iki 5 v. v.
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v» v* 

Sefedoj Attt> & ryto iki 12 dieną

KITAM KARUI PIRKTI
GERIAUSIA VIETA

BRIUGEPORT

MOTOR SALES
3040 S. Halsted Street

• BRIDGE PORTE .. .
VIŠI MODELIAI, DIDELIS PASIRINklMAS Id

Buick, Pontiac, Dodge, Plymoath, Chevrolet, Chrysler, 
Ford, Paekard, Studebaker, Oldsmobile, Nash 

Ateikite ir pamatykite, arba, jei norite pašaukite mus. Mės atvyksime su karu ir
PavaŽi hėSiine.

MADŲ 
KNYGA

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gdvortife naują madų 
knygą, kUfią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderiui:

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

ANTANAS BACKYS
ANTANAS BALAIŠIS

Telefonas VICTORY
89 92-6993

1 II OI



j

< NAUJIENOS, Chicago, III.
..... ................................ . ......... ...--------------

šeštadienis, sausio 13, 194C

-------------------- ■ I '

Tiesiog neįmanomas dalykas kalbėti apie tikrąją vertybę 
Beethoven’o muzikos, be ekstazės kupino balso.!

—Wagner

Muzika
Paveiksluose

Maždaug tris metus prieš tai, 
kaip Suvienytų Valstijų Krasos 
Departamentas^ pranešė, kad 
Prezidentas Rooseveltas pasky
rė Victor Ilerbert kaipo vieną 

. iš penkių Amerikos kompozito
rių, kurie bus atvaizduoti ant 
krasos ženklelių, Paramount 
studijos jau įgijo visas teises 
naudoti visas Victor Ilerbert 
mcliodijas. Tuom pat sykiu jie 
jau pradėjo rengtis prie paveik
slo, pagrįsto šio kompozitoriaus 
gyvenimu, šiomis dienomis ta
sai paveikslas yra rodomas mie
sto teatre ir yra išlikro kupinas 
gražiųjų Victor Ilerbert mclio- 
dijų. Pildoma iš viso apie tris
dešimts keturios jo gražiausių 
kurinių, ir kadangi Victor Her- 
bert muzika yra labai populia
ri tarp Amerikos teatro lanky* 
tojų, tai šis paveikslas turi di
delio pasisekimo. Jis taip-gi su

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
H0LLYW00D INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago. III.

LIETUVIŠKAS
BARN DANCE 
3406 West lllth Street, 

šeštadienį. 
Sausio 13, 1919

Mitchell’s TAVERN
2038 West North Avenue

Tos užeigos savinįj^ė yra Eli- 
zabeth MičelienėfChicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

AUDITORIUM* 
RESTAURANT

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

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSK1, Sav.

^NELAUKITE- '
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

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

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

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

r—COAL—-
Pocahontas Mine Run ....................... $7.45
Petroleum Carbon ........................... $7.75

I Pocahontas Pea Screened ............  $8.00
| Musų Speciali Stoker Nut.................. $5.45
1 Franklin County Nut ...... ...'................. $6.45

Coke, Nut and Range........................... $9.50
’ 6x2 BRAZIL NUT .................... .......... $5.55
I 110 tonų važmą mokesčiai įskaityti, už 1, 2 ir 3 ton. kiek brangiau 

: ENRIGHT BROS. COAL CO.
i 5832-46 S. Damen Avė. Hemlock 0260-1-2

daro puikų vainiką amžinam 
Victor Ilerbert atminimui.

Šiose dienose irgi pasirodys 
kitas muzikėlis paveikslas už
vardintas, “Swanee Rivcr”. Jis 
yra pagrįstas gyvenimu Stcphen 
Foster’o, kito įžymaus Ameri
kos kompozitoriaus. Jame irgi 
išgirsime daugybę Fosterio ku
rinių.

Nepaprasta paralelė viešpata
vo Hollywoode kuomet Warner 
Brothers filmavo “We are not 
alone”, su garsiuoju Amerikos 
artistu Paul Muni, ir Selznick 
filmavo “Intcrmezzo”, su Les- 
iic Ilovvard, vienu iš Anglijos 
geriausių artistų. Pirmame pa
veiksle Muni lošia muzikos my
lėtoją, kuris kreipiasi prie mu
zikos ir randa savo sielos sura
minimą muzikos grojime. “In- 
lennczzo” pasakoj, Hovvard yra 
koncertinis smuikininkas, kuris 
įsimyli savo akompanlstę. Bet 
ceisčiausias dalykas yra tas, 
.<ad kaip Muni, taip ir Howard 
buvo išlikro geri smuikininkai 
savo jaunose dienose. Todėl, 
rengiantis prie šių paveikslų i? 
norėdami palys groti instru
mentus filmoj, jiedu daug ii 
sunkiai praktikavo, kad tinka
mai prisirengus. “Intcrmezzo*5 
muzika susideda iš Grieg, Schu- 
bert, Tschaikovvsky ir Beetho- 
ven kurinių.

Dabar girdime, kad Waltei 
>isney rengiasi išleisti savo 
laug garsintą, koncertinę filmą 
su Mickey Mouse) iš Dūkas 
The Sorcerors* Apprentice”. 
fschaikowsky “Nutcracker Sui- 
e”, Debussy “Clair de Lune”, 
leethoven “Septintos Simfoni- 
os”. Stravinsky ir Bach kūri
nu. Philadelphia Simfonijos 
Jrkeslra, po vadovyste Leopold 
Stokovvski, jau užrekordavo vi
są muziką. Stokowski labai en
tuziastiškai atsiliepia apie ši 
naują dalyką. Pagal jo nuomo- 
lę, jis pralenks “Snow White 
ant the Seven Dwarfs”.

— o —
Memorialas Sousai

Neseniai buvo dedikuota pir
moji dalis John Philip Sousa 
Memorialinio tilto \Vashington 
D. C. Ceremonijose dalyvavo 
United States Marine Band su 
kuriuom Sousa, kaipo kompo 

zitorius ir vedėjas, buvo taip 
artimai surištas. Daug didesnė* 
ir iškilmingesnės ceremonijos 
bus laikomos, kada tiltas bus 
galutinai baigtas, už kokių me
tų, mažiaus ar dauginus. Yra 
sakoma, kad ši yra vienintelė 
tokia didelė struktūra pavadin 
ta garsaus kompozitoriaus vai
du.

— o — 
Šimtaprocentinė 
Moterų Orkestrą

Pirmą sykį ličgyjc savo 41 
melų gyvavimo. Los Angeles 
Moterų Simfonija yra šimtapro
centinė moterų orkestrą, Rutli 
Harvedson yra naujai paskirta 
vedėja' šios organizabijos.

— o —y-
Chicagos Moterų Simfo
nijos Paskutinis Žiemi
nio Sezono Koncertas

Kalbant apie moterų simfoni
jos orkestras, atsiminkite, kad 
musų chicagiečių pažiba—Chi
cagos Moterų Simfonijos Or
kestrą — kuri šios žiemos kon
certuose pasirodo' padariusi žy
mią pažangą ir susilaukė daug 
gražių pagyrimų ir pripažininuy 
ir iš kritiškiausių specialistų, 
duos savo paskutinį šio sezono 
koncertą antradienio vakare, 
sausio 16 d. šis koncertas, kaip 
ir pirmesnieji, įvyks Orkestrą 
Hali. Alexander Kelberine, pia
nistas, bus solistas. Izler Solo- 
mon diriguos. Šioj orkestroj 
randasi kelios ir lietuviams ge
rai pažįstamos muzikės, tarp jų 
Lulu Raben-Micevičienė, smui
kininkė.

— ° — 
Chicagos Vyrų Choras 
Pildys Programų Sek- 
: adienj Naujienų Kon- 
■esto Užbaigimo
” 'arengime

Su kiekvienu savo pasirody
mu scenoj, Chicagos Vyrų Cho
ras pasidaro sau naujų draugų 
ir įgyja gilesnę pagarbą ir mei
lę širdyse savo senųjų draugų, 
kurių jie turi nemažą skaičių. 
Jeigu mes turime grupę tikrų 
dailės mylėtojų, tai jie yra su
sibūrę prie Chicagos Vyrų cho
ro. Todėl bus malonu sekma
dienį pasiklausyti jų dainų ir 
pasigerėti progresu, kurį jie 
nuolatos padaro ir rodo savo 
programuose.

