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Suomiai Atmušė Rusus 6-se Frontuose
DAR 300,000 RUSŲ SUOMIJOS FRONTUOSE

Vienas suomis tik 30 rusų įveikia
' \ A

suomiai sunaikino aštuonius ru
sų tankus į šiaurę nuo ežero 
Hatjalahti. Lieksa sektore jie 
užgriebė septynis rusų tankus.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 27. —- Suomijos karo va
dovybė trečiadienio vakare pa
informavo, kad rusų atakos pus
tuziny frontų tapo atmuštos.

Rusai tebesitraukia atgal 
Lieksa sektore. Jie traukiasi 
artyn prie sovietų sienos.

Pirmadienio vakare praneši
mai sakė, kad šitame sektore 
suomiai jau įsiveržė j Rusijos 
teritoriją. Bet šios dienos suo
mių komunikatas duoda supra
sti, kad rusai dar tebėra Šuo- 
mijoj. Vienok kiti pranešimai 
teigia, kad suomių slidininkų 
batai jonas šliaužia Leningrad- 
Murmansk geležinkelio link, ti
kėdamiesi jį nukirsti. Matomai 
pirmadienio pranešimai turėjo 
omenėje slidininkų bataljono

Karelijoje, Į pietus nuo La
doga ežero, visos rusų atakos, 
išėmus vieną, atmuštos. Kauty
nės dar ėjo ežero Suvanto apy
linkėje, kur antradienį suomiai 
užmušė 700 rusų ant ledo.

šiaurės frontuose suomiai 
trečiadienį rinko rusų paliktus 
sunkvežimius, kulkosvydžius ir 
kitokius pabūklus.^ Trečiadienį

COPENHAGEN, Danija, 
gruodžio 27. — čia gauti pra
nešimai, kad dar 300,000 rusų 
pasiųsta į Suomiją. Tai geriau
sia, tai esanti rinktina Stalino 
kariuomenė. Jai vadovauja Sta
lino asmeniški draugai. Iki šiol 
rusai turėjo Suomijos frontuo
se 500,000 kareivių. Dabar bus 
jų 800’,000.

400,000 pasiliksią Karelijoj, 
kiti 400,000 operuosią Suomijos 
šiaurėje. Ar ir šitą parinktą 
Stalino kariuomenę suomiai te- 
rios, kaip iki šiol teriojo, pa
rodys artima ateitis.

Tuo tarpu Suomijos genero
las Kurt M. Walenius atitaisė 
“klaidą”. Vienoj-kitoj žinioj iš 
Suomijos buvo paskelbta, kad 
50, 60 ir daugiau rusų kariauja 
prieš vieną suomį. Walenius pa
aiškino, kad dažnai suomių ba- 
taljonas, susidedąs iš 600 vyrų, 
įveikia rusų kariuomenės divi
ziją iš 18,000 vyrų. Taigi vie
nas suomis teįveikia tik 30 ru
sų, o ne 50 ar 60.

'■ NAUJTENŲ-ACME Teleohoto
RICIILAND, NEB. — Union Pacific f)a’o traukinys nušoko nuo bėgių. Žuvo peč- 
kurys ir mašinistas. :

Laivas paskendo 
Juodojoj juroje; 
24 žmonės žuvo

VĖLESNI PRA 
NEŠIMAI

o

Rusaijuokina 
suomius

Sovietų diplomatas 
“išvalytas”

gas nuo Rusijos ir Vokietijos 
agresijos gintis.

Gafencu pareiškimas inter
pretuojamas kaipo ženklas, kad 
Rusijos nepasisekimai kare su 

Suomija duoda drąsos mažoms 
Balkanų valstybėms gintis prieš 
Stalino agresiją, jeigu jis mė
gins pulti tą , ar ikitą Balkanų 
arba DunųjAūŠ' Valstybę.

Kaltiną rusus žiau-

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

196 užmušti trauki 
nių nelaimėje

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 27. — Suomijos slidinin
kų bataljona^ įsiveržė Rusijon. 
Jis nori nukirstu.. Leningrad- 
Muimansk geležinkelį. Kiti pra
nešimai sako, kad Suomijos Xfrontuose sovietai sukoncentra-
vo' dar 300,&W gėriausių Riiši-

ISTANBUL, Turkija, gruo- 
džio 27. — Laike audros Juo
dojoj juroje turkų prekybinis 
laivas Kizilirmak užgavo uolą 
ir paskendo. Dvidešimt keturi 
įgulos nariai žuvo. Pasigenda
ma daugiau laivų Juodojoj ju
roje.

Nori “išvyti Leniną” 
iš Cambridge miesto

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 27. 
ną susidaužė du traukiniai sto
ty Genthin. Iš karto pranešta, 
kad žuvo nelaimėje 72 žmonės. 
Vėliau), daugelis sužeistųjų1 mi
rė. Viso toje nelaimėje žuvo 
196 aWėn&"~~J ‘ ■"'į’-

Gruodžio 22 die

gruo-
Komunistai savo 

iš Ru-

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 27. — Suomija yra šalis, 
kurioj šiandien žmonės mažai 
juokiasi. Netenka jų kaltinti 
dėl to. Visgi paskutinėmis die
nomis ir suomiai turėjo gar
daus juoko.

Dalykas toks, kad Stalino 
lėktuvai išmėtė Suomijoj pro
pagandos lapelius, žadėdami 
suomiams įvairių gerybių. Pa
vyzdžiui, rusai žadėjo suomiams 
8 valandų darbo dieną, jeigu 
jie pasiduos Stalinui.

Tuo tarpu Suomija jau se
niai turi 8 valandų darbo die
ną.

Rusai žadėjo suomiams dvie
jų savaičių apmokamas atosto
gas. Tuo tarpu suomiai turi jau 
dabar trijų savaičių apmokamas 
atostogas.

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 27. — Sovietų amba
sados patarėjas Berlyne, G. As- 
tachov, pašalintas iš vietos. As- 
taehov ypatingai daug pasidar
bavo pradžioje derybų, kurios 
užsibaigė Rusijos-Vokietijos ne
puolimo sutarties pasirašymu.

Sovietų atstovui lei
sta apsigyventi 

Amerikoje

rūmais.
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 27. — Suomijos karo va
dovybė painformavo savo lega- 
ciją Londone, kad rusai varo 
pirmyn civilius gyventojus, jų 
tarpe moteris ir vaikus, tose 
dietose, kuriose suomiai yra pa 
likę minų. Tie civiliai gyvento
jai matomai yra belaisviai.

Vokiečių laivus par 
duos kaipo laužą

jos kareivių naujam ofensyvui 
pradėti. 

----X—X—X—
HELSINKIS^ Suomija, gruo

džio 27. 
bombas į keletą Suomijos mie
stelių, jų tarpe į svarbų amu
nicijos centrą, žalos suomiams 
padaryta mažai. !'

—X-- X---X---
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 27. — Rusai pasiekė pir
mas svarbiųjų Suomijos tvirto
vių linijas..

RUsų. lėktuvai mete

Lenkai nusivylę bu 
vusia sąvo vyriau

sybe

CAMBRIDGE, Mass 
džio 27. 
laiku šlavė “buržujus 
sijos. Cambridge miestelio tė
tušiai (miesto taryba) nutarė 
vyti lauk Lenino vardą. Taryba 
antradienį vakare priėmė rezo
liuciją, kuri įsako pašalinti iš 
mokyklų vadovėlių, iš žemėla
pių ir iš kitokių knygų Leni
no vardą. Leningradui taryba 
sugrąžino jo senovišką vardą 
“St. Petersburg”.

Žurnalai, laikraščiai, brošiū
ros ir kitoki spausdiniai, kai 
priimta rezoliucija įeis galio/1, 
Cambridge mieste bus konfis
kuojami, jeigu juose pasirodys 
Lenino vardas.

Policijos viršininkas Leahy 
.pataps miestų, cenzorium. Jąjn 
teks vykdyti patvarkymą. (Bėt 
rezoliucijoj nėra įsakymo vyk
dyti ją.)

—Patvirtintos žinios, kad 
suomiai surado pas rusus 
amunicijos, kuri buvo pa
dirbta Vokietijoje.

—Italijos spauda praneša, 
kad rusai turi sukoncentra
vę Afganistane apie 700,000 
kareivių. Aiškinama, rusų 
tikslas esąs užpulti Indiją.

—Keletas tūkstančių šve
dų atvyko į Suomiją kariau
ti su rusais.

—Britanija ir Švedija pa
darė sutartį. Švedija priža
dėjo nesiųsti svarbių karo 
reikmenų niekur kitur, kaip 
tik į Suomiją. Šitokia sutar
tis, numatoma, Vokietijai 
nepatiks.

Oro paštas tarp Ita 
lijos ir pietų Ame

rikos
ROMA, Italija, gruodžio 27. 

— Pereitą sekmadienį sudužo 
Italijos lėktuvas gabenęs iš pie
tų Amerikos Italijon paštą. Ne
laimėje žuvo septyni asmens. 
Tos-nelaimės nežiūrėdama, Ita
lija palaikys lėktuvų paštą su 
pietų- Amerika. - i

Žemes drebėjimas 
Los Angelese

Chile finansų mini 
steris rezignavo

Stalinas laimėjo 
rinkimus

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 27. — Jungt. Valstijų val
džia davė leidimą apsigyventi 
Amerikoje buvusiam Stalino 
pasiuntiniui Atėnuose, Graiki
joj — Aleksandrui Barminui. 
Jis, mat, rezignavo protestuo
damas Stalino valymus ir to
dėl sugrįžti Rusijon jam butų 
visai nesveika.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 27. — Ryšium su Didžiuo
ju karu Jungt. Valstijoms te
ko kai kurie vokiečių laivai, jų 
tarpe George Washington, Mon- 
ticello, Mount Vernon ir Ame
rica. Dabar tie laivai bus par
duoti kaipo geležies laužas.

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 27 
praneša, kad vakarų fronte mū
šių neįvyko. Vokietijos prane
šimai liudija tą patį.

Karo komunikatas

Rusija, 
sekma- 
sovieto

Nubaudė Rusijos 
agentus

Naciai ir bolševikai
f . . •

kraustosi iš Turkijos
MASKVA, sovietų 

gruodžio 27. —• Pereitą 
dienį įvyko Maskvos 
rinkimai. Tame miesto sekto-
re, kuriame gyvena Stalinas, 
paduota 2,972 balsai. Ir kiek
vienas balsuotojas 
Staliną.

Amerikoj šitoks 
tikrai pasirodytų
veikiausia balsavimai butų pa 
tikrinti.

balsavo už

vienodumas 
įtartinas ir

WASHINGTON, D. C., gruo 
džio 27.
I. A. IIjin, Rusijos knygų ben
drovės atstovai, prisipažino kal
ti dėl to, kad jie neužsiregis* 
travo kaipo Rusijos agentai 
Amerikoje. Bendrovei teismas 
paskyrė bausmės sumokėti $1,- 
000, o abiems kaltinamiesiems 
bausmės uždėta $1,500. Viso j 
siekia $2,500.

Boris Nikolski h

ISTANBUL,* Turkija, gruo
džio 27. — Nacių Vokietijos 
ir sovietų Rusijos bankai ir 
biznio organizacijos paliovė da
vusios kreditus. Jos yra likvi
duojamos. Atrodo, kad naciai 
ir bolševikai ruošiasi krausty
tis iš Turkijos.

Sugadino Hitlerio 
parodą

SANTIAGO, Chile, gruodžio 
27. — Rezignavo Chile respub
likos finansų ministeris Rober- 
Lo Wacbholtz. Jo finansinę 
itiką kritikavo ministerių 
bineto nariai socialistai ir 
ialistų spauda.

VARŠUVA, Lenkija, gruo
džio 27. — Lenkijos daly, ku
rią užkariavo vokiečiai, reiškia
si didžiausias nusivylimas, žmo
nės skursta, jie skaudžiai jau
čia svetimą jungą.