— o —
Kada Paniekinimas
Išeina Ant Gero

Vieną rytą “organ grinder”, 
tas kuris anksti pavasarį vaikš
tinėja su savo vargonėliais ir 
gatvėse juos groja, pasirodė po 
Mascagni langu ir pradėjo gro 
ti tą žymiąją “Intermezzo” (ži
noma, tą iš paties Mascagni pap
rašytos operos “Cavalleria Rus- 
tieana”). Jisai pildė ją tokiu 
greitu tempu, kad Mascagni ne
begalėjo pakęsti. Išbėgdamas 
gatvėn, Mascagni paėmė rauke 
ną instrumento ir pradėjo suk 
ii tikruoju tempo, aiškindamas 
nustebusiam “organ grinder”
kad, žiūrint ant to, kad jisa 
parašė muziką, jis pageidauja 
kad ji butų tinkamai pildoma.

Sekantį rytą, tasai “organ 
grinder” pasirodė prie kompo 
zitoriaus namo su didžiausia iš 
,<aba prie savo vargonų, ant ku
rios buvo parašyta, “Mokiny, 
garsiojo Mascagni”.

o ——
Elena Pečiukaitė—
De Paul Universiteto 
Simfonijos Orkestros 
Koncerte.

Jeigu kuri narė musų muzi
kalus šeimos yra pasižymėjusi 
avo keleriopais artistiškais ga
jumais ir yra populiari lietuvių 
tarpe, tai ji yra ELENA/ FEČIU\ 
KAITĖ.

Atiduodama visą savo gyve 
almą vien tik įpuzikai, pati 
nuolatos besilavindama įvairio
se muzikos šakose, kitus mo
kindama ir būdama viena mu
zikos srities aktingiausių veikė
jų, ji turi išsidirbus tikrai aukš
tą vardą ir reputaciją muzikos

Aukštos Rusios Garantuoti Vartoti
KARAI

NEREIKIA ĮMOKĖJIMO
ARBA, JŪSŲ SENASIS KARAS ATSTOS JMOKEJIMĄ

DYKAI 1940 LAISNĖS PLEITA
JEI TURITE DARBĄ, NEBUS DAUGIAU TRUGDYMŲ 

NE ATIDĖLIOJIMŲ

TUOJAU PRISTATYMAS
PASIRINK Iš 250 GARANTUOTŲ KARŲ

ŠTAI KELETAS IŠ TYP1ŠKŲ BARGENŲ, IŠ KURIŲ GALI VIENAS 
. PATIKTI.

GAUKITE PAS BENNETT’S ŠIOM NUOSTABIOM SĄLYGOM
i C U C CHEVROLET sedan—geri tairai, maleva 
I vvU kcip naujflis ..................    >
ĮCįOK PONTIAC—4 durų trunk-sedan tobulas.
I Tiktai .................... .......................

OLDSMOIHLE, sedan, trunkas, šildytuvas, side- 
1^99. mouptibgs—kaip naujas .................. .......... ......1S34 PLYMOUTH, sedan, labai geras šeipas, bargenas 

1S34 FORD, 4 durų- sedan, pirminė maleva .................

1930 Model-A Sedąn—geras šeipas ....... ............ ...........
NEUŽMIRŠKITE DYKAI GAUNAMO LAISNIO. 

Geresniems Pirkiniams!—Pasimatykite su BENNETT.

BENNETTMŪTŪRFINANCE
1315 WEST 63rd STREET

ARTI THROOP STREET NORMAL 3180

mylėtojų, jos darbuotojų ir rė
mėjų tarpe.

Gan dėkinga yra išgirsti at
balsiai, kad kuriame darbe Pe- 
čiukaitė ima vadovybę, tenais 
aiškiai jaučiama, kad buvo įdė
ta rimto sumanumo ir rūpes
tingumo.

Neatsižvelgiant į tai, kad E 
Iena yra labai užimta kaipo 
mokytoja ir tankiai dalyvauja 
musų parengimuose, taipgi lo
šia nemažą rolę lietuvių radio 
programuose, ji nenustoja tęsu
si savo studijų. Susitikau ją 
vieną dieną ir pradėjus kalbėti 
apie musų bendrąjį darbą — 
muziką — su didžiausiu entu
ziazmu ir pasididžiavimu ji pa
sakė man, kad iš visos josios 
karjeros, ji šiuomi laiku pergy 
vena įdomiausią laikotarpį. Ir 
kame-gi dalykas, paklausiau E 
Ienos' “Tame, kad mokinuosi 
De Paul Universitete ir mano 
mokytoja yra žymi artistč-dai- 
nininkė MARIA KURENKO. 
Niekuomet neturėjau tokios į- 
domios balso mokytojos, ir ti
kiuosi daug ko atsiekti savo 
studijose po josios autoritetin 
ga vadovybe,” atsakė man Ele
na.

Šiandien, kada pamačiau, kad 
Elena dalyvauja šio Universite
to Simfonijos Orkestros Kon
certe, kaipo solistė, nusitariau 
kad talentas ir mokykla turėjo 
užtarnauti jai tą gėrbę, ir už 
tai sveikinu ją.

De Paul Universiteto Simfo 
nijos Orkestrą veda gerai žino
mas muzikas-dirigentąs Richard 
l^zervvonky. Koncertas įvyks 
Thorne Hali, Lake Shore Drive 
r Superior gatvė, antradienį 
sausio 16-tą d., kaip 8:30 vai. 
vakaro..

Elena Pečiukaitė dainuos aria
š Tschaikowsky Operos “Jean 
ne d’Arc”, kaipo paminėjimą 
šimto melų sukaktuvių nuo šio 
garsaus kūrėjo, Tschaikowskio, 
gimimo dienos. Jai akompa
nuos visa orkestrą. Programoj, 
apart orkestros ir Pečiukaitės, 
dus dar smuikininkė ir pianis
tas, solistai.

— o —
Operetė 
‘Kanklininkas”

Tik ką išėjo iš spaudos nau
ja komiška, patriotiška vieno 
veiksmo operetė “Kanklinin
kas”, kurią parašė J. Steponai
tis. Į tą operetę muzika įpinta 
Žilevičiaus, Šimkaus, Eręmino 
ivurdinaičio. Suvaidinti visa, 
engva, nes čia nėra apsunk ni 

mų nei kostiumais, nei keblio
mis scenerijai dekoracijomisr 
Tinkama vaidinti ir mažam ir 
dideliam chorui.

Muzika ir libretą vienoj kny
goj. Knygos kaina, su vaidini 
mo teisėmis $10. Tartis reikia 
su autdriu, J. Steponaičiu, 495

$245 
$235 
$245 
$145 
$135

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 naujutėliai 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 1939 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, \plgiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai Visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195. 1
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš viqų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

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

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

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

Grand St., Brooklyn, N. Y. Pi 
Ligus reikia siųsti su užsaky
mu. Pažiūrėjimui niekam ne 
siunčiama.

SHOES
REGULIARI $6.00 BATELIAI

The itMPTA

BOSTON

DIDUMA 
STILIŲ 
KIEK 
$6.50

KAS PER SUTAUPOS! 
Įsigyk kelias poras kol turime!

SHOE STORE
3435 SO. HALSTED ST

DABAR 
NUMAŽINTI 

IKI
Naujos Įstaigos 
Atidarymas

Šiandien įsikrausto į naują ir 
modernai įrengta būstinę 
George štednonsky & Co. — ži
noma nekilnojamo turto (Real 
Estate), apdraudos ir biržos 
agentavimo įstaiga. Įstaigos 
antrašas 5710 West Cermak 
Rd., tel. Cicero 1759.

Savininkas p. George šted- 
ronsky ta proga kviečia visus 
apylinkės gyventojus apsilan
kyti ir apžiūrėti jo naująją 
įstaigą. Jis pasižada visiems ir 
visada suteikti geriausį patar
navimą. Paminėtina, kad su juo 
pradėjo veikti' bendrai ir p. 
Frank Yovanovitz. Beto, p. šte- 
dronsky/yra Cicero mayoras.

Skaitykite Naujienose jų skel
bimą šiandien. (Skėlb.)

Draugiškas 
Pasilinksminimo 
Vakaras

Rytoj įvyks Šv. Marijos Pa
rapijos svetainėje, prie 35th ir 
S. Union Avė. Vakaro pradžia 
7 vai. vak.

Kviečia Komitetas.
(Skelb.)

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIŲ

Skelbimai Naujienose 
iuoda naudą dėlto,, 
kad pačios Naujienos 
rr^ naudingos.

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ "ZS W.H.I.P.

Išsikraustymo pranešimas ir

Iškilmingas Atidarymas
Naujos ir modernos nekiln. turto prekybinės įstaigos

George Stedronsky & Co.
Nekiln. turto įstaiga —Apdrauda—Biržos Agentas

5710 W. Cermak Rd. - Tel. Cicero 1759
ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 13,1940 Raštinė atdara 

z ■ 7 9:00 vai. ryto
MR. FRANK YONANOVITZ, pirmiau gyv. 2119 SO. AUSTIN BLVD., dabar prisidė

jo prie musų organizacijos.
Savininkas šios naujos įstaigos p. George Stedronsky kviečia visą visuomenę ap
žiūrėti jo naująją, npoderną nekiln. turto įstaigą ir pasižada visada ir visiems ge
riausį patarnavimą suteikti.

'
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Diena Iš Dienos
Sugrįžtus Iš Lietuvos . 
Susituokė

Lajona Argustas su dukteri
mi Lajona Jaunaite praeitą va
sarą viešėjo Lietuvoje. Buvę 
smagu ir linksma pamatyti tė
viškę, atnaujinti pažintis su 
beveik užmirštais kaimynais ir 
giminėmis. Ilgiausia išbuvusios 
Jauniaus tėviškėje. Iš tenai p-ia 
L. Argustas parsivežė praeitų 
metų rugių ūgį 7 pėdų aukš
tumo, kad parodyti amerikie
čiams pavyzdį Lietuvos javų.

Didėjant Europoje karo pa
vojui, p-iaa L. Argustas ir duk
tė pabaigoje spalių grįžo įAmc- 
riką.

Grįžo iš
Ligoninės '

Savininke Oak Leaves Taver
no, 3428 S. Halsted St., p-ia 
Agnės Šidlauskienė, grįžo iš li
goninės po operacijos.

Dabar ji randasi savo 
muose, 936 W. 33rd St., 
greitai tikisi pasveikti.

P-ia A. Šidlauskienė priklau
so prie Chicagos Lietuvių, Drau
gijos. —J. A. S.

=Kairio=
l

na-
ir

Budriko Radio Valanda 
ir Oro Teatras

Sugrįžo iš Saulėtos
Floridos t

BRIDGEPORT. — Gerai ži
nomas akių daktaras G. Serner, 
756 W. 35 St., tik ką sugrįžo 
iš saulėtos Floridos, kur, sako, 
turėjęs smagias atostogas ir

Budriko radio valanda ir orp 
teatras, dainų, muzikos ir gyvo 
vaidinimo programas, įvyks 
sekmadienio vakare, tarp 5:30 
ir 6:30 vai. Chicagos laiku, iš 
stoties WCFL, 970 k. Orkestrą 
iš penkiolikos muzikantų išpil
dys lietuviškus kurinius, žymus 
dainininkai — solistai, duetai

Pabuvusi apie mėnesį laiko 
LJiicagoje, p-ia Lajona susituo
kė su chicagiečiu Stove Diski
niu.

Daktarui neseniai suėjo 20 
metų kaip praktikuoja šią pro
fesiją. Apie tai pakalbėsime 
tu atveju. —Kaimynas.

ki-

tinęs daineles, pritariant didžiu
lei orkestrai, ir Makalų drama, 
pilna gyvumo, meilės ir trage
dijos momentų suvaidins tie 
patys žymus artistai. Nepamirš
kite atsisukti savo radijas pa
žymėtu laiku ir pasiklausyti.

Dainų Mylėtojas.

Dabar ponai S. Piskinai gy
vena 3251 S. Green S t. P-ia L. 
Piskinienė džiaugiasi, kad spėjo 
išvykti iš Europos pirm negu 
tenai karas prasidėjo. —J. A. S.

Jose-

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

Išsiemė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Peter Vaišvil, 39, su

phine Missavage, 28
Frank Birnkrant, 40, su Phy- 

llis Zelens, 22
Paul Stockus, 20, su Juanita

Jonės, 17

Reikalauja
Perskirų

Elizabeth Suckocki nuo
Frank Suckocki

Progress Baldų Krau 
tuvė Smagiai Palinks
mins Radio Klausytojus

Rytoj, sekmadienį, 11:30 va
landą prieš piet, ir vėl skam
bės oro bangomis gražios dai
nos, muzika, žinios, patarimai, 
pranešimai ir t.t. Tai bus regu- 
liaris radio programas, leidžia
mas pastangomis ir lėšomis 
Progress Furniture Company 
Krautuvės, 3224 South Halsted 
Street.

SUSIRINKIMAI

NAUJIENŲ-ACME
WESTFTELD

Alice D. Burke, miesto ma
joras. ' ’

Telephoto
MASS. -

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

Gavo
Perskiras

Rose Lebentis nuo James Le- 
bentis.

Patartina nepamiršti užsista- 
tyti savo radio ir pasiklausyti. 
O prie to viso, radio klausyto
jams bus naudinga išgirsti ge
ros žinios apie Progrcss Krau
tuvės “Inventory Ėmimo” iš
pardavimą, kame yra geros pro
gos pasipirkti visokių namams 
reikmenų už didžiai sumažintas 
kainas. Rep. Z.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A V O N EP A D

ONA AUDENS

v •

STANISLOVAS
KUNDROTAS

Kuris mirė penktą dieną sau
sio ir* palaidotas* tapo sausio
9 d., o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atside-

B^kavot tiems, kurie suteikė jam 
p paskutinį patarnavimą ir pa- 
~ lydėjo jį į tą neišmengiamą

amžinybės vietą.

Marozo Specialus 
Propgranias

Šįryt pasiklaus^ šaltimiero 
programo (10 v., WH1P), ne
nusukite savo radijų, bet pasi-* 
klausykite specialaus Marozo 
kepyklos programo, kuris seks 
tuojau po šaltimiero valandos.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasisalinimą ’is musų
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir draugams suteikusiems gėlių vainikus ir aukotojams 
Šv. .Mišių. Dėkavojame musų dvasiškiems tėvams, Šv. Kryžiaus 
parapijos kunigams, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo H sielą; dėkojame p-iai Pierzinskienei, taipgi vaikučių chorui ir 

^4 varg. Daugšai už malonų giedojimą laike mišių; dėkavoja- 
m e grabnešiams ir graboriui J. F. Eudeikiui, kuris savo geru ir 

H mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį ir, pa- H galiąu dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
H o tau musų mylimas vyre ir broleli, sakome: ilsėkis šaltoj žemėje-

Nuliūdę lieka: MOTERIS, BROLIAI, BROLIENĖ IR 
GIMINĖS, ir Lietuvoje: BROLIAI IR SESUO.

Marozo programas bus veda
mas Povilo šaltimiero anglų 
kalboje., Dalyvaus dainininkai 
Florencija Balsis ir Algirdas 
Brazis, šio programo bėgyje iš
girsite laimėtojus .Marozo “Be-

CLASSIFIED ADS v

(PO TĖVAIS JUČAITĖ)
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 11 dieną, 12:00 valandą 

dieną, 1940 metais, sulaukus 39 metų amž., gimus Lietuvoj, 
Raseinių apskr., Liolių parap. ir mieste.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Leo, sūnų Clarence, 2 se
seris Antaniną ir švogerj Joną McGrath, Zofiją ir švogerį Po
vilą Gillis, brolį Pranciškų ir brolienę Evą Jucius ir jų šeimy
ną. 2 cioces’ Osą ir Pranciškų Zalagėnus, Zofiją ir Aleksandrą 
Pocius ir jų šeimynas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 928 VV. 37th Place.
Laidotuvės įvyks Pirmądienį, Sausio 15 d., 8:30 vai. ryto 

iš namų į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. ONOS AUDENS giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 

£3| jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame:

VYRAS, SŪNŪS, SESERYS, ŠVOGERIAI, BROLIS, 
BROLIENĖ, CIOCĖS IR GIMINĖS.

Laid. Direktorius A. M. Phillips, Tel. YARDS 4908.

&

JUOZAPA/, LESCAUSKAS
Mirė sausio 14 d., 1939 m., 

sulaukęs 32 metų. Jau pra
slinko vieni metai kai negai
lestingoji mirtis atskyrė tave, 
mano mylimą sūnų ir musų 
mylimą brolį iš musų tarpo.