Tačiau ne tik svetimas jun
gas spaudžia juos. Lenkai nu
sivylę buvusia savo vyriausy
be. Vyriausybė, armijos vado
vybė, valdininkų “patriotinės’’ 
organizacijos kalbėjo jiems apie 
Lenkijos galybę, apie prisiruo
šimą karui, o tikrovė parodė, 
kad ta “galybė” buvo perdaug 
išpustas pasigyrimas.

LOS ANGELES, Cal., gruo
džio 27. — Trečiadienį 11:29 
vai. priešpiet jausta apysmar- 
kis žemės kirtis. Drebėjimas 
jaustas ir kai kuriuose kituo
se Kalifornijos miestuose, ža
los nepadaryta.

Adm. Byrdo laivas 
Naujojoj Zelan

dijoj

ka-
so-

Ištrems 80,000 Gali 
ei jos žydų

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 27.
30,000 žydų iš tos Galicijos da
lies, kuri dabar jiems priklau
so. Žydai bus perkelti į Rusi
jos valdomą Galiciją. Iš Rusi
jos Galicijos į Vokietiją bus 
sugrąžinti 150,000 Vokiečių.

Vokiečiai perkels

DUNEDIN, Naujoji Zelandi 
ja, gruodžio 2’7. — Adm. Byrdo 
antarktines ekspedicijos laivas 
North Star atplaukė j Welling- 
toną trečiadienį. Laivas aplei
do Philadelphiją lapkričio 21 
dieną.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 27. — Prezidentas Roose- 
veltas trečiadienį turėjo konfe
renciją su žydų ir protestonų 
vadais, Diskusavo planus vajui 
taikos interesuose.

-T-X-- X-- X---
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 27. — Oficialiai Britanii 
jos valdžia nedaro pareiškimo 
dėl to, kad prez. Rooseveltas 
paskyrė savo atstovą Vatikanui, 
kurio užduotis bus darbuotis 
taikos interesuose. Neoficialiai 
kalbama, kad laikas praktiš
kiems veiksmams taikai afsteig- 
ti dar neatėjęs.

—X—X—-X--
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 27. — Suomių komisija, 
vadovaujama gen. Nenonen, ve
da derybas ginklams ir amuni
cijai Jungt. Valstijose pirkti.

—X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 27. — Franctizija pasky
rė 2,000,000 frankų kredito Suo
mijai duoti. Švedija siunčia 
Suomijon savanorius, daktariš
ką pagalbą ir duoda Suomijai 

i kreditų.

Reikalauja, kad Ja 
ponijos kabinetas 

rezignuotų
TOKIO, Japonija, gruodžio 

27. — Antradienį 240 atstovų 
rūmų narių slaptame posėdy 
pasirašė peticiją ir pasiuntė ją 
ministerių kabinetui. Peticija 
reiškia nepasitikėjimą kabinetu 
ir pataria jam rezignuoti.

Parlamentas ryšium su Nau
jų Metų šventėmis išsiskirstė. 
Jis susirinks sausio 24 dieną. 
Tur būt per tą laiką vyriausy
bė mėgins gauti parlamento va
dų paramą.

Du švedų korpusu iš 
vyko Į Suomiją

STOCKHOLM, Švedija, gruo
džio 27. — Dų Švedijos sava
norių korpusu trečiadienį išvy
ko į Suomiją su rusais kariau
ti. Tikras skaičius savanorių 
nepaskelbtas.

Kubos prezidento 
rinkimai atidėti

HAVANA, Kuba, gruodžio 
27. — Kubos prezidento rinki
mai atidėti iki kovo menesio 
30 dienos 1940 m.

BERN, Šveicarija, gruodžio 
27. — Šveicarijos valdžia pa
skyrė Suomijos raudonajam 
kryžiui $22,440.

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

“NAUJIENOS” duos Radio programus

Šimtai žmonių žuvo 
Turkijoj dėl žemės 

drebėjimo

PARYŽIUS, Francuzija, gruo 
džio 27, 
lėris atlankė vakarų frontą 
Saarbruecken sektore. Vokie
čiai norėjo parodyti jam, kaip 
jie kariauja. Anksti antradie 
nio rytą jie išvystė ataką prieš 
franeuzus.

Bet franeuzai ataką atmušė TOKIO, Japonija, gruodžio 
ir dar paėmė nelaisvėn porą 27. —- Japonijos pranešimais 
Vokietijos karininkų. Jie sliga- 13,000 kinų užmušta pietų Ki

nijoje.

Sovietų nepasiseki
mai duoda drąsos 

Balkanams

Kalėdų naktį Hit

■X-—•X——X'

dino visų Hitlerio parodą.

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

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

■M

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

Giedra; temperatūra mažai 
pasikeis; vidutinio stiprumo 
šiaurės ir Šiaurės vakarų vė
jai; saulė teka .7:17 v. r., lei
džiasi 4:25 v. v.

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 27. — Rumunijos užsie
nių reikalų ministeris Gafencu 
pasikalbėjime su Francuzijos 
spaudos atstovais akcentavo 
Balkanų valstybių bloko reika
lingumą. Blokas ypač reikalin-

ANKARA, Turkija, gruodžio 
27. — Anksti trečiadienio rytą 
Įvyko, žemės drebėjimas Turki
joj. Ypatingai skaudžiai nuken
tėjo Anatolija. Ištisi kaimai su
griauti. šimtai žmonių žuvo. 
Smarkiausias drebėjimas 
Juodosios juros pakraščiu.
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS 
BYLOS ATBALSIAI

Ai. ■■ J. . M -

Rašo adv. Wnx J, Drake-Dragunas

protokoluose 1936 m. siiš.'r n* 
kimui tatai parėdyti? A— Nė. 
(Pą^taba': Vslialr savo parody
mus pasirašydamas, p. Strimai
tis atsakymą pakeiti? į “Taip0). Liuosuotojū?

(Tęsinys)
Liudytojas palygina ir tęsti! 

atsakymą: — Tatai yra tikrai 
nuorašas (That is an identfcal 
Copy).

K— Puslapy 4 šiame prOto-z 
kole sakoma, kad tik trys di
rektoriai buvo išrinkti ir Tams
tos pavardė nėra tarp tų trijų, 
— ar yra? A— Ne. .i

(Mr. Anseli protestuoja, pa
matuodamas, kad šis klausinė
jimas nėra tardymo numatyto
se ribose. Ieškovo advokatas 
teigia, kad tatai yra tardymo ri
bose, liečia liudytojo veiksmų 
galią bendrovei Šiuo metu* Pa
sipriešinimas pasilaikomas. Rei 
kalas buvo apkalbėtas pas p. 
Teisėjo Church sekretorių, 
akiems advokatams sutikus, P 
sekretorius nusprendė, kad liu
dytojo galiojimams kaipo direk
toriaus galima klausinėti iš 
korporacijos protokolų tam su
sirinkimui.)

Mr. Drake: —Pažymėkite re
korde, kad atsakovo advokatas 
mėgino tartis su liudininku, ir 
taipgi mėgino žiūrėti i protoko-

( buvo jokių akcininkų susirinki-’ 
mų, _ar tiesa? A— Mes nutarė
me likviduoti ir nebeturėti dau
giau mitingų ligi gdM

. a o , cf
K— Ar 1936 m. trfme susi 

rinkime bttVo išrinkta Ukvida 
eijOM Komisija Z A— Taip. K— 
Ar Tamsta ką nors turėjai veik
ti su likvidacija? A— Taip, aš 
buvau įgaliotas ir a^ buvau iš
rinktas sykiu su likvidacijos 
komisija. —_  _

K—- Ar akcininkai parinko 
šią likvidacijos komisiją? A— 
Protokolas parodo, kad taip* —

K— Kam ta komisija buvo 
rinkta? A— Pagelbėti direkto
riams — jei kas klaustų klausi* 
mą*-~ K— Ar tas yra protoko
le?

K--  Ar Tamst'd turi betkokHl JOI. JUS mhnbte, kad Visi HitoSuotojal yra
nrntnknln tmn nnrnflvti? A— Barbinanti Ir neskanus; ir vienas yra ge- piOtOKOių tam parodyti. A Pa8 taJp kaip. kitas . \ . tai Jijs ne tik ima- 
Taip, direktorilT ĮJTOtokoą. K—- te n»o<a«. bet jus spekuliuojate sveikata!

• rn - ' .v Del to. kriti yra krii ktiritį IhiosuotOjU ėtlp-•Ar Tamsta pasiziuuesi' * r savo Hų, iiei W [
direktorių protokolą? A-— 1936 
m. vasario 28 d. K— O kada 
akcininkų* susirinkimas buvo*?

Mr. Anseli: Advokatas 
rėjo jokio pasikalbėjimo. 

0 tt o
K— Kada prieš tai

netti-

Tamsta
Du metu
1935 m.anksčiau, aš manau.

sausio 28 d. susirinkime. K— 
Tamsta buvai išrinktas direkto
rium? A— Taip. K— Keliems

reigų terminas yra trys metai 
direktorium. Po 1936 m. nebej

Ne šiairte protokole, 
a 3 Š

‘ K— Kaip Tamsta žinai ko
kios teisės jiems suteikta? A— 
Tatai yra mano nuomonė. K— 
Argi akcininkai rtCrturode karti 
ffe vyrai buvo Išrinkti? A-> 
Protokolas to neparodo. K— 
Kas parašė protokolą? A— Aš. 
K — Kur jame parodoma, kad 
likvidacijos komisija turėjo gel
bėti direktoriams? A— Tai bu
vo mano paties idėja, ką ši ko
misija reikštų — kad ši komis K 
ja gelbėtų direktoriams.

K— Kas Tamstai davė pama
tą šiai idėjai? A— Dievas man 
davė pamatą; mintys ateina iš 
gamtos. (God gavę 
sis; tlioughfs come 
re.)------ --------

K— Ir Tamstos 
yra palaidų lapų

Kaa ten parodoma*? A— A. B» 
Strimaitis yra išrinktas sekre
torium ir biznio vedėju. K— 
Kaip ilgam laikotarpiui? A— 
Likvidaei'jttS laiko halailsUt. K- 
Ar protekedų knygoje ta p pWJ 
sakyta? Joje nėra to p Įsa
kyta. KL- Kur Taitista gavai hį 
idėją? A— Ake nTikų protoko
le. K— Kur jame pasakyta, kad 
direktoriai buvo išrinkti’ 1 kvi- 
dacijos’. termino balansui? A-- 
Protokofas to neparodo. K— 
Kas tą parodytų? A>— Taip bu
vo suprasta, kad direktoriai bu
vo įgalioti užimti savb vietas li
gi galo*. K— Kur taip yra pa
sakyta Tamstos protokole? A— 
Jis taip nesako.

Pasirink sau liuosuotbji} su atsargumu. Jei 
jus leisite milijonų ' patyrimui’ btiil jūsų 
vadovu—jus pasirinksite Ex-tiax ! Ėx-Lax 
vi'ii mrtlbnus ŲIHthiti — jlB grandus kaih . ska* 
mis ftoltoladliB; Jte yH veiklus, bei Sielinis. 
Ek-Ijax išvalo jttštr ytduKlits visiškai, be iš- 

_ si imti pliilų ii; nesinagiiitių.- Ėk-Lax !
Visose vaistinOsė po ,tOA Ii* ‘JBc,

SAUGOKITfiS PAMfiGDŽlOJIMŲt 
ATŠiSARlRif iį PARRfčiANčlV!

' Gahilhrirtm tilt Vkrias tikras Ek-tftjil 
IsklfimŠkltė raliUa “ĖdLĖ-A-i” ant

’ dčžtitSs i? ihakvieno* plyteles. Kdd 
; ftaututnfit tfurriri riasoktnus. relltiilau* 
■ kito oHitltiaiid ' Ex-La*.

MaM

Kovo 31
JVYKS ‘

NAUJIENOJ

KONCERTAS
SVETAINĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.
I! ! ■ I lllll—

me Ule ba- 
froiii natų-

protokolai?

« » »
• K— Argi nėra faktas, kad 
nuo to laiko, kaip Tamsta pir
mą sykį patekai šion bendro
vėm ligi šio laiko, Tamsta nie
kad nebuvai akcininkų rinktas?

Atsakovo advokatas priešina
si, kad klausimas nėra tardymo 
ribose. Advokato patariamas, 
liudytojas atsisako duoti atsa 
kymą.

K— Kada Tamsta buvai pas
kiausiai išrinktas šios bendro 
vės sekretorium? A— 1936 m. 
K— Kietio? A-— Direktorių. 
K-- Ar Tamsta turi betką savi)

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Tefefdnas FORTSMOUTIT 9022 

pocahoNtAS Mine Run iš geriausių ihaitių, 
daug dulkių išimta Pefkant S*/«65

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

Sales Tax ekstra. 1-4 te ■ Ai
■■ i .i m n i i. ■■ ■ i >. j.

COPR. I9H, NWDLECRAFT SERVICE, INC

CUDDLETOYS . PATTERN 2324
No. 2324—Vaikaitis zAbOvOs, tinkamos Kalėdų dovanos.

No. 2324I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
| 1739 So. Halsted ŠL, Chicago, HL j ;

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Nok

I Vardas ir pavardė...............—.......... ............................

Adresas

Miestas ir valstija

K— Ten nėra jokios revoliu
cijos betkokiu bildu nurodan
čios likvidacijos komisijai veik
ti su direktoriais? A-^- Ne,

I'

1939 m. rugsėjo 26'd. tardė 
adv. K. R. JuTgėla. Štai ištrau
ka: Mr. Jurgelar Tamsta suti
kai patiekti davinius dėl tikslios 
datos, kada Tamsta buvai iš
rinktas direktorius? A— 1918 
nu sausio 23 d. K— Ar Tamsta 
buvai akcininkų rinktas? A—

gi forklozavlmo byla nebuvo 
pradlta dėl itesumokėjimo 1937 
įih. taksų i'r palūkanų? A— Aš 
tą tik ką liudijau. K;— Ar ben
drovė įlepajėgė mokėti 1937 m. 
taksų? A— Ne. K— Betgi jie 
mokėjo direktoriams už susi
rinkimų lankymą tais metais? 
A— Aš neatsimenu. K— Argi 
Tamsta neliudijai anksčiau, kad 
jus. gaunate tam tikrą pinigų 
sumą už direktorių susirinkimų 
lankjuiią' 1937 m.? A-^- Taip. 
K-- Ar kitiems direktoriams 
buvo mokama už susififiklmu 
lankymą tais metais? A— Aš 
nežinau. K— Betgi, pinigų bu- 
Vo mokėti Tamstai algą tais 
metais? A— Mažytė suma. K—t 
Kiek Tamsta žadini “a small

A— Rota tūkstančių 
doteflų. (A couple thousand 
dollats). K— Ar taksų suma 
vMijo $2000? A— Ne, kai tak- 

?sai btrvo sumažinti. K—
.akstti nebuvo apie $15t0? A 
To kaimynystėje.

Iš Lietuvos
Smarkiai plečiasi įmone

Panevėžio viščiukų perykla, 
veikianti nuo 1934 m. ir šiemet 
išleidusi 123,714 vienadienių 
viščiukų, smarkiai plečiasi. Sta
tomi nauji paukštynai ir ren
giamai > ateinančiam' perinimo 
sezonui.

— .i im.--'— *

Butų trukumas —... ■■
ALYTUS. — Išsikrausčius iš 

kareivinių kelioms įstaigoms ii' 
asmenims, ten turėjusiems bu
tus, į miestą, mieste butai per
sipildė ir dabar surasti butas 
labai sunku. Dėl to it, butai 
brangsta.

eh YARDS 8146
ALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 if 7 iki 9.
irmądieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Švehtadieniais: 11 iki 12.
Dr. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

3343 S. HALSTED ST.
....... ... ui......................... ....................m a „r , «,a1 a a ,,

)r. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. tARDŠ 0994
Anfifad., tfetvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650
_ — 1 ~ '■II ■ I ...................— IMIU ■■■■■■I ■■■..........  II II

DR. STRIKOLTS 
lydytojas ir Chirurgas 
tisas 4S«S SO. ASHLAND AVĖ. 
fiSo vai.: NUO 2 iki 4 it huo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tek: YARDS 4787 
Namų Tel.: TROSFĖCT 1930

nutarta 1036 m* akcininkų susi
rinkime likviduoti bendrovę...

■■ ’• A. vA , .

Mr. Jurgėla: K— Protokole, 
kiuris Tamsta sakai yra tiksli 
originalo kopija, aš nerandu jo
kios režoliucijos, kad direktorių 
terminai butų buvę prailginti? 
Mr. Anseli priešinasi, mano tas 
buvo anksčiau atsakyta.

II. Ką Strimaitis gavo iš b-vės 
algomis.

štai A. B. Strimaičio parody
mai teisme 1939 m. spalių 4 d.

K— Kiek buvo taksų 1937 
m.? A— Aš to nežinau. K— Ar-I

! K— Pasižiūrėk Thmsta į 
straipsnį čia, prieš mus, tilpusį’ 
‘Naujienų” 1933 m. kovo 7 d. 
laidoje, pareiškimą, kad “pasi
remiant revizijos komisijų ra
portais, atrodo, kad sekančios 
sumos buvo išmokėtos algomis, 
kelionės išlaidomis ir komisais 
sekantiems asmenims: 7. A. B. 
Strimaičiui $3905.28” su pasta
ba, kad tas buvo 1917—1921 
m. laikotarpy. Ar šis pareiški-

Mrs. A. K
Physical Therapy 

and Midtfite
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Western av
Tel. Hemlock 925!
Šubatoj ir Medelio
Central Avertue, 
Beverly Shoreš, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

DENT1ŠTAŠ
645 So. Ashland Avė, 

arti 47 Štreet 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo, 9 iki 8 vakaro.
Šeredoj pagal sutartį.

AKIŲ

DR. BRUNO J.
ZUBRlCKAS 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2^—4 popiet ir 7-—9 
įkarti, tfečiadiėhiais it šėkfnddiė- 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

iriomis? Ar Tamsta turi revizi
jos komisijų raportus? A— 
A—- Taip. —----------

(Btis daugiau)

rybos? A— Ne. K—■ Biuletiny 
Nr. 6, datuotame 1922 m. ko
vo mėn., kuris buvo identifika
cijai pažymėtas pastarajam tar-* 
dyme, skyriuje užvardintame 
“Diręktoriatas” yra sakoma, 
kad “J. Strimaitis buvo rezig
navęs iš direktoriaus vietos, jo 
vieton išrinktas A. B. Strimai
tis”? A— Kaip sekretorius, taipi 
K— Ne, čia sakomu iš* dri ekto^ 
riaus vielos? A— Kaipo direk* 
to iria us, taip. K— Taip kad J. 
Strimaitis buvo išrinktas ir vė^ 
liau, jam rezignavus, Tamsia jį 
pavadavai, betgi Tamsta vis 
dar teigi, kad 1918 m. sausio 
23 d. buvo tiksli data, kada 
Tamsia buvai akcininkų išrink
tas? A— Taip. K— Ar Tamsta 
pasakysi kada buvai sekantį 
kartą išrinktas, betkokionis pa^ 
reigoins, po to kaip Tamstos 
terminas, kaipo J. Strimaičio 
pavaduotojo, išėjo? A:— 1923 
m* sausio 9 d* K— Ar tą dieną 
Tamsta buvai direktorių rink
tas? A— Aš neatsimenu; K— • 
Tamsta liudijai, kad nuo 1920 
m. ligi 1936 ni. kvorumo nebė‘ 
buvo; taigi direktoriai, pagal į- 
slatus, rinko naujus direktorius 
vieton tų, kurių terminas išėjo?

A— Direktoriai kasmet šauj 
Kia akcininkų susirinkimus* 
fuoše susirinkimuose akcinin
kų mažtuna nominuoja ir ren* 
ka direktorius paliUbsuotoin^ 
vietoms. Kada kvorume nėra j 
tai direktoriai ratifikuoja ir 
renka tuos, kurie buvo norriL 
iiuoti akcininkų sitsirinkiliie*

K— Ar tiesa, kad direktoriai 
renka naujus direktorius? A-• 
taip. K— Kada sekantį sykį 
tamsta buvai rinktas? A— Po 
trijų metų. K— AT gali sutelkti 
tikslią datą? A— 1926 m. satP 
šio T9 d. K— Irgi direktorių lš-» 
rinktas tuo laiku? A— Tuo pa-* 
Jii budlT akcininkų mažumos ir 
direktorių. K— Kada Tams te
buvai sekančiam terminui rink-* 
tas-r A— 192ft m. sausio 22 d. 
K-^ Taipgi direktorių? A—» 
Taip, fc— Kada kitą sykį buvai 
rinktas? 1932 m. sausio 26 
d. K— Irgi direktorių? A~ 
Taip. O kada buvai rinktas

Jei buvai* rinktas 1932 m., tai 
Tamstos terminas baigtųsi 1935 
ni.? Taip* K— Ir jei Tdms- 
ter buvdi* riWth?š ’ 1935 -Mį tar ‘ 
ter m i nas išs i bu ig t ų . 1938 m. ? 
A—' Taip; .jdgUf t»brtf'.j•' btivį

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
;■ • -(UI)

SENIAUSIA! IR DIDŽIAUŠIA LAIDOJIMO (STAIGA

/ĄMBULANCE
DIENimNAKn / '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
W>-07 So. Hermitage Avė. - 

‘, 4447 South Fairfield Avenue
■ TeltfMtt* LAFATOTTi «MW 

r t 7 \

. • koplyčios visose J—-LdSLl Chicagos dalyse

DR. VAITUSU,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

OptOmetrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kur 

esti priežastimi galvos skaudėj irr 
svaigimo, akių aptemimo, nervuOti 
mo, skaudamą akių karštį, atitais 
trumparegystę ir toliregysrę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phohė YARDS 1373.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) * 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVešt 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.

Klausykite muR radia programų Antrtetteate ir Mteditnto w>-

Laidotuvių Direktoriai
P > •. : ■ ■ r ■ .

lilIiiiitlIlIitlHililiihihiliiiiiilii

NARIAI
Chicagos, 

į Cicero . ;. 
[Lietuvių

Direktorių 
Abociacijos
miiiiiiiiiHiimmteiiiiiiifhiiite

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

liiiiiit.iiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiil

Ambulance
' Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

I- ..........  ■ ............. ... ......................J., ■........................ ,gi,x. f, . 4 a. a.■■■ i" ri *■ X .........

| : J. LI ULEVIČIŲ S
4348 S. California Avenue Phone Ląfayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

V ' >
. Aaeilf I roiii fl HiMffl m

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

YARDS 1419
I lUlf. ii II. indh —

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
SŠ19 ĖitUanica AvCHUe Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Lašt 108th Street Tek PullMMk 1270

’ y..... .-..n. .....................h..., i-,

ALBERT V. PETKUS
1 4704 šo. Weštern Avenue Phone Lafayettę 8024

* > • _ k 
.   i įmiuHį i irti iifilhtaef ii a i e.. ..............ii ■ ■

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanied Avenue Phone Yards 4908

p i ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wėštern Avė.
141Q South 49th Court, Cicero
B/ '

' Phone Grovėhill 0142
Phone Cicero 2109

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Ptitaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
?56 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

D ^
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BĖRTASH
756 West 35th St.