Nors laikas skubiai bėga, 
musų ilgesys nemažėja. Mes 
liūdime lavęs kasdieną ir 
prašome Viešpaties, kad su
teiktų jums amžinybės šviesą.

Atmindami tą jo liūdną 
prasišalinimą iš musų tarpo, 
užprašome Šv. Mišias už jo 
pielą, Pirmadienį, Sausio 15 
d., 8:00 vai. ryto šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es, ir kai
mynus-dalyvauti šiose pamal
dose ir pasimelsti 
mumis už A. A.
sielą.

Ilsėkis ramybėje šalia 
mytės šaltoje žemelėje, 
amžinybės šviesa jumis 
čia. Nuliūdę:
Tėvas Juozas, Seserys: 

vyga ir Sophie ir švogeris 
VValter Simonaitis.

kartu su 
JUOZAPO

ma-
Lai 

šv.ie-

GARFIELD PARK LIETUVIŲ 
VYRŲ ir MOTERŲ PAŠ. KLUBO 
narių metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio Į 4 <d. Napoleon Hali 
3958 W. Fifth Avė. 1 vai. popiet. 
Visų pareiga būtinai atsilankyti, 
yra daug naujo apsvarstyti.

—M. Medalinskas.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBO 

CHORO pirma praktika įvyks sek
madienį, sausio 14 d., 10 vai. ryto 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd St. 
Kurie dar nesate prisirašę, mėgstą 
dainą, atvykite.

—N.. Klimas.
Choro Rast, ir Organizatorius

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TĖS 
narių metinis susirinkimas įvyks 
sekmad., sausio 14 d., Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. 12 vai. dieną. Visi kviečiami 
atsilankyti. —A. Kaulakis, rast.

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDI
TORIJOS BONŲ savininkų metinis 
susirinkimas įvyks pirmad., sausio 
15 d., 8 vai. vakaro, Auditorijos sa
lėje, 3133 So. Halsted St. Bus direk
torių rinkimas ir daug dalykų ap- 
svarstyti.-r- M. Kadziauskas, sekr.

vardės Duonos” kontesto. Pasi
klausykite. Gal laimėtojų tar
pe bus ir jūsų pažįstamų.

Matijošius

Naujas Mėsos 
Produktas

Gerai žinoma lietuviams 
Rcal Packing Co., 2710 So. 
Poplar avenue, skelbiasi pa
gaminusi naują mėsos produk-

minimo buduxJJ/as kumpis yra 
marinavotas skardinėje tam pa
čiam skystime, kuris susidaro 
iš jo paties. Tvirtinama, kad 
taip pagamintas kumpis yra la
bai gardus. > h- ,

Tokiam kumpiui padaryti, 
reikalinga buvKA surasti ir spe
ciali formula^iTodėl, bendrove 
pasiuntė savorcatstovą į Lietuvą 
ir Lenkiją, kuris tenai mėsos 
gaminimo budus išstudijavo ir 
sugalvojo savitą' formulą.

Taigi, dabar, tas kumpis, ku
rį pirksite su “Rcal Brand” žen
klu, žinokite, yra naujas pro
duktas, gamintas čia, o ne Eu
ropoje ir skihiasi savo skoniu

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

10 Metų Biznio 
Sukaktis

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO už barten- 
derį. Esu1 patyręs. Kreipkitės raštu:

1739 So. Halsted St., Box 1123.

- PAIEŠKAU DARBO KAIP jani- 
torius, apie namus. Parking kompa
nijai ar bile kokiam darbui.
2909 So. Union Avė. Victory 1597.

IEŠKAU DARBO į storą už par
davėją, kasierką ar veiterką. Esu 
23 metų amžiaus. G. UGIN, 817 W. 
51st Place, Tel. poulevard 9?26.

T0WN OF LAKE. — Jau 
suėjo lygiai 10 metų bizny j 
broliams Kasuliams, Jonui ir 
Juozui, kuriuodu užlaiko gazo
lino ir aliejaus stotį ties 4800 
Sp. Račiuj Avė.

Kadangi j ų bizniavietė, 
tomai, randasi 
kolonijoj, 
daryli 
čiais.

Ta bendrove gamina, be to, 
visokios rūšies mėsos valgius 
jau per daug metų ir, todėl, 
spėjo įsigyti daug rėmėjų. Jos 
produktais per tą laiką daug 
naudojosi ir lietuviai. Gamina 
dešras, salsisonus ir šiaip rū
kytas mėsas. Pardavinėja savo 
produktus čia ir Europoj.

Bendrovę veda j^p. L. Ma- 
kowski, prezidentas, ir A. Piot- 
rovvski, kasininkas. Perskaity
kite šiandien Naujienose jų 
skelbimą. (Skclb.)

Abu

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ prie 
rajaninių suknelių. Kreiptis 1261 S. 
Halsted, 4 aukštas.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų ruošos darbui — mažas apar- 
tmentas—būti—vaikas. $7.00.

Dorchester 8893.

REAL ESTATE FOR SALE 
N^^-Že^

PARDAVIMUI KATĖDŽĖ, 7-nių 
kambarių, pečium gildoma, verta 
$5,000. už $2800.00. AUGUSTAS 
DAUGĖLA, 3849 West 66th St.

GERIAUSI DARBAI patyrusioms 
restaurantų ir hotelių darbuose — 
nuolatinis—geras mokestis.

MODERN HOTEL 
879 North State St.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

PARDAVIMUI PIGIAI 2 aukštų 
^lytinis—4 ir 4 kambarių, furnasu 
šildomi pirmam aukšte; 2 karų ga
ražas—pirmos klasės stovis.
2942 W. 40th St. pirmas aukštas.

PAIEŠKAU PAVIENĖS moters, 
eiti į partnerius į taverno biznį — 
jeigu susitarsim, galėsim ir ženy- 
tis. Box 1129, 1739 So. Halsted St.

ma
ne lietuviškoj 

tai ir biznis tenka 
daugiausia su kitatau- 

Frentas.

Barbenai
ir Mrs. Tony VVarnecke 

neseniai atidarė švarią, moder
niškai įtaisytą “Tony Barber 
Shop”, 1609 W. 64th Street.

Abu, Mr. ir Mrs., yra barbe
nai,. jie turi kostumerių visoj 
C,hicagoje, nes Tony yra dir
bęs Marąuette Parke per eilę 
metų ir yra ilgai gyvenęs Bri- 
dgeporte. Mr. ir Mrs. Wari)ec- 
kiai tikisi, kad visi senieji drau
gai suras juos naujame bizny
je... — J. A. S.

Mr.

Vėl Sugrįžo 
Chicagon

NORTH SIDE. — Buvęs 18- 
tos Apylinkės veikėjas ir biz
nierius, p. Dan Smith, vėl su
grįžo Chicagon. Neseniai čia 
apsigyveno, bet jau įsigijo la
bai gražų, modernišką taverną 
Northsi.de j, adresu 2449 West 
Eullerton Avenue. Vadina jį 
“Dan’s Place”.

d., vakare pas jį 
draugų ir giminių 
vadinamos “Grįž- 

buvo jaukus, gra- 
ir susirinko apie 
Linksminomės iki

13 AKRŲ Piknikams daržo — 
kampas prie 2 išpiltų vieškelių — 
tuoj už Chicagos. Tavernas su fik-. 
Čeriais, šokių salė, garažas, namas 
—lengvų gėrimų krautuvė,— ir 5 
kambarių plytinis bungalow. Nuo
savybė forklauzuota. Galima nu
pirkti už mažiau negu 10% pirmes
nės kainos. Tiktai $5,000 pinigais 
įmokėti. Mr. Talman, ypatingas 
agentas, 4076 M£est 26th St., Tel. 
ROCKWELL 1967.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI ■ KAMBARYS DĖL sin- 
gelio. Apšildomas su visais patogu
mais. Tel. Lafayette 9438. 4408 So. 
Campbell Avenue.

RENDAI FORNIŠIUOTAS KAM
BARYS apšildytas, geras susisieki
mas vaikų nėra, nebrangiai — visi 
patogumai. 2436 West 45th St.

RENDON KAMBARYS, 
SUS, dėl merginos ar yyro. 
parankamai—prie 2 žmonių, 
brangiai. 827 West 34th place. 

fl

ŠVIE- 
Visi 
ne-

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

PIRK NAMA DABAR, NES KAI
NOS KYLA.