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

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

Tėl. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir hėdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas itepublic 7868

Ofiso Tel* Virgihia 0036.
Residence Tel* BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

----------------------- {------------------------ *

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2*4 ir 6-° vak.

1957 W. Gatfield Blvd.
Cor* Damen. Hemlock 6699

A. Montvid, M. D.
1 West Town Štate Bank Bldg.

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

Telefonas SĖELEY 7330 
Namų telefonai BruUsVHck 0597

Yel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITAIAUC1A1

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 it Laboratorija 
1034 W. 18th St, netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS

Nud 10—12 vai. ryto; riuo 2 iki 
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 vak Ned. nuo 10 iki 12

Rez. TclephoHe PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kdmb. 1431-1434-Tel. Central 44IL2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonus YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Roam it3o
Ofiso tel. CENTRAL 1824 ’ 

Namų Tel.-^Hyde Park 3395 
įiMb».į,,afa ,iiy .... į < » !»»■■ i .i i. * iiM...^;..iea>.

Garsinkitės “N-nose’



KotvirL, gruodžio 28, 1939 n
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Clevelando ir Ohio Žinios
• X.

Smarkiai baudžia girtus automobilistus. — Pakliuvo į 
Demokratai su- 
- Darbai ir ma-

bėdą policisto sūnūs. — Kalėdos, 
brazdo veikti. — Karas ir maldos 
šinos.

Clevelando teismas labai 
baudžia tuos, kurie važinėja, 
vairuoja automobilius girti bū
dami. šiomis dienomis teko ka
lėjimu nubausti 70 vairuotojų. 
Ne vien kalėjimu baudžia, Lot 
ir laisnius suspenduoja ant ilgo 
laiko. Kas dieną būna nubaus
ti kelios dešimtys tokių asme
nų, kurie girti būdami po gat
ves važinėja su automobiliais.

Girto žmogaus važiav’m.is

<OAL

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

NAUJIENŲ 
Kalendorius

1940
METAMS.

NAUJIENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kalen dorių

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

Kas užsirašys 
—gaus kalendorių 
Paskira kopija—10c

NAUJIENOS
173* SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.

Lietuvos ir

“Naujienas’ 
nemokamai.

yra ne tik jo palies gyvastei pa
vojingas, bet ir kitiems žmo
nėms. Kada žmogus pri-igeria 
iki beveik sąmonės netekimo 
tai jau turėtų eiti 
automobilį vairuoti.

000

Jaunas v vr.ik.is Cha! les Rya; 
tapo areštuotas už vagystę. Jis 
apiplėšė vieną krautuvę ir pasi 
ėmė apie keturioliką dolerių pi
nigais. Vėliau paaiškėjo, kad 
šis jaunas vagilius esąs miesto 
policisto Ryan’o sūnūs. Dabai 
advokatai bando Įrodyt , k... 
jaunasis Rya n buvęs ginas, ka 
da vagystę, papilde, * o todėl jis 
neturėtų būti baudžiamas. Klek 
tuo teismas patikės, tai p.ma 
tysiine vėliau. 

q o o
Kalėdų šventės jau-prabėgo. Jų 
daugelis laukė su tam tikrais 
r savotiškais įsitikinimais. Vie

ni religiniu nusistatymu, o kiti 
iš senovės papročio. Bet visgi 
daugumas laukė ir rengėsi, kad 
padarius bile kokį prisiminimą 
savo giminėms ir savo drau
gams.

Biznio atžvilgiu šios Kalėdos 
buvo daug pasėkiu i ilgesnės. 
Apyvarta rodo, kad Kalėdų 
proga biznio padaryta apie pen
kiolika nuošimčių daugiau ne 
gu buvo pereitais metais. Tas 
reiškia, kad šiais metais d ai
giau žmonių dirba ir daugiau 
pinigų buvo praleista įvairiems 
pirkimams. Taigi, matėsi, kad 
Amerikos žmonėms šios Kalė
dos buvo kiek linksmesnės, ne
gu pereitų metų. Tačiau, gali
nta pasakyti, kad visarii Euro
pos kontinentui šios Kalėdos 
buvo labai liūdnos. Liūdnos 
dėl to, kad karas yra užsilieps
nojęs daugelyje Europos šalių.

NAUJIENOS, CMcago, Tlb

FOTOGRAFAS

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tel. VAROS 3408

Į ĮVAIRENYBES

IACME-NAUJIENV Photo j
BIRMINGHAM, ALABAMA. — Naujos rūšies patar

navimas gatvekariuose (sutaiso prakiurusias kojines).

«•>

Šią žiemą,.. vartokit

Saulės Lempą
’ f > ■ ' . •

grožiui ir sveikatai
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšieš su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
fel. E N G. 5883-5840

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

MADOS

4301

Su-

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-į 
kūtę arba priduoti pavyzdžio ( 
numerj pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-. 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-? 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SL* Chicago, HL j

i ...................
NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd} No.........
Mieros __ _______ per krutinę

No. 4301—Iš šios “Pattern” galima pasidaryti keletą suknelių, 
kirptos mieros 10, 12, 14 ir 18, taipgi 28, 30, 32, 34 ir 36 colių per krutinę

* v

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Taigi, mes turime būti dėkingi, 
kad mes praleidome tą meti
nę šventę tokioje šalyje, kur 
dar nėra kraujo praliejimo ir 
artimo meilės dar nėra visai 
pamiršta.

Pas mus demokratų partijos 
veikimas buvo visai pairęs. Ma
joro rinkimuose net ir kandida
tą vargiai galėjo surasti. Ta
čiau dabar vėl bandoma visas 
jėgas sutraukti į daiktą ir stip
riai darbuotis dėl ateinančiu 
nominacijų į prezidento vietą. 
Mat, republikonai darbuojasi, 
tai dėl to ir demokratai pradė
jo atbusti. Jau laikas atbusti, 
nes per ilgai buvo apsnūdę ir 
padavę republikoiiams ' viską 
pasiimti šioje valstijoje.

0 G G z
Popiežius ir kiti Rymo ka

talikų galvos siūlo Įvairius pla
nus Europos karui baigti. Jie 
vis mano, kad su malda ir įvai
riomis aukomis karas gali būti 
baigtas. Gal jų noras ir yra ge- 

bei gražus gestas, kad rei- 
karą baigti. Tačiau jų pla- 
mažai yra reikšmingi. Mal- 
ir piniginė auka karo ne-

Ką Suryja Dabartinis 
Karas

Nebėra ko aiškinti, kad mo
dernusis karas, kuris papras
tai yra vedamas su labai bran
giomis mechaninėmis priemo
nėmis, kainuoja daug daugiau 
nei senovės karai. Keletas pa-

Savo namuose pasinaudokite saulės 
šviesos nauda... per visus metus

ras 
kia 
na i 
dos

Tam reikia žmonijos susiprati
mo ir sutarties. Tokiu tik bildu 
galėtų diktatorius nušluoti ir 
demokratija paimtų viršų visa
me pasaulyje. Diktatūra nie
kuomet nepasiduos maldoms,— 
ją tegalės pašalinti darbininkų 
tvirtas susiorganizavlmas.

G 0 0
Daugelis pasakoja, kad dar

bai jau kiek pagerėjo ir daug 
žmonių grįžo į dirbtuves, iš ku
rių buvo paleisti jau keli metai 
atgal. Tiesa, dėl Europos karo 
darbai kiek pagerėjo ir Ameri
koj. O tai dėl to, kad yra ga
minama daug kariškų pabūklų 
ne vien Europos šalims, bet ir 
Amerikos valdžia dikčiai gink
luojasi. Tačiau vis dėlto dar 
matosi milijonai nedirbančių 
ir reikalaujančių pašalpos žmo
nių. Visokie ekspertai nurodo, 
kad nors ir visos dirbtuvės pra
dėtų pilnai dirbti, tai vis tiek 
nėra galimybės suimti į darbus 
visus nedirbančius, nes maši
nos atlieka žmogaus darbą. 
Daug daugiau d^rbo padaroma 
su mažiau žmonių. Taigi, vis- 
vien reikia ieškoti budo, kad 
darbo žmogus galėtų pasipelny
ti iš mašinų pagamintų pro
duktų. Kitaip tie pašalpos sky
riai negalės būti panaikinti. 
Greičiausiai tą padarytų organi
zuotas kūnas. Jeigu darbininkų 
unijos susivienytų į vieną, tai 
kova tuoj palengvėtų. Darbi
ninkų susiskaldymas yra tikrai 
didelė nelaimė. —Jonas Jaruš.

gilinti, koks brangus yra šių 
dienų karas. Didžiojo karo 
metu, nuo 1914 -iki 1918 metų 
Didžioji Britanija*'-iš viso karo 
reikalams išleido apie 9 mi
lijardus svarų, t. y, Didysis ka
ras Anglijai kiekvieną dieną 
kainavo apie 6 milijonus sva
rų.'Spėjama, kad dabar karas 
dėl aukštos iiieėhamzacijos ir 
ryšium su tuo žymiai pabran
gusių karo priemonių, kainuo
ja žymiai daugiau. Apskai
čiuojama. kad dabartinis ka
ras Anglijai per vieną dieną 
gali kainuoti apie 20 ar net 
30 milijonų svarų. Anglija tu
ri apie 2,400 aukso tonų ir nuo 
8 iki 9 milijardų svarų vertes 
užsienių vertybių popierių. 
Bet daug užsienių vertybių po
pierių dėl karo aplinkybių nė
ra galima realizuoti, dėl to tų 
popierių vertė iš tikrųjų šiuo 
metu yra žymiai sumažėjusi.

Prancūzijos vyriausybė ka
ro reikalams yra paskyrusi 70 
milijardų frankų ir toliau 
dar numato skirti apie 25 mi
lijardus frankų. Prancūzijos 
aukso rezervai sudaro iki 3,000 
tonų aukso. Tiek aukso n£ 
viena Europos valstybė neturi. 
Jo vertė apskaičiuojama maž
daug 150 milijardų frankų. Ne
paisant tų milžiniškų turtų, 
Prancūzijai tenka gerokai su
sispausti karo metu. Ypačiai 
sunkumai 'kyla dėl kai kurių 
prekių iš užsienio įvežimo.

Vokietijoje pajamos iš 20 
milijardų markių dar padidin
tos 4 milijardais markių. Apip 
Vokietijos aukso rezervus ii1 
vertybes popierius nėra jokių 
žinių. Vokietijai yra labai svar
bu ir karo metu palaikyti ge
rus santykius su neutraliomis 
valstybėmis ir vykdyti preky
binius mainus. Turint galvoje 
tat, kad dabartinis karas gali 
užtrukti kokius 3 metus, gali
ma prileisti, kad dabartinis 
karas kainuos milžiniškas sur 
mas. Apskaičiuojama, kad da
bartinio karo kiekviena die
na gali kainuoti apie 60 mili
jonų.'svarų sterlingų arba 1.5 
milijardų litų.

• {neškit sveikuosius saulės šviesos spindulius 
į vidų elektrinės saulės lempos pagelba. Ji pa
deda jaunuoliams išaugti stipriais, sustiprinti 
kaulus ir dantis. Padeda suaugusiems palaikyti 
vasaros gyvumą.. .teikia patrauklią, sveikai at
rodančią spalvą. Padeda visai šeimai išsidirbti 
atsparumą, kada yra stoka saulės šviesos vita- 
ųiiųų D; ą

DIDELIS PASIRINKIMAS
UŽ VOS

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS—likusią, plūs kiek palū
kanų, išmokėti mėnesinėmis sumomis savo elek

trine bila.

Yra visose kaimyninėse ir vidmiesčio krautuvėse.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Tel. RANdolph 1200

-4r

LAIMINGŲ. NAUJŲ METŲ!