Biznio muro namas, štoras, kam
bariai užpakaly ir flatas viršuj. 
Taverno fikčeriai ir kiti bizniui 
įrengimai. Randasi gražiausioj lie
tuvių apielinkėj Marąuette Parke. 
Savininkas priverstas greitai par
duoti tik už $9700. Įmokėti $3500.

2 flatai po 5 kamb., 2 atskiri boi
leriai, garažas, viškos ir kiti mo
derniški įrengimai. Randasi gra
žioji vietoje Marąuette Parke. Kai
na tik $8400.

10 flątų kamp. muro namas, ap
šildomas. Randasi Marąuette Pk. 
Kaina tik $19,500.

2 fl. po 4 kamb. ir 3 kamb. beis- 
monte, gražus muro namas. Ran
dasi Marą. Pk. Parduoda H. O. L. 
C. tik už $7800; įmokėt $1000, o ki-. 
tus išmokėsi per 15 metų.

Bankų receiveris įsakė mums, 
kad mes greitai išparduotum 100 na
mų, bungalovvs, 2, 3, 4,6, 8, 10 fl., 
kuri tapo perimti už skolas, ir ran
dasi įvairiose miesto dalyse.

Kreipkitės pas įgaliontinį:
K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St., 2 lubos

Tel. Prospect 3140.

RENDAI TAVERNAS. Pilnai į- 
rengtas, trys kambariai gyvenimui, 
pigi renda. Parduosiu arba mainy
siu į mažesnį namą. Boulevard 
9720. 815 West 51st St.

RENDAI 6 KAMBARIŲ FLA
TAS,'3145 So. Etnerald Avė., $16 
mėnesy, savininkas pirmam aukšte.

A. PADY, 4452 California Avė.

RENDON 2 FLETAI po 3 kamba
rius, 1 flatas po 6 kamb. Steam 
heat. šaukite CANAL 2183.

RENDAI 4 KAMBARIŲ flatas 
ant trečio aukšto ir saliunas su 
visais įtaisymais ir kambariais gy
venimui. 3322 South Margan St.

MISCELLANEOUS FOR SALI^

PARDAVIMUI FEEDER PRIE 
1515 West 69th St. Kreiptis Jaffee, 
11 So. La Šalie St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI Detalinė TRUCK 
Anglių prekyba su 1939 dump 4000 
tonų metams. Rendos $20.00, ofiso 
įrengimas, Neon sainė ir tt. Viskas 
žema troko kaina. Trianglc 4678.

PARDAVIMUI 50 KARŲ GARA
ŽAS — tik vienas apylinkėje — 
gerai pripildytas. Pamatyti savinin
ką po 8:00 vai. vakaro. 3022 West 
43rd Street.

KliAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINUI 6 FLATŲ PLYTINIS 
namas, garu šildomas, farmai.

JOHN CHMIELINSKI, 
2317 N. Rockvvell St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

ALABAMA, GULF COAST PE- 
CAN GROVE modernas namas — 
elektriką—kasmet trys derliai — 
puiki vieta vištoms.

Vanburen 6964.

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

NAMAS (reikia kiek pataisyti 
vidus) tuoj nuo Wadsworth kelio 
—apie mylia vakaruose nuo Michi- 
gan ežero—apie trys akrai. Kaina 
$2750—$375 pinigais, $35 mėnesy. 
Box 1124. 1739 So. Halsted St.

FARMOS NAMAS (reikia taisy
ti) tuoj nuo Sheridan kelio—Lake 
kauntėj, Illinois. Kaina $1750 — 
$250 pinigais — $20 mėnesy. Box 
1126, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGA kiek pataisymo — 
(ar gali tai atlikti?). Kaina numuš
ta iki $1375—$195 pinigais, $18 mė
nesy. Galima išdalinti į 6 kamba
rius — įeina maža farma. Vaka
ruose tuoj: už Maywood grįsto ke
lio—yra elektriką — šiaurėj nuo 
Roosevelt road. Box 1127, 1739 So. 
Halsted St.

TURĖK NUOSAVĄ NAMĄ — 
arti 20,000 ketv. pėdų užgirtos že
mės už $2500.00 — 15 metų staty
bos paskola — arti Devon ir Hig- 
gins kryžkelio—tuoj už Park Ridge. 
Grįstas kelias, elektriką. Kaina 
$475—$100 pinigais — $5 mėnesy. 
Box 1128, 1739 So. Halsted.

Sausio 7 
įvyko senų 
sueiga, taip 
tuvės”. Tai 
žus pokilis, 
50 žmonių,
ankstyvo ryto.

Sausio 20 ir 21 d.d., p. D. 
Smith rengia šaunų “Grand 
Opening”. P-s Smith, žinomas 
taipgi kaipo ristikas, yra popu
liarus žmogus, tad atidarymo 
vaišės bus pasekmingos.

PARDAVIMUI TAILOR, DYER, 
Cleaner ir Laundry štoras. Gera 
pozicija ir apielinkė. Tikram kriau
čių! užtikrinta gero gyvenimo pa
darymas. Pardavimo priežastis — 
partnerių nesutikimas.

1002 West Leland Avė.
DARŽOPUIKUS NAMAS 

!įrma—šeimai, kuri nori Chember 
bath, (4 kambariai pilnai išdeko- 
ruoti)—gili šulinė—vandens 
ma didumoj modernas pilnas plūm- 
bingas—sanitarė sistema, apie 100,- 
000 ketv. pėdų aukštos turtingos 
žemės—gera mokykla, kąletas mi
nučių iki Oak Park. Kaina $2575.00 
—patogus rankpinigiai, mėnesiniais 
išmokėjimais po $29.00 per 6 metus. 
Box 1125, 1739 So. Halsted.

JAMES WITT (Vitkevicz)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gausio 10 d., 3:30 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raudėnų parap., Judri- 
škės kaime, Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Petrą, brolienę Uršulę 
ir jų šeimą, seserį Josephine 
Bush ir jos šeimą fir, gimines, 
Lietuvoj—2 seseris Liudgardą 
ir Marceliną ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3319 Lituanica Avė. Laidotu
vės įvyks Pirmadienį, Sausio 
15 d., 9:00 vai. ryto iš kopi, 
į Šv. Dofido parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vęlonio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. James Witt gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiamai daly
vauti Jąidotuvės.e ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė, Sesuo ir 

Giminės.
Laid? Dir. Antanas Petkus, 

Tel. Grovehill 0142.

Seniau jis buvo “Naujienų” 
korespondentas ir bendradarbis. 
Nors jo “N” prenumerata dar 
nepasibaigė, bet nelaukdamas 
pasišaukė “N” atstovą, laikraš
tį atnaujino ir darė savo nau
jo biznio skelbimą. Linkim jam 
pasekmių vėl grižus Chicagon.

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

NAUJIENOS, 
Box 1120.

Jad-

PARDAVIMUI TAVERNAS la
bai pigiai, priežastis — liga.

3959 So. Kedzie Avenue.
NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSK1S FURNITURE HOUSE, Ii 
/ —Tlie HOME OF FINE FUBNTTŪEE- SINCE 19M 
1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

M

I eĮ*siLU¥ LIMO Visas Pasąulio 
. ■ Dalis

kVietkininkas
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams ■
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms. Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Aricher Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE

SUGRĮŽO 
BIZNIN

T0WN OF LAKE. — Prieš 
porą metų biznierius Jonas Vis
kantas buvo pardavęs biznį, kad 
galėtų išvažiuoti ilgoms atosto
goms.

Jų metu jis apvažinėjo kuo
ne pusę Amerikos. Grįžęs iš 
atostogų, pereitų metų pabai
goj perėmė biznį iš savo sū
naus, kurio vardas irgi Jonas, 
adresu 1724 W. 47th St.

Tenka pridurti tai, kad p-

nas Viskantas, dar prieš Didį
jį Karą savo biznio karjerą pra
dėjo vystyti šioj kolonijoj, į 
kurią jis ir vėl sugrįžo veik su 
tokia pat energija, kaip pir
miau, ir jaunatvės judrumu.

Frentas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, sų- 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy? 
kitę dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaiiai žinomi daiktai rau
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

PLUMBING & HEAT1NG 
įrengimai ir Apšildymas

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

ir

i

Northsi.de
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“Naujienų” 
Skaitytojų
Atydai

“Naujienų” skaityto
jų ir kontestantų kon
certas įvyksta rytoj, 
sausio .14 d., Amalga- 
mated Clothing Work- 
ers svetainėje, 333 So. 
Ashland Blvd.