SPECIALUS ŠVENČIU IŠPARDAVIMAS
Ketvirtad., Penktad., šeštad. ir Sekmadienį

SUNNY BRIDGE—3 metų senumo, 90 proof. Di- 
stiliuota ir supilstyta varykloj.......... Kv. $1.14
ORANGE GIN — Fifth ..................... ....
ROCK & RYE — Kvorta ....................

>Swedt California VYNAI
$2.00 vertės. Galionas $1,25
Bear Club Degtinė, *1.05 
90 Proof—Kvorta.......

■Mtiuniu

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

■■ III — ■ - *1. Ii—y.i/min. nilf n i* ■■■

Garsinkitčs:“N-nose”
. • *4 1 —.

— iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien 

iki

■girdi

9:15 vakarą

i ir kitus (domius 
pranešimus.

taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

neturi pinigų* kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu
kis į

* gausi
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL. .

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJĘ 

2343 So. Kedzie Avė.
• • *.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, ‘ 
kad pačios Naujienos 
vra naudingo*.

97<t MADŲ

$1.95

$1.09 
950 
420 
980 

$1.49

Vardas.

Adresas.

Miestas.

Valstija

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

O H ELMER—3 metų senumo degtinė. Kvorta .... $1.29 
15 metų senumo BRANDY — Fifth .... 
KEG BEER 1/8 Statinaitės ..................
Turime visą eilę SUNNY HILL VYNŲ
Pilna Fifth .........................   350
20th CENTURY BEER i/2 Galono .............................. 230
HIRAM WALKER’S BOURBON DEGTINĖ—“99” ar “93” 
Kvorta ....... ......................... ....... ...........
REISLING VYNAS—Galonas ............
ALKOHOLIS — y2 paintės ................
ALAUS KEISAS—24 Steinies ..........
4 metų senumo DEGTINĖ — Kvorta
Turime stako už virš $10,000—ir veik visų markių, kokių 
tik yra markete. Importuotų ir vietinių.
DYKAI PRISTATYMAS privačiais karais. Tik patelefo
nuokite mums — BOULEVARD 8869. »

Visks dovanas suvyniosime į kalėdinius popierius

ANN’S LIQUOR STORE
1723 West 47th Street

t Telefonas BOULEVARD 8869

GARSINKITE “NAUJIENOSE

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, m.
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Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
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Ketvirt., gruodžio 28, 1939
tJtaakyme kainu

Chicagoje—-paštu:
Metams _ :----- , _________
Pusei metų_____________ _
Trims mėnesiams N
Dviem mėnesiams____ __
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ___________
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse

Metams

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

Sc 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
$5.00

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujas karo frontas?

LITERATŪRA ‘IŠVA
DUOTIEMS” UKRAI

NIEČIAMS

Maskvos “Pravda” lapkričio 
24 d. praneša, kad Vakarinės 
Ukrainos vaikams sovietų val
džia skubina išleisti specialios 
literatūros ukrainiečių kalba. 
Sako:

Iš Turkijos pranešama, kad rusai ir vokiečiai tenai 
likviduoja savo bankus ir prekybos įmones. Pirmiaus bu
vo žinių, kad Turkijos valdžia ėmė areštuoti Vokietijos 
nacių agentus.

Labai galimas daiktas, kad netolimoje ateityje Tur
kija bus įtraukta į karą. Jeigu ji kariaus, tai, žinoma, są
jungininkų pusėje, nes ji padarė tarpusavio apsigynimo 
sutartį su Anglija. Tą sutartį labai peikė sovietų spauda 
ir komisaras Molotovas, kuris grasino Turkijai Lenkijos 
likimu.

Turkija, matyt, bijo, kad rusai gali užpulti ją iš 
Kaukazo pusės, nes prieš kokią savaitę laiko buvo pra
nešta, kad Turkija stiprina savo sienas su sovietinėmis 
Kaukazo respublikomis.

Antra vertus, franeuzai ir anglai gali patys pradėti 
kampaniją prieš sovietų Kaukazą, per Juodąją jurą, pa
sikvietę talkon turkus. Nes iš Kaukazo Maskva gauna 
gazoliną ir aliejų savo lėktuvams ir motorizuotoms rau
donosios armijos dalims. Sąjungininkai nenori, kad to 
gazolino ir aliejaus gautų Hitleris, (žiur. Apžvalgoje 
apie SSRS “suskaldymo” planus.)

Taigi, Stalino dėka, dabartinis Europos karas gali 
išsiplėsti dar viename fronte.

“Odesos Lenino vardo 
spaustuvė pabaigė spausdin
ti eilę knygų gimtąja kalba 
Vakarinės Ukrainos darbo 
žmonių vaikams. M. I. UI j a- 
novos knygos ‘Atsiminimai 
apie V. I. Leniną’ spausdina
ma 40 tukst. ekzempliorių. 
Spaustuvė taip pat išleido 
raštų rinkinį ‘Pasakojimai a- 
pie didįjį Staliną’ įr dainų 
knygą ‘Išvaduotiems bro
liams’.”

. . v i

Tai ve kokia literatūra bol
ševikai “šviečia” ūkininkų ir 
darbininkų vaikus toje okupuo
toje teritorijoje. Pasakojimai a- 
pie “didįjį Staliną”, tur būt, su
teiks jiems daugiausia “švie
sos”.

ŠLYKŠTUS “PRAVDOS”
PLŪDIMAI PRIEŠ SUO

MIJOS PREMJERĄ

žodžio laisvė Anglijoje
Nors Anglijos valdžia yra dažnai peikiama ir kriti

kuojama įvairių šalių spaudoje (nekalbant jau apie Vo
kietijos nacių ir Rusijos bolševikų), bet reikia pripažinti, 
kad ji nelabai varžo savo piliečių teises. Net dabar, karo 
metu, Anglijos laikraščiuose ir viešuose mitinguose yra 
gana laisvai reiškiamos nuomonės, priešingas valdžios 
politikai.

Anglijoje, pa v. gyvuoja vadinama Nepriklausomoji 
Darbo Partija. Tai nedidelė organizacija, tik menka at
skala senosios Nepriklausomos Darbo Partijos, kuriai ki
tąsyk vadovavo McDonaldas ir Snowdenas. Bet valdžia 
jai nedraudžia leisti laikraščius, šaukti viešus susirinki
mus ir kitokiais budais vesti agitaciją prieš valdžią ir 
jos karo tikslus.

Ta radikališka partija savo spaudoje atvirai užtaria 
Anglijos priešus Indijoje. Ji skelbia pareiškimus pacifis
tų, kurie priešinasi karui, ir ji nuolatos ragina balsuoto
jus, kad ir karo metu, reikalautų laisvų rinkimų j parla
mentą. Vyriausias jos obalsis dabar yra “Stop the War”.

Negalima pasakyti, kad tai butų labai protingas ar
ba logiškas nusistatymas. Kuomet ėjo pilietinis karas 
Ispanijoje, tai tie Anglijos nepriklausomiečiai siuntė į Is
paniją savanorius kariauti prieš fašizmą ir reikalavo, 
kad Anglija duotų ginklų Ispanijos respublikos gynėjams. 
Tai argi Ispanijos demokratija buvo svarbesnis dalykas, 
negu Francuzijos ir Anglijos, kurių tie nepriklausomie- 
čiai dabar nebenori nuo Hitlerio ginti?

Tačiau Anglijos valdžia jiems nedraudžia savo nuo
mones viešai skelbti. *

O tegu pamėgintų kas nors Vokietijoje arba Rusi
joje tarti viešai žodį prieš Hitlerio arba Stalino politiką |..

|^-APŽ VALGA
DAUGUMA KUOPŲ IR 

BALSŲ Už PITTS- 
BURGHĄ /

Pennsylvanijos kuopų balsa
vimai dėl 
gautomis 
vė tokius

SLA. centro kėlimo, 
iki šiol žiniomis, da- 

rezultatus (dar ne

Už Pittsburglią balsavo 58 
kuopos. '

Už Wilkes Barrc balsavo 40 
kuopų.

Tokiu budu absoliutiška kuo
pų dauguma jau yru pilnai už-

tikrinta. Nes Pennsylvanijoje 
yra kuopų geram stovyje 109.

Tačiau dar nėra gauti rezul
tatai iš 8 kuopų. Bent dalis, jų, 
be abejonės, bus balsavusios už 
Pittsburghą, taip kad dauguma 
pasidarys dar didesnė.

Pagal įstatymą, centro vietos 
parinkimo klausime, sprendžia 
skaičius kuopų, o ne narių. Bet 
šiuose balsavimuose už Pitts- 
burghą / pasisakė ne tiktai kuo
pų, o ir narių dauguma, būtent, 
1,035 prieš 1,013.
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Ką Lietuva atgavo Apie Įvairius Dalyku8
(Musų specialaus korespondento)

m«a*****»a^**A*m**A«A*»«a^ma**>m**n*»««l—----------- ..

Amerikos korespondentų te
legramose jau buvo pranešta, 
kaip, prieš prasidedant sovietų 
karui su Suomija, Maskvos 
“Pravda” (vyriausias SSRS ko* 
munistų partijos organas) bjau
riai plūdo buvusį tuo laiku Suo
mijos premjerą, Gajanderį. Mes 
tą “Pravdos” numerį gavome. 
Straipsnis rusiškame originale 
skamba dar šlykščiau, negu te
legramose paduoti angliški ver
timai.

Sunku lietuvių kalba per
duoti tą neapykantos ir nežmo
niško keršto toną, kuriuo yra 
persisunkęs “Pravdos” editoria- 
las (iš lapkričio 26 d. 1939 m.) . 
Demokratinės respublikos mi- 
nisteris pirmininkas y?a vadina
mas rusiškai “šut gorochovyj” 
(t. y. prasčiausioš rųšies klau- 
nas) ir vaizduojamas, kaip me
lagis ir veidmainis, kuris ‘‘rai
tosi, kaip žaltys”, “lieja ašaras, 
kaip krokodilius”, bet premjero 
Cajanderio ašaros esančios 
“šlykštesnės, niekšingesnės, me- 
lagingesnės”, negu krokodiliaus, 
kadangi jisai neturįs nei dantų, 
nei jėgos, d tiktai turįs “smul
kaus, plėšraus gyvūnėlio klas
tingumą ir gašlumą”.

Tas “Pravdos” straipsnis pra 
sideda aiškiu melu:

“Suomių vyriausybė bijo 
• pasirodyti savo parlamente.
Už tai ministeris pirmininkas 
Cajander mielai pasirodė lap
kričio 23 d. koncerte.”
Suomių vyriausybė neturėjo 

nė menkiausio pagrindo bijoti 
parlamento, turėdama tame 
parlamente daugiaus, kaip dvie
jų trečdalių pritarimą. Kuomet 
gi sovietų valdžia Suomiją už
puolė, tai parlamentas išreiškė 
Cajanderio vyriausybei pasiti
kėjimą vienbalsiai!

Bet kaip atrodo valdžia, kon
troliuojanti šeštą dalį žemės pa* 
viršiaus, kurios laikraštis taip 
piemeniškai plusta kitos valsty
bės ministerį pirmininką? Net 
rudųjų Vokietijos nacių “fiure
ris” nedrįso tokiais purvinais 
žodžiais dergti Čekoslovakijos 
prezidentą Benešą.

(Tęsinys)

Ko Lietuva neteks
Tiesą pasakius, tikriau butų 

išsireišktis ką Lietuva praras. 
Javt veik tikra, kad iki ateinan
čių metų kovo mėnesio iš Lie
tuvos vokiečių kilmes žmonės 
į Vokietiją išsikraustys. Tenka 
spėlioti, kad tokių bus iki tris
dešimts tūkstančių gyventojų, 
kurių turtas apytikriai vertas 
aštuoniasdešimts milijonų litų.

Daugumoje tai miestų gyven
tojai^ įvairus smulkus amati
ninkai, pirkliai ir kiti' vertelgos, 
bet jų tarpe esama taip pat ir 
ūkininkų.

Vokiečiams iš Lietuvos išsi
krausčius bus gera proga mu
sų išeiviams grįžti į Lietuvą ir 
pagiomis sąlygomis įsigyti vo
kiečių buvusius želnės ukius ir 
įvairias amatų dirbtuves.

Lietuva tikrai daug laimėtų, 
jei iš svetur grįžtų žymus musų 
išeivijos skaičius buvusiuose 
vokiečių ūkiuose apsigyventi.

Šitie žmonės grįžtų iš svetur 
su savais kapitalais ir galėtų 
be jokių didelių rūpesčių gra
žiai ir kulturingąi įsikurti.

Tie išeiviai, o ’ypač iš šiau
rės Amerikos, parsivežtų į Lie
tuvą y savo gerus patyrimus, 
aukštą kultūrą ir tuo budu pu
sėtinai Lietuvą praturtintų ir 
kartu be jokių nuostolių pa
keistų buvusius vokiečius. Ten
ka laukti, kad vokiečių išgabe
nimas iš Lietuvos prasidės tuoj 
po Naujų Metų. Dabar jau ei
na jų ne viešas surašymas ir 
jų turtų aprašymas. Nors tuo 
reikalu daru, derybos tarp Lietu
vos ir Vokietijos neprasidėjo, 
bet tenka laukti, kad oficialiai

ūkininkų daugiausia esama'Vil
kaviškio apskrityje, taigi tur- 
tingiausiąmę. Lietuvos krašte, 
kur derlingiausios musų žemės.

Kas Lietuvai nepagei- 
į dautina

Dėką kari Veiksmų Lietuva 
sulaukė daug Visokių pabėgė-

SSRS SUSKALDYMO 
KLAUSIMAS

Neperseniai “Naujienose” bu
vo išreikšta nuomone, kad brti- 
tališkas sovietų Rusijos puoli; 
mas prieš Suomiją gali iškelti 
Vakarų Europos demokratijose 
klausimą apie Rusijos suskaldy
mą. Pasirodo, musų spėjimas 
buvo teisingas. Telegrama ii 
Paryžiaus ,vakar pranešė, kai 
įtakingas Paryžiaus laikraštis 
“Le Temps” , (išt.: Lio Tan) jau 
pataria sąjungininkams padėti 
Ukrainai ir dviem Kaukazo res
publikoms, Gruzijai ir Azerbei 
džanai, atsimesti nuo Sovieti

Sąjungos ir įsikurti, kaipo ne
priklausomoms valstybėms. .

Azerbeidžane yra garsieji Ba
ku aliejaus laukai. Iš tenai so
vietų valdžią gauna beveik visą 
savo gazoliną ir aliejų kąro 
lėktuvams, tankams ir kolcho
zų traktoriams. Jeigu šitas sky
stojo kuro šaltinis butų atkirs
tas nuo Maskvos, tai Rusija pa
sidarytų bejėgė.

Paryžiaus laikraštis sako, 
kad sovietų Rusijos silpnumas, 
pasireiškęš^Suomijoje, rodo, jo- 
gei ta milžiniška bolševikų im
perija susideda iš daugelio ma
žų tautų, kurios -nėra suaugu
sios į vieną valstybinį kūną, ir 
jeigu Anglija ir Francuzija tas 
Tusų pavergtas tautas imtų 
remti, tai jiedvi —

' 'a

“galėtų surasti talkininkus 
tenai, kur iki šiol, žiūrint iš 
oro, atrodė, kad yra vien lik 
priešai.”*
Nėra jokios abejonės, kad 

Ukrainos; Gruzijos ir Azerbei- 
džano gyventojai visomis jėgo
mis stotų sąjungininkų (Angli
jos ir Francuzijos)'pusėn, jei
gu jiems butų prižadėta pagal
ba kovoje prieš Maskvą. Juk 
tas tautas bolševikai yra užka
riavę ir pavergę. Jos niekuomet 
nesiliovė svajojusios apie išsi
laisvinimą iš Maskvds jungo.

Reikia pastebėti, kad “Le 
Temps” dažnai išreiškia Fran
cuzijos valdžios mintis.

Tas laikraštis nurodo,

TAIKOS IR KARO METAS SKRUZDELIŲ 
VALSTYBĖJE

lių svetimšalių. Jų tarpe daug 
enkų, bet nemažas skaičius žy

dų. Butų laminga Lietuva, kad 
jų visų greitai galėtų nusikra
tyti, bet, deja, kaip vieni, taip 
ir kiti neturi kur pasidėti! Į 
Lietuvą šiuo metu yra pabėgu
sių daug įvairių spekuliantų, 
kurie musų pastogėje nori įsi
kurti ir savo spekuliacijos dar
bus varyti. Jau ir dabar eina 
įvairios mechinacijos valiuta ir 
kiti darbai juos seka, kurie 
Lietuvai visais požiūriais nėra 
naudingi. Šių pabėgėlių iš visų! 
kraštų spekuliantų tarpe esama 
nemaža tokių, kurie čia Lietu
voje mėgina kaip nors apsigy
venti, arba kitų vardu visokias 
spekuliacijas varyti, žodžiu, ei
na šioks toks žmonių tvirkini
mas. Tai yra labiausia nepagei
dautinas musų kraštui elemen
tas, kuris musų žmonėms ly-Į gįngjjmaj atliekami planingai 
giai nieko gero nežada.

Jų tarpe esama nemaža 
i kių, kurie visokiais budais no-| 

ri savo padėtį išnaudoti ir iš-
■ naudoti išimtinai savo egoisti- 

niems tikslams. Musų kraštui
• iš jų nėra jokios naudos.

Jei žydų tautybės spekulian
tai yra kenksmingi visokių spe
kuliacijų sumetimais, tai lenkų 
ir kitų tautybių tie pabėgėliai 
nepageidautini ir politine pras
me. Jų tarpe esama nemaža ir 
tokių, kurie ateičiai jau čia ku
ria lizdus ir tyko, kad pradėjus] 
Lietuvai kaipo valstybei pra
gaištingą darbą.

Kaip vieni, taip ir kiti savo 
tikslų siekdami eina žmonių 
demoralizavimo keliu. Neabejo
tina, kad jie kaip vieni, taip ir 
kiti jau mėgina papirkti kai 
kuriuos valstybės pareigūnus, 
kad čia galėtų kitų nepastebia- 
mi varyti savo pragaištingus 
Lietuvai darbus. Silpnavalių 
žmonių visur esama ir kaip iš 
šalies jie visokiais budais vilio
jami greitai toms pakusoms 
pasiduoda. Jau ir dabar tikrai 
tenka stebėtis, 
nors buvęs Dancigo pilietis tu
ri kišenėje Lietuvos pasą! Tai 
faktai.

Tokių pirklių jau dabar Lie
tuvoje nemaža esama. Aišku, 
esama ir tokių, kurie neturi 
kur pasidėti ir vien tik žmo
niškumo sumetimais Lietuvoje 
randa prieglobstį. Betgi Lietu
va nėra toks turtingas kraštas, 
kad visus reikalingus prieglau
dos, kurie nuo karo yra nuken
tėję, galėtų priglausti. Rodos, 
čia kontrolė galėtų būti žymiai 
budresnė ir geresnė. Tektų 
griežčiau . atskirti grudus nuo 
pelų. Tektų griežta ranka pa
kirsti tai spekuliacijai ir žmo
nių demoralizacijai kelią!

Bendrai, Lietuvai visi tie pa
bėgėliai visais sumetimais yra 
visai nepageidaujami, o ypač 
visokie pasaulio valkatos — 
spekuliantai, kuriems tėvynė 
tenais, kur geriau, kurie visur 
varo šlykščią spekuliaciją ir 
žmonių demoralizaciją. O žmo
nių demoralizacija jau eina, 
spekuliacija giliai šaknis lei
džia. —J. K.

Pastebint ir aprašant didžiau
sius žmogaus proto laimėjimus 
taip pat reikia nepamiršti ir ki
tų gamtos kurinių gyvenimo ir 
darbo, kuris gerai įsistebėjus 
yra nuostabus ir kažkuo pana
šus žmogaus gyvenimui. Paty
rinėjus gaunama išvada, kad 
net toki maži padarai, kaip 
skruzdėlės, yra išmintingi ir, 
savo didžiulėse bendruomenėse 
gyvena drausmingai, susiskirs- 
čiusios luomais ir pareigomis. 
Nuolatiniai skruzdėlių bėginė
jimai aplink skruzdėlyną mums 
atrodo juokingi ir betiksliai, ta
čiau taip nėra. Turėdami kan
trybės a lydžiai stebėti jų dar- 

I bą, tuoj pamatom, kad visi bė-

to-
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(GALAS)

Iš Lietuvos
Supirkinčs eržilus

RASEINIAI. — Lapkr. 29 d. 
turgaus aikštėje ž. u. rūmų at
stovai sUpirkinės tinkamus veik
sle! eržilus. Eržilai bus supir
kinėjami įvairaus tipo, nuo 2 

5 metų.iki

kad 
Anglija ir Francuzija gali len
gvai pasiekti aUkščiaus paminė
tųjų SSRS tautų žemes — per 
Juodąją Jurą. Čia joms? reikia 
tiktai Turkijos kooperavimo, 
kad karo laivai galėtų pereiti 
per Dardanelų sąsmauką; o su.

Sudegė linaminė 
y UTENA. — Lapkričio 8 
apie U vai., džiovinant linus, 
Naryaišių kaime, Utenos vai., 
sudegė Skutkevičiaus Stasio ir 
kitų linaminė su jauja ir ten 
buvusiais linais. Nuostolių pri- 
skaitoma fcple 1,950 litą. <

d

ir kad skruzdėlių bendruome
nės sudaro tarsi savo valstybes 
su vadais ir kariais pryšakyje.

Išbėgusios parnešti medžia
gos statybai, skruzdėlės nors ir 
mažos ir toli nubėga, bet ne
paklysta, o po kurio laiko su 
smėlio grudu burnoje ar milži
nišku šiaudeliu žiaunose grįžta 
namo net pro tuos pačius var
tus. Statyba vyksta visu tem
pu: statomi rūmai busimosioms 
kartoms — vaikams. Kitos dar
bininkės į statybos vietą tempia 
už save didesnius rąstus — eg
lių spyglius, kurie bus reika
lingi išorinei statinio daliai ir 
stogui. Jos stipresnės ir dides
nės už kitas; jos gimusios sun
kiems darbams. Tarp darbinin
kių sukinėjasi dar didesnės ir 
nejudresnės; tai kareiviai, ku
rių pareiga ginti visą bendruo
menę ir saugoti darbininkes 
nuo netikėto užpuolimo.

; Taip kasdieniniame skruzdė
lių darbe jaučiasi ritmiškas, 
protingas gyvenimas, kuriame 
kiekvienas atskiras gyvūnėlis 
žino savo pareigas ir jas stro
piai atlieka. Pro vienus vartus 
pasirodo normalaus dydžio 
tvarkingai skubančių darbinin
kių vorelė. Nerūpestingai jos 
visos bėga viena kryptimi, tik... 
dalis pasisuka ir dingsta stato
muose namuose. Kur gi kitos 
bėga? Tai bendruomenės mais
to tiekėjos žinomu keliu, 
“skruzdėlių gatve”, vingiuojan
čiu tarp žolių ir medžių, skuba 
pristatyti maisto negalinčioms 
atsitraukti nuo savo pareigų, 
šio tako galas yra ploniausios 
medžių šakutės (skruzdėlės už
kopia kamienu į medį ir šako
mis pasiekia ploniausias šake
les), ant kurių auga amarai. 
Tai skruzdėlių maitintojai, tas 
pat, kas mums karvės, jų pie
nas. Bet ką .amarai skruzdė
lėms teikia, tai nėra pienas, o 
saldus medaus skonio skystis, 
turįs daug maistingumo. Jis ra
mina troškulį ir alkį bei teikia 
jėgų darbui. Pripildžiusios šiuo 
skysčiu gužius, maisto tiekėjos 
vėl grįžta atgal. Pakely kartais 
jos sutinka išalkusių. Vos žy
miais ūselių judesiais jos susi
kalba. Tuomet sočiosios atkus
ti atsargas ir alkanąsias maiti
na; iš burnos į burną bėga sal
dus skystimas.