Skaitytojai, kurie per
ka “Naujienas” ant 
kampų, arba gauna per 
išnešiotojus, galės įeiti 
su kuponu, kuris šian
dien telpa “Naujienų” 
paskutiniame puslapyj.

Koncerto pradžia 4 
vai. popiet. Po progra
mo ir dovanų dalinimo 
kontestantams ir skai
tytojams įvyks vakarie- 

-> nėir šokiai.
Visus, "“Naujienų” 

skaitytojus šird ingai 
kviečiam atsilankyti.

T. RYPKEVIČIA, 
Kontesto Vedėjas.

Pirmadienį Laidoja 
Oną Audens-Jucaitę

StaigiaiVlirė širdies Liga.

Pirmadienio rytą šv. Kazimie
ro kapinėse bus palaidota chi- 
cagietė Ona Jucaitė-Aitdens 
(Audenienė). Ji mirė sausio 11 
d., staigiai susirgusi širdifeš ligit 
Sirgo tiktai kelias valandas.

Velionė buvo apie 39 metų 
amžiaus, ir gyveno su šeimyna 
adresu 1155 West Washington 
Bulvarus. Ji paliko vyrą Leoną, 
sūnų Clarence, dvi seseris ir 
brolį, taipgi daug kitų giminių.

Velionės kūnas yra pašarvo
tas adresu 928 W. 37th Place. 
Laidotuves tvarko direktorius 
Antanas M. Phi lips. Rs.

Uždraudė Kontestu 
Pardavinėti 
Kosmetikus

“Surask Tryliktų žmogų.”
Federalis teismas Chicagoj 

vakar uždraudė Thomsen-King 
and Company firmai, 710 So. 
Plymouth Court, pardavinėti 
kosmetikus kontestu keliu.

štai kaip jų metodą veikė, 
žurnaluose turėjo garsinimus 
su iliustracijomis ir antraštė
mis: “Suskaityk kiek čia taškų, 
arba surask tryliktą žmogų, at
siųsk mums ir galėsi laimėti 
$1,000 preipiją.” Bet premiją 
tik tada užmokėdavo, jeigu 
“kontestantas” išparduodavo 
šimtus dėžių pudro ir visokio 
kremo.

Firma tokių kontestu keliu 
išpardavė produktų už $1,643,- 
000.

Išsikirpk š| kuponą, jis atstos Įžangos tikietą.

KUPONAS -
st. ■'* '

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJŲ IR 
KONTESTANTŲ KONCERTAN

RYTOJ- !
SAUSIO 14 DIENĄ—1919 Į

AMALGAMATED CLOTHING WORRERS 
(RUBSIUVIŲ) SVETAINĖJE, Į,-

333 SOUTH ASHLAND, BOULEVARD *
. V

PRADŽIA 4 VAL. PO PIETŲ. ,

. .. i

Prokuroras Suėmė 
Dvi Džiurininkes 
“Už Kyšių Ėmimą”
ĮVelė Skandalan Kelis žymius 
/. žmones.
Prokuroras Gdprlncy vakar 

paskelbė areštavęs dvi moteris 
>— džiurininkes, kurios tarnavo 
dviejų bridgcpor liečiu — valdi
ninkų byloj. Abi yra kaltina
mos kyšių ėmime.

Kaltinamieji valdininkai bu
vo Sam Orlando ir Joscph Vin- 
ci, iš 52-tro precinkto. Abu bu
vo suimti už tariamų ba Įlotų 
klastavimą pereituose rinki
muose, bet bylą svarsčiusi (Įžiu
rę abu išteisino.

Prokuroras kaltina, kad tei
siamųjų advokatas George M 
Ct’ane, dvi džiures “nares pa
pirko” sumokėjo joms $150, ii 
prižadėjo $1,000 jei “jos savo 
ištesės”.

Kaltinamos džiurininkes, ku 
rios btik jau prisipažino, yra 
Mrs. Martha Aumond, 30 metų 
amžiaus, 6234 Blacks'lone ave
nue, ir Lillian Connorš, 51, nuo 
7833 Evans avenue.

Prokuroras sako, kąd papir
kimas buvo padarytas su pagal
ba eks-kalinio Marvino Olsono, 
8221 S. Laflin Street, ir neįvar
dinto kriminalio teisėjo Grabe- 
rio bailifo. Byla buvo svarsto
ma teišėjo Graberio kameroj.

200 Valdininkų 
Praras Darbus

Kaip jau vakar rašėm, mies
to taryba priėmė biudžetą 1910 
metams. Miesto išlaidos sieks 
$56,630,000.

Nuo originalio biudžeto pro
jekto taryba nukirto $1,448,000 
tuo “užmušdama” dviejų šim
tų valdininkų darbus tai vienoj, 
tai kitoj valdiškoj įstaigoj.

Už įvairius išlaidų sumažini
mus kovojo aldermonas prof. 
P. Douglas iš 5-to wardo, bet 
visi jo pasiūlymai Iįuvo atmes
ti — viso 19-ka.

Suomijos Atstovas 
Chicagoj

I ------------------------

Vakar Chicagon atvyko Hjal- 
mar J. Precope, Suomijos at
stovas Amerikai. Jisai pareiškė, 
kad Suomija apsigins nuo rusų 
ir toliau, bet jai būtinai reika
linga piniginė pagalba ir reikia 
karo pabūklų. Priešas turi tuks
iančius lėktuvų ir tankų, taipgi 
visokiausios amunicijos. “Suo
mijos kareiviai plikomis ranko
mis su mašinomis kovoti nega
li.” I

Geras Samarietis 
Nukentėjo

Russel V. Hupp, 4059 West 
North avenue, vakar atėjo tra- 
fiko teisman užmokėti pabaudą 
už pergreitai važiavusį draugą. 
Kas tai Huppą pastūmė. Hupp 
piktai apsidairė, bet kaltininko 
nečiupo už dpikaklės, kaip jam 
reikėjo padaryti. Kai atėjo lai
kas bausmę mokėti, Hupp ne
berado kišeniuj piniginės su 
$17, auto laisniais ir unijos kor-<

1 tele.

i

Išgelbėjo Du 
Vaikus Nuo Mirties

Drąsi Motina. y
Mediniam name adresu 5930 

West 88th Street, kilo gaisras. 
Liepsnos apėmė visus kamba
rius, ir miegamąjį, kur buvo 
motina ir jos du maži vaikrfi.

Tai buvo drąsi motina. Nepa
sidavė panikai, bet paėmė vie
ną vaiką į vieną ranką, kitą — 
į kitą ir priglaudusi stipriai prie 
savęs išbėgo laukan per ugnį ir 
durnus. Tai buvo 32 metų Eve- 
iyn PozkaA

Išgelbėtieji vaikai buvo 6 me
tų sūnūs Raymond ir 4 metų 
Ronald. Gaisras kilo nuo spro
gusio anglinio pečiaus.

Jaunos Chicagietės 
Rodo Muzikos 
Gabumus Sostinėje

Turi Didelį Pasisekimą
4 ' * Į *’
Pasekmingai užbaigusios 56 

savaites viename Canton, Ohio 
viešbutyje, trys Chicagos lietu
vaitės, Maria Karson, Joann 
Adams ir Joy Justine, pradėjo 
rodyti savo muzikos gabumus 
šios šalies sostinėje, VVashing’- 
tone, nuo sausio 8 d.

Pasivadindamos .“Karson’s 
Musicales”, šis trio buvo kar
štai priimtas visoj šalyj žino
mam “Mayfair Cafe of Ali Na- 
tions” kabarete. Kadangi Wa- 
shingtono gyventojai yra žino
mi kaipo šaltai nusistatę prieš 
artistus žmonės, Karson’s trio 
pasekmingas pasirodymas joms 
užpelnė gražių pagyrimų ir iš 
amerikonų spaudos kritikų.

Washington Daily News laik
raščio kritikas patčinijo, kad 
“Karson’s Musicales vakar pra
dėjo krėsti sa’vo melodingus 
‘šposus’ Mayfair kabarete. Jų 
repertuaras jau joms laimėjo 
šiltą priėmimą.”