Taip daugelis tiekėjų, pakely 
išdalinusios atsargas, vėl sku
ba atgal iš naujo prisipildyti 
gurklius maistu, ir parnešus 
juo pan'iaithili visas dirban
čias ir likusias - namie.

Vaikai joms teikia džiaugs
mo ir laimės. Rūpintis jaunais 
perais skruzdėlėms yra labai 
svarbi pareiga. Motinos laiko
mos7 bendruomenės pagarboj. 
Po apvaisinimo be kiaušinėlių 
dėjimo jos nieko daugiau ne
veikia: jauniklių slaugymą i f 
auklėjimą * perima auklės iš 
darbininkių.

Iš kiaušinėlių išrieda vikšras. 
Pradžioje jis esti be galo ma
žas kirminėlis, kuris rupestin-

goj auklių priežiūroj greit au
ga. Vėliau rūpinimasis juo da
linai atpuola, nes jis būna įsu
pamas į tarsi popierinį koko
ną, ir taip atskiriamas nuo pm 
šaulio. Viduje kokono jis ra
miai miega ir tame nuošalume 
pergyvena tą stebuklą, kurį , 
pergyvena kiekvienas vabzdys 
— virsta lėlyte, o galiausiai iš
rieda skruzdėlė. Bet tas ne
įvyksta taip lengvai: be pašali
nės pagalbos ir šis gamtos pro
cesas neįmanomas. Skruzdėles 
tai žino, nes jos pažįsta visus 
pavojus galinčius ištikti jų jau
nus perus. Liga, blogos gyveni
mo sąlygos, oro nešvarumas 
gali padaryti daug žalos. Auk
lės be perstojimo turi prižiu 
rėti kokonus: išnešti juos lauk 
pravėdinti, kad busimoji karta 
išaugtų stipri, pilna energijos 
ir patvarumo. Dabar supranta
ma, kodėl skruzdėlės lėlytes 
kilnoja iš vietos į vietą: būtent 
ten, kur sausa ir šilta.

Kai po tam tikro laiko jau
nos skruzdelės bando išsiva
duoti iš savo “lopšio”, aukles 
perplauna kokonus ir iš jų išli
pa darbininkės ar kareiviai, 
patelės ar patinėliai. Skruzde
lės turi vieną didelę paslaptį: 
vaikų jos gali išsiauginti tokių, 
kokių nori.

Tai viskas vyksta giliai po 
žeme. Bet įėjimai nepalikti be 
apsaugos. Prie jų stovi sargyba. 
Kai tik pasirodo pavojus (daž
nai vienos skruzdėlės puola ki
tas, pa v., juodąsias rudosios ir 
pan.), užaliarmuojamas visas 
skruzdėlynas. Bet visas aliar
mas vyksta didžiausioje tyloje 
ir atliekamas įų»ejių pagalba. 
Budįs kareivis pavojuje iš vie
tos nesitraukia, o apie lai be
garsiai praneša arčiausiai esan
čiai skruzdei, kuri, gavusi pra
nešimą, vėl nepalieka darbo, tik 
perduoda jį savo kaimynei, ku
ri vėl savo kaimynei. Ir 
pranešimas, be triukšmo ir 
stynio, greičiausiu budu 
kokia banga, aplekia 
skruzdėlyną ir pirm negu prie
šo apsižiūrima, kareiviai tirš
tai suglaustomis eilėmis, pilni 
kovos drąsos, jį puola, žūtbūti
nė kova vyksta žiaunomis. Ko
vojama labai žiauriai, kol pa
aiškėja nugalėtojas, o mūšio 
laukus nukloja lavonai ir su
žeistieji. Nugalėtojai nugalėtuo
sius parsivaro belaisvėn ir duo
da dirbti pačius sunkiausius 
darbus. Kai kuriuos belaisvius 
čia pat mūšio lauke suėda. Ne
laisvėn imama ne tik gyvos 
skruzdėlės, bet kartais ir jų 
kiaušinėliai. Išsiritę ir suaugę 
vikšrai taip pat turi dirbti lyg 
vergai; jiems dažniausiai pave
damos auklėtojų pareigos. Pa
sitaiko, kad vergai siunčiami ir 
į kovas.

Skruzdėlių gyvenimas mums 
rodo, kad jos turi daug proti
nių gabumų ir daug kur veikia 
panašiai, kaip ir žmonės. Vis 
dėlto tyrinėtojai to nepripažįs
ta, nes bandymai esą rodo, kad 
tikro sąmoningumo skruzdėlės 
mažai parodo, o veikia vado- 
vaudainosios instinktu bei 
įgimtais palinkimais. —V. Da.
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rAkiniai Gaidžiams
New Jersey valstijoj vienas 

vištų ūkio savininkas išgalvojo 
nuo pat mažens gaidukams 
duoti nešioti raudonus akinius, 
kad jie viską matydami raudo
noje šviesoje prie jos pripras
tų ir nesipeštų. Farmeris tvirti
na, kad jo bandymas pavykęs’’ 
ir užaugę gaidžiai visai nesipe
ša. Praktiškiems amerikiečiams 
reikėtų tą išradimą pritaikinti 
buliams, o toliau ir tam tik
riems žmonėms, kurie turi le
miamos įtakos karui.
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AMBROSIA

Nectarmenku

Beer
BAIME

Švenčių gėrimai

NAUJIENŲ SKAITYTOJU
mokinimų.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

Visi “Naujienų” skaitytojai, kurie prie du 
rų parodys kvitų už apmokėtų prenume 
ratų, bus įleidžiami veltui.

Šiame Koncerte bus išdalinta dovanos 
kontestantams ir skaitytojams. Bus labai 
gražus programas, kurį išpildys Chicagos 
Liet. Vyrų Choras, po vadovyste K. STE-

Telefonuokit Dyleriui, arba šaukit YARDS 2213
PRISTATYMAS DYKAI

$4,000,000.00
$275,000.00

PUIKIAUSIAS ŠVENČIU 
GĖRIMAS

pajėgia padaryti, o ne pajėgęs 
jo priversti stengiasi pakeisti 
fiziologinius trukumus centri
nės nervų sistemos darbu. Ta
da įvyksta vadinamieji psichi
niai “kompleksai”, ir toks žmo
gus ir. biologiškai ir psichiškai 
nenormalus. Tie nenormalumai* 
žinoma, gali pasireikšti įvai-

kad ne kiekvienas drąsuolis 
yra tas, kurs drąsą rodo. Indi
vido drąsa priklauso nuo adre
nalino kiekio, atsidūrusio krau- 
juje; o adrenaliną gamina su- 
prarenalinių liaukų luoba, kor- 
teksas. Adrenalinas turi dar ir

• A u

kitų savybių; jis, pavyzdžiui, 
sulaiko kraujoplūdį. Bet kai 
katė pamato šunį ir jos nuga
ra pavirsta lanku, o šeriai gra
sinančiai pasišiaušia 
beveik gryna fiziologinė reakci
ja, su valia mažu bendro tetu
rinti. Josios veikimas priklauso 
nuo staigiai ėmusio sunktis į 
kraują adrenalino. Tada katė 
prunkščia, urzgia ir yra pasi
ruošusi plėšriai pulti priešą. 
Visai kitaip yra su žmogum, 
ar bent su toli nužengusiu evo
liucijoje žmogum. Adrenal.no 
kiekį kraujuje jis gali reguliuo
ti valios pastangomis; vadina
si, ar būti drąsesnis ar baikš
tesnis. Tas jo valios reguliavi
mas tepriklauso nuo jo supra- 
renaLnių liaukų jau minėtų 
dalių santykiavimo. Adrena ino 
kiekį dar didina skausmas, gera 
nuotaika ir iš viso stiprios emo
cijos. Bet blogiausia būna tada, 
kada žmogaus valia verčia or
ganizmą daryti daugiau nei jis

RETAI PALYGINAMAS...
NIEKAD PRALENKIAMAS

AMBROSIA BREWING C0
3700 S. HALSTED ST.

Marka Toggery
‘MADOS VYRAMS’

• DRABUŽIAI 'I
• BATAI
• PARĖDAI

PAPILDYKIT SAVO NAUJU METŲ 
DŽIAUGSMUS SU

HARVEY, ILL. 
Tel. 630 Vakarais atdara.

Vaišinkitės ir vaišinkite savo sve
čius per šias šventes Ambrosia 
Nectar Alum ... pasiųskite keisą to 
putojančio, puikaus Nectar Alaus 
ir dovanoms. Jus negalit klysti, nes 
Nectar Alus pietinėj miesto dalyje 
yra ir labiausia parduodamas bu
telinis alus.

Baimė yra bene galingiausias 
žmogaus instinktas, šituo in
stinktu mes labiausiai esame 
panašus į gyvulius. Ir ne tiktai 
karo metu. Ar kai gražus iš ry
to per anksti grįžtame pas žmo
nas namo. Tai yra, be abejo, 
tai, ką matematikai vadina 
“funkcija” savisaugos instink-j 
to, bet toji funkcija turi daug 
išsišakojimų ir tai tokių keistų 
(kaip kad musų antrasis pa
vyzdys), jog kartais ją sunku 
net prie “baimės priskirti. Pa
prastos baimės, gyvuliškos, fi
ziologija jau yra suprantama, 
bet jos sudėtingesni apsireiški
mai — drovumas, baikštumas 
— tebelaukia gabių fiziologinių 
psichologų susidomėjimo.

Baimė paprastai kelia jude- 
— tai normaliausia reak- 
Emocija, kaip sako pats 

mus ir fiziškai 
Be to judėjimo 
priklauso nuo 
keista kai kam

Tik už dviejų dienų ir vėl; 
metinė šventė; jau pats laikas 
pasirūpinti ir gėrimais. Bet 
Ambrosia Nectar Beer, tur bu t, 
visi pasakys, kas tik paragaus 
kad tai yra vienas iš puikiau-! 
šių. Tas alus yra ir vienas iš 
labiausiai geriamų gėrimų.

Tad, nelaukdami paskutinės 
dienos skubos, patelefonuokite 
savo dyleriui, arba bravarnei 
Yards 2213 ir užsisakykite dė
žę. Nepamirškite, kad alaus dė
žė tokio alaus yra ir gera šven
čių dovana.^

Nectar alų daro Ambrosia 
Brevving Co., 37.00 S. Halsted 
st. (Skelb.)

Vandos, nenusiminkit! — Kiti keistumai 
ir netikslumai.

Rubsiuvių Svetainėje
333 SOUTH ASHLAND AVENUE

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą) 

TIK TELEGRAMOMIS.

Remkite Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

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

sakysit, tokia intencija Kunigas 
Mišių nelaikys. Trokšti mirties 
ir ta intencija melstis tegalima 
tada, kai jaučiame, jog šiuo mo
mentu miręs jis butų laimin
gesnis, bet jokiu budu ne sava
naudiškais sumetimais laukt, 
artimo mirties. Kadangi tokiuo 
nujautimu sunku pasitikėti, ta 
visados geriau yra melstis, kad 
artimas pasveiktų.”
. šių žodžių autoriaus archyve 
yra iškarpa iš Lietuvos katali
kų ūkininkų sąjungos laikraš
čio “Ūkininko” — skaitytojo 
klausimas apie tai ar jam nie
ko nebūtų už tai, jeigu jis nuė
jęs užmuštų kaimyną (už kuolo 
pievoj perkėlimą ar ką ten pa
našaus)... Kas sakytų —“šmeiž
tas”, gali pats senojo “Ūkinin
ko” komplektuose rasti.