“Bosas” šio trio yra Maria 
Karson, duktė ponų Karsonų, 
gyvenančių Gage Parke, prie 
54th Place ir Artesian gatvės. 
Nuo jos gavome žinią, kad ji 
yra kontraktą padarius su Mu- 
sic Corporation of America, vie
na iš šalies didžiausių teatra
lių agentūrų pusketvirtiems 
metams. Reiškia, šios lietuvai
tės ateitis yra užtikrinta.

Maria linksmina publiką pui
kiai grodama Hammond Elec
tric vargonus, pianą ir akor
deoną., *

Antra narė šios trio yra 
Northsidiškė, Joann Adams 
(Adomaitis), kuri dainuoja ir 
skambina gitarą ir smuikuoja. 
Joy Justine, trečia gabi lietu
vaitė, yra roselandietė. Ji irgi 
dainuoja, griežia basviolą ir 
smuiką, ir skambina gitarą.

Pasisekimas, matyt, šioms 
lietuvaitėms nepasuko galvų, 
Lietuvaitėmis buvo, lietuvaitė
mis ir bus. Tą parodo Marijos 
paskutinis laiškas vienam chi- 
cagiečidi: “Ką Naujienos”, ji 
klausia, ir kiti lietuvių laikraš
čiai rašo? Ar jie žino, kad mes 
esame lietuvaitės?”

Tokioms pavyzdingoms mer
gaitėms visi Chicagos lietuviai 
linki dar didesnių pasisekimų. 
Lauksime iki kol jos parvažiuos 
atgal į savo Chicagą, tada ir 
mes galėsime jų gabumais gė
rėtis. 7

Bruno Ray Mathews.

Dėkoja
J. J. Žukui

J. J. Žuko Patyrimai Lietu
voj ir kelionėj tikrai buvo įdo
mus. Aš manau, kad tūkstan
čiai lietuvių skaitė ir yra jam 
dėkingi už taip gražų aprašy
mą. Aš tariu širdingiausį “Dė
kui” Juozui.

Kastas 6. Umėžis, 
• v Chicago.

NAUJIENOS, Chicago, TD, 

Žmogaus Gyvenimo 
Skaudžiausioj 
Valandoj...

* Padėka
Musų brangi gyvenimo drau- 

gė-mamytė, Antanina Stuparie- 
nė, jau ilsisi kapuose, miega 
ramiai palikusi šio pasaulio aša
ras, vąrgą ir džiaugsmus. Bet 
kol ir mums neteks pas ją nu
eiti, ji gyvens visuomet musų 
atsiminimuose, musų širdyse, jai 
plaks meilė ir skaudus ilgesys.

Mes džiaugiamės, kad velio
nė ne mums viehiėtns buvo ar-, 
tima, mėgiama, bet kad ir sve
tur ji turėjo šimtus draugų, gal 
tiek, kiek jos kapą dengia že
mės grudų. Jie kartu su musų 
šeima velionės raudojo, jie mus 
guodė, ramino ir šerdžių xskaus*- 
mą malšino. J idhiš mes visuo* 
met paliksim dėkingi. ‘

Musų padėka priklauso vi
siems giminėms, ir (Irau 
gams, kurie velionę lankė, ją 
gėlių vainikais, muzika atsimi
nė ir į kapus palydėjo. Jų čia 
nevardiname — lai mums uv: 
tai dovanoja.

Mes visuomet busim dėkingi 
“N” redaktoriui, Dr. Pijui Gri
gaičiui, kuris pasitraukęs iš sa
vo didelių ir sunkių pareigų, 
atvyko į kapus velionei pra
kilnius atsisveikinimo žodžius 
tarti. Esam dėkingi ir jo reda
guojamo dienraščio “Naujienų” 
štabo nariams, kurie mums 
tiesė pagalbos ir užuojautos 
ranką.

Galiau, leiskit mums tarti 
širdingą padėką,(draugams grab- 
nešiams, kapinėms už visoke
riopą kooperavimą su musų šei
ma ir atminimą Velionės su ka- 
rilono muzika; “Naujos Gady
nės” Choro nariams ir vedėjui 
Jurgiui Steponavičiui už liūde
sio dainas, kurias jie teikėsi 
sudainuoti koplyčioj ir kapuo
se; draugui V. B. Ambrose už 
jo žodžius musų vardu laido
tuvių dalyviams1— ačiū visiems, 
kas tik mums parodė užuojau
tą, draugiškumą ir pagalbą 
skaudžiausioj žmogaus gyveni
mo valandoj.

Kazys, Lilija ir Albertas 
Stuparai,

Dabar Jau Tos
l

Gerybės ir Lietu
viams Prieinamos

Į Floridą ir Californiją!
CICERO. — Vasaros atosto

gos, tai paprastas dalykas, bet 
žiemos — tai kas nors nepa
prasto ir tomis žieminėmis ato
stogomis naudojasi tik turt’n 
gesnieji. Važiuoja į šiltus kraš 
tus sveikatos pataisyti, žino
ma, ir pinigų praleisti.

Floridoj
Lietuviai neseniai pradėjo to

mis gerybėmis naudotis, ir tik 
mažai dalelei tas yra prieina
ma. Gerai, kad musų tautiečiai 
neatsilieka nuo kitų, štai pp. 
Zigmontas, Pailga maudosi šil
toj Floridoj, o pp. A. Miliauc- 
kai išvažiuoja į Los Angeles, 
California. Dar ten nėra buvę.

Califotnijoj
Florida jiems jau žinoma. 

Kaip viena, taip ir kita vieta, 
sulyginus su Cicero ir Chicago, 
tai tikri stebuklai. Pp. Miliauc- 
kai yra pasiryžę kelionėj išbū
ti apie du mėnesius. Jų namus 
prižiūrės marti ir jaunasis Mi- 
’iauckas. Pauga “retired” biz
nierius su, žnioįna taipgi viešės 
nemažiau du mėnesius.

Jų namus ir jbiznį prižiūri ir 
Veda duktė, G J M. Pauga. Po 
tuo Vardu tuoktai važiuoją pla
čiai po visą" apylinkę su gėri
mais. Beje, su p. Pauga iš a* 
žiaVo Mįėlrose jparko biznieriai 
šlabis su žtnona ir p. Empolie- 
nė. Linkių visiems sveikiems 
grįžti prie savųjų po žiemos, 
atostogų. -—D/

■     II ■—■■■ ■.I.MI... I

Naujas Lietuvis 
Advokatas

Gruodžio 14 d. gavo laisnius 
advokatauti lietuvis John B. 
Kirulis, gyvenantis Brighton 
Parke, 4142 So. Campbell Avė.

Praeitais metais jis užbaigė 
advokatūros mokslus De Paul 
universitete Chicagoj e ir be pa
taisų buvęs priimtas prie vals
tijos advokatų “baro”.

John B. Kirulis yra gimęs ir 
augęs Brighton Parke, tad tur 
bu t ir ofisą ten atidarys.

Gero pasisekimo jaunam pro- 
fesijonahii. —J. A. S.

NorthSide
Tarpe Northsidės draugijų ir 

klubų čia gyvuoja seniausia 
kultūrinė ir pažangi draugija— 
tai Chicagos Lietuvių Draugi
ja, kuri įsikūrė prieš trisdešimt 
metų.

Štai sausio 9 dieną įvyko jos 
metinis susirinkimas. Kadangi 
draugijos valdyba yra renka
ma slaptai, per balotus, tad 
balsavimų’ komisija pranešė 
balsavimų pasekmes. Į valdybą 
liko išrinkti visi senieji. Drau
gijos auditorius Varkala išdavė 
raportą apie draugijos finansi
nį stovį. Iš raporto matyti, kad 
draugija per praeitus metus už
gyveno kelis tuksiančius, o vi
sas draugijos turtas siekia per 
trisdešimt devynis tūkstančius.

Kadangi dabar prie draugijos 
priklauso beveik pusšešto tuks
iančio narių, kurie yra išsimė
tę po visą Chicagą ir priemies
čius, tad kai kurie nariai pa
geidavo, kad draugijos susirin
kimai butų perkelti į kurią ki
tą lietuvių koloniją, bet priėjus 
prie balsavimo didžiuma balsų 
pasisakė už tą pačią vietą. 
Taipgi lapo išrinktos visos ko
misijos dėl šių 1910 melų.

Beje, reikia priminti, kad j 
šį draugijos susirinkimą buvo 
atsilankę ir Finlandijos fronto 
keturi žurnalistai, . gailestinga 
sesuo ir barabančikas. Kaip dėl 
tokių aukštų svečių, lai pagal 
zakoną turėjo būti atskiras sta
las, bet, matyti, pirmininkas 
nepastebėjo, tad gerbiami sve
čiai turėjo sėdėti su eiliniais 
nariais ir dokumentus laikyti 
ant kelių, žurnalistai jautėsi 
mokyti ir išdidus bei po vado
vyste, vieno be armijos genero
lo bandė daryti ofensyvą ir 
trukdyti ramų susirinkimą. Ta
čiau ofensyvui nepavykus sve
čiai išdūlino kaip musę kandę.

' X. š.

“N.” Skaitytojų 
Koncerto 
Darbininkai

Naujienų skaitytojų koncer- 
tan sausio 14 d. patarnautojai 
prašomi atsilankyti ne vėliau 
2:30 vai. po pietų Rubsiuvių 
svetainėj, 333 S. Ashland Avė.

J. Žukas 
J. Ascila 
J. Pučkorius 
X. Shaikus 
P. Galskis 
J. Tumosa 
Martinaitis 
A. Narbutas 
J. Bachunas ' 
A. Vilis 
P. Balčiūnas 
J. Gumauskas 
St. Stašaitis 
J. Budris 
Milda Vaivada
A. Vaivada 
Al. Mickevičius 
J. Skurkis
B. Akocka 
Jašmantas 
Shumakaris 
Arthur Slauteris
J. Tumėnas 
Uždravaitis 
Mr. Ramanauskas 
Mrs. šmotelienė >
K. Rypkevičiehė

‘ Ona Viliene 
Mrs. Radišauskienė 
Mrs. Bernice Tarnas 
Victoria Deveikis.

V J_______________ šeštadienis, sausio 13, 1940

PASIKLAUSYKI! RYTOJ “NAUJIENŲ” 
RADIO PROGRAMO

4

11 vai. ryto iš stoties WGES., 1360 k.
Dalyvauja Naujos Gadynės Choro Nariai
Naujos Gadynės Choras yra chicagiečiams gerai ži

nomas savo gražiomis dainomis. Geo. Steponavičius šau
niai tą chorą yra išlavinęs. Visiems bus malonu pasiklau
syti jo dainų rytoj, “Naujienų” radio programe, kaip 11 
vai. prieš pietus, iš stoties WGES., 1360 klc.

Taipgi išgirsite daug žingeidžių žinių iš Lietuvos ir 
vėliausių žinių iš viso pasaulio..

Programo vedėjas Antanas žymontas.

VAKAR CHICAGOJE
• Trys greiti ir apsukrus jau
ni piktadariai 20 minučių bė
gy j apiplėšė tris alines: 2230 
Lincoln Avė., (pasigrobė $50), 
2824 N. Ashland Avenue ($17) 
ir 2426 Diversey Bulvaras 
($85). Viso grobio surinko 
$152.00.
• Iš Chicagos airporto išskri
dęs naktinis keleivinis lėktuvas 
(United Airlines) vakar rytą 
vos nesudužo prie Moline, III. 
Staiga sugedo vienas lėktuvo 
motoras. Lakūnas ir jo asis
tentas išvengė tragedijos nusi
leisdami ant Rock upės ledo. 
Lėktuvas buvo gerokai apdau
žytas, bet penki keleiviai išliko 
gyvi. Nukentėjo tiktai lakūnai 
— abu buvo sunkiai sužeisti: 
Charles Wheelcr iš Oak Park 
ir J. H. Pennoyer iš Chicagos.
• Lake apskričio šerifui va
gilis Walter R. Kneller prisipa
žino, kad 9 metai atgal jisai 
nužudė taxi šoferį, Ewing Cam- 
bridge. Cambridge buvo nužu
dytas Waukegane, vasario 1 d'., 
1931 metais. Kneller sėdi Cook 
apskričio kalėjime už vagystes.
• Pieno išvežiotojų unija Ash
land Boulevard Auditorijoje, 
2,000 narių akyvaizdoj, įvesdi
no savo naujus viršininkus, ku
riuos neseniai išrinko. Naujas 
prezidentas yra Henry Weber, 
o iždininkas-sekrelorius — Tho- 
mas J. Haggerty. Buvę virši
ninkai, Fitchie ir Sumner valdė 
uniją per suyirš 20 metų lai
ko.
• Alfred Allen, 30 metų chi- 
cagietis, 1350 W. Madison, yra 
paralitikas, šiandien jisai turi 
sėdėti namie. Kas tai pavogė 
jo “kriukius”, su kurių pagalba 
jis truputį pavaikšto.
• Liepos 12 d., pereitais me
tais 49 metų Clarence G. Myers, 
410 N. Michigan, atsidūrė ka
lėjime už neatsargų važiavimą. 
Prie ežero bulvaro ir 43-čios 
jis įvažiavo ir apdaužė stovin
tį automobilį, šiandien jis vėl 
po areštu. Jis vėl įvažiavo ir 
apdaužė stovintį automobilį — 
šį kartą prie ežero bulvaro ir 
45-tos.
• Miesto automobilių biuras 

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą
I

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

Vasario 4-tą 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 turnamentą, prašomi prisiųsti že
miau paduotą blanką į “Naujienas” arba Turnamento Komi
tetui, antrašu 6912 So. Western avenue, Chicago, III. ir gausite 
reikalingas formas ir informacijas.
■p" 11.................... 11 u ... . ■ i i ifi ihi / r „ t

ENTRY BLANK
, Midwest Lithu*n<?’n C’^ampionshin Pasketball Tournament 

JANTJARY 29. and 3.1—1940.
FINALS, CICERO STADIUM, BEBRUARY 4—1940

NAME OF TEAM .............. .......... . ........................ . ........................ ............

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

ADDRESS ..................................................................... ...... ...... ...... ...............

PHONE 

skelbia, kad pernai padarė 1,- 
327,641 automobilių inspekcijas. 
18,000 chicagiečių savo auto
mobilių inspekcijai neatvežė.
• Valstijos prokuroras Cassidy 
užvedė bylas prieš 11 Chicagos 
biznierių už nesumokčjimą sales 
taksų. Jie yra skolingi valsti
jai $16,683.49. Bylas svarstys 
Circuit teismas Chicagoj.
• Oak Foresto viršininkas F. 
Venecek skelbia, kad dabar 
prieglauda turi 5,291 įnamį ir 
kad pernai iš kiekvieno tūk
stančio mirė po 142 žmogių. 
1,100 seneliai guli prieglaudos 
ligoninėj, ir 870 ligonys ran
dasi džiovos skyriuj.
• Prie Apskričio ligoninės au
tomobilis suvažinėjo ir sunkiai 
sužeidė dvi ligoninės slauges: 
Mary Lou Best, 25, ir Mildred 
Brannon, 20. Automobilis pa
slydo ant gatvekario bėgių ir 
įvažiavo į skersai gatvę einan
čias moteriškes. Vairuotojas 
buvo 17 metu Jerome Klemen
tas, 504 S. La\vndale Avenue.
e Koronerio džiurė patraukė 
atsakomybėn 36 metų chicagie* 
tį Martin Mauritzon, 1418 N. 
Kedzie Avenue. Jisai važiavo 
automobiliu girtas ir užmušė 10 
metų mergaitę, Adele Kwak, 
nuo 2058 N. California Avė. ”

Rengia Iškilmingą 
Balių Vilniaus 
Naudai

MOUNT GREENW00D. — 
SLA 178 kuopa rengia iškilmin
gą balių Vilniaus Krašto Lietu
vių naudai. Jis įvyks šįvakar, 
M. O’Malley svetainėje, adre
su 3016 W. lllth Street. Bus 
žymus kalbėtojas\ ir dainuos 
kuopos Rožių Choras, po va
dovybe Mrs. Janulienės. Joms 
konkuruoti bus ir Vyrų choras, 
kurį diriguos biznierius F. ži- 
linskis.

Bus gera orkestrą šokiams, 
šaunus užkandžiai ir alučio su 
stipresniais gėrimais. Visas pel
nas eina vilniečių naudai. Kvie
čiam visų geraširdžių atsilan
kyti. Pasidžiaukim Vilniaus 
grąžinimu Lietuvai ir parem- 
kim vilniečius.

Vakaro pradžia — 5 vai. pp.
B. W.