O štai — medicina:
“4 Kl. Ar tiesa, kad sergąs 

geltlige žiūrėdamas į pateną pa
sveiksta?

“Ats. Neliesa. Tuo tikėti, rei
škia tikėti burtais, kas yra nuo
dėmė. Tačiau patena gali būti 
kaip maldos ir aukos simbolis, 
o malda yra kiekvienos ligos 
vaistas.” *

Ir (Visgi pripažįstama, — ma
lonu konstatuoti!) piliečių są
žinės laisvė:

*5 Kl. Ar galima kitą asmenį 
įrašyti į Ligonių Apaštalavimą, 
jei tas asmuo nežino, o gal ir 
nenori ?

“Ats. Negalima.”
Ir — negi jaunikliai semina

ristai visas šias filosofijas nar
plioja?!.. — Mes ikišiol žinojo^ 
me, kad tėvais vadinami tie, ku
rie yra suteikę vaikams gyvybę. 
Pagal šį klausimą išeina...

4'6 Kl. Ar ' sunkiai atsakys 
prieš Aukščiausią tokie (katali
kai, kurie patys būdami neprak
tikuoją katalikai, nesirūpina sa
vo vaikų religiniu auklėjimu, 
nors, dėl žmonių akių, leidžia 
savo vaikams išmokti vieną ki
tą tikėjimo tiesą?

“Ats. Svarbiausia tėvų parei
ga žemėje yra suteikti vaikams 
gyvybę, išmokyti ir išauklėti 
juos pagal Dievo ir Bažnyčios 
įsakymus. Kas to nepadaro, aiš
ku, labai sunkiai nusideda, nes 
neatlieka svarbiausios savo pa
reigos.”

Naujienų Pinigų
Siuntinio Skyrius

\NAUJIENŲ-ACME Telenhoiu
SOUTH BEND, IND. — 

Stephen Melkey, kuris buvo 
surištas ir paliktas kelyje 
su užkimšta burna. Auto
mobilistas pervažiavo per 
jį ir užmušė, nes laiku ne
pastebėjo.

eina klausimas, pa 
rodantis, kokių puikių skaityto 
jų “Lurdas” beturįs:

“3 Kl. Ar galima duoti šv 
Mišioms kaip už mirusį su eg 
zekvijomis, jei tas tebėra gy 
vas, intencija, kad greičiau mir-

drovumą* .
Antra vertus, žinoma ir tai, 

kad drovus žmonės stengiasi 
užslėpti savo baikštumą dėda
miesi viršesniais už kitus, pa- 
tronizuodami juos. Toks patro- 
nl žavimas kartais nueina net 
iki arogancijos. Tai jau yra sa
votiškas savisaugos ^nusidažy- 
mas, kurio žmonės dažnai ne- 
atskiria nuo tikro stačiokišku
mo. Perdėjimas yra lengviau
siai pastebimas jo požymis. Au- 
o r i te t ingi stebėtojai teigia, kad 

drovumas yra labai glaudžiai 
atsietas sii intelektualiniais ga
limais. Tas per didelis jautru

mas pareina nuo smarkiai iš i 
vysčiusios medullos ir itin bu
dingas yra tiems, kurie verčiasi 
kokiomis nors studijomis.

Neabejotina, kad toks perdė
tas drovumas ar, kaip dabar 
madinga jį vadinti, — 
mo kompleksas” gali pareiti 
nuo ‘organiškų trukumų. Tai 
pastebėta, pavyzdžiui, mokykli
nio amžiaus vaikuose: kai vai
kas jaučia kokį savo, kad ir 
menką, trukumą, negali žaisti 
ar k., tai padariniai gali būti 
labai komplikuoti. Jei toks vai
kas visais kitais atžvilgiais busi 
normalus, jis stengsis nugalėti 
visas kliūtis į pasisekimą ar; 
afišuodamas fą savo trukumą 
ar sukeldamas savyje protestą 
prieš jį. O dažnai ir vienu ir 
antru keliu. Tokį istorinį pa-; 
vyzdį mums teikia Wilhelmo Iii 
karjera. Iš prigimties baikštus 
ir gimęs su kairiąja ranka at-i 
rofuota, atsidūręs utilitarinės 
tautos priešakyje, jis protestuo
damas prieš savo trukumus iš
ugdė savyje tokius jų “nudažy- 
mus”, jog tai ilgainiui privedė 
prie buvusio D. karo. Edvardas 
VII, jo pusbrolis, jį aitriai buvo 
pavadinęs “puikiausiu nenusi- 
sekėliu visoje istorijoje”. Pui
kią jo biografiją, ir kartu ilius
traciją šitokiam atvejui, para
šė Emil Ludwig.

šitas pavyzdys mums sako,

(S. UTONO PASTABOS)
Lietuvos mėnesinis “Lurdas” 

turi klausimų skyrių,.su pasta
ba: “Klausimų skyrių Lurde 
tvarko Melr. Kunigų Seminari
ja Kaune. Klausimus bei pasta
bas apie atsakymus prašome ad
resuoti: Kunigų Seminarija — 
Lurdo klausimai, Kaunas.”

Iš rugsėjo numerio galime 
suteikti paguodos Vandoms:

“2 KL Mano vardas Vanda. 
Ar turiu globėją ir kada jos 
šventė?

“Ats. Vanda yra lenkų tauti
nis vardas. Tuo vardu Bažnyčia 
šventosios nėra paskelbusi, ta
čiau danguje jų gali būti nevie
na, nes Bažnyčia teskelbia tik 
mažą dalį šventųjų skaičiaus. 
To vardo diena yra birželio mė
nesio 23 d

Toliau

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

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

KONCERTAS—
J imą 
cija. 
žodis, išjudina 
ir dvasiškai, 
rųšis visiškai 
(kad ir labai 
pasirodys) dviejų mažyčių liau
kų konstitucijos. Tos liaukos 
yra visai mažos, mažo nago 
didumo; o yra jos kiekviena 
viršum inksto, todėl jos ir va
dinamos suprarenalinėmis (an- 
tiinkstinėmis) ar adrenaline-, 
mis liaukomis. Dar visai nese
niai jų paskirtis biologijos 
mokslui buvo visiškai nežino
ma. Abi tos liaukos yra viena 
į kitą visai panašios ir išvaiz
da ir funkcija. Iš išvaizdos jos 
panėši į pranzucų “Mariannos” 
kepurę, o jų funkcija yra gana 
sudėtinga.

Kiekviena suprarenalinė liau
ka susideda iš luobos, vadina
mojo kortekso, ir branduolio 
viduryje, kuris anatomų vadi
namas medulla. Nuo tų dviejų 
dalių santykio kiekviename or
ganizme priklauso to individo 
temperamentas, nes korteksas 
yra tartum vyriškas tų liaukų 
elementas, o medulla mote
riškas. Visi peštukai, karingi 
vyrai, turi didelius korteksus; 
drovus žmonės atvirkščiai, tu
ri dideles medullas. Paprastai 
abudu elementai lygiai ryškus 
yra nesuderinami, bet vis dėl
to pasitaiko. Tokiu atveju dro
vumas ir karingumas būna ly
giai suskirstytas, ir tokie indi
vidai, sako, supykę būna pavo* 
jingiausi.

Tačiau baimė paprastai yra 
abiejų suprarenalinės liaukos 
dalių veikimo pasekme.. Jei 
žmones paveikia, sakysime, bai
mė priešo, tai skirtumas yra 
tik tas, kad vienus ji verčia ko
voti, o kitus bėgti. Stipraus bu
do žmonės, pavyzdžiui, labai 
bijo pašaipų, pasityčiojimo. Štai 
bene bus ir teisingiausias dro* 
vuino išaiškiniinaš. Baimė, kad 
prieš mus yra socialiniu atžvil
giu laukinis žmogus, kuris ne
atjaučia kitų žinonhj jausmų, 
kuris '' neatskiria šiurkštumo 

kelia mumyse

SEKMADIENI

Sausio-January 14 d. 1940

Šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras

Turtas virš - - 
Atsargos fondas

Dabar Mokame 31/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

X JL/JLZĄyJLV V* A4-1VAVJ g. g• - ' _ _auid__________ _
LOAN ASSOClATlONofCMcago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE

er—------------------ - ............................ “r" .....

riausia forma.
■ Tai yra kaina, kurią žmo
nės moka už gautas didžiąsias 
dovanas — už protą ir valią. 
Šiaip ar taip, nors tai musų gi
minei gėdos nedaro/' biologo 
akimis žiūrint, tuo atžvilgiu 
katė yra daug darniau sutaisy
tas Dievo padaras. [“L. A.*’]

nuo

Adrenal.no


Naujienų” laidą.

*

Diena Iš Dienos

bus įdėtas į padidintą 

gruodžio 30 d.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

MOTERŲ 
SKYRIUS

pakol liga nepakirto. Nors pus
brolis Jonas Gricius dėjo daug 
pastangų ir kašto, bet išgelbėti 
nebegalėjo ir gruodžio 22 d 
1938 mirė.

Pastangomis ir kaštais Jono 
Griciaus tapo iškilmingai Lie 
tuvių Tautiškose Kapinėse pa 
laidota, laidotuvių direkloiiau 
Paul Ridiko rupesniu.

Lai būna tau, Barbute, leng 
va ši Amerikos žemelė; nėra 
kas tave beprimintų, našlaite 
likai amžinai. —D.

—

'Ketvirt, gruodžio 28, 1939
'trr

So. Lo\vc avė. gimimo diena į kolegijų, bet 
pripuola Šeštadienį,

P-lė Maryte yra žinoma lin
ksmo budo ir gabi biznyje. 
Partneriuose su vienu rosclan- 
b'ečiu, užlaiko puikų tavernų, 
10737 So. Michigan avenue.

Gimines ir draugai nepa
mirškite pasveikinti jaunų biz- 
nįerę su gimtadieniu sekantį

vasarų gavo 
darbų, tai nori užsidirbti mo
kslui.

Žinių pridavė gera draugė 
kuri linki Marytei “Happy 
Birthday” ir pasisekimo.

P. t . Baniuliai parėmė ma
ne k^ nteste su prenumerata.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Serga Agnės 
Šidlauskas

žinoma bridgeportiete, Agnės 
Šidlauskas, 3428 So. Halsted St ., 
jau 6 savaites guli Lutheran 
Deaconess ligoninėje, 1138 N. 
Leavitt St.

Gruodžio 21 d., Dr. Kousky 
padarė jai operacijų.

Mrs. A.
si Room 207. Lankymo valan
dos nuo 2 iki 4 po piet/ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare.

Draugai-ės prašomi ligonę 
aplankyti...

Linkiu greit pasveikti.

Šidlauskienė randa

S.

SUSIŽIEDAVO JAUNI 
BRIDGEPORTIEČIAI

BRIDGEPORT. — Teko sužb 
noti, kad p-lė Aldona DarČiu 
naitė yra susižiedavusi su 
spaustuvininku Stan. Gapšiu 
(Gabby), kurs su A. D. Kaula- 
kiu yra valdytojai Progress 
Printing spaustuvės, ties 3326 
S. Halsted St.
’ P-lė Aldonutė šioj spaustu
vėj dirba už knygvedę. Ji yra 
gražios išvaizdos mergaite ir 
sako jaunuolis Stanislovas ją 
pamilo iš pirmo pamatymo 
taip lygiai, kaip toj legendoj 
apie Kęstutį su Birute kad dai
nuojama: “Išvydęs t’krų grožy 
bę pas marę, Jaunai Birutei to
kiais žodžiais tarė: Kas nors tu 
esi, deivė ar mergelė, Pr’imk 
mano rankų ant šio kelio.”

Frentas.

O Chi vagos Parko lagūnoj, 
prie W*ebster Avenue ir Outer 
Drive, prigėrė 22 metų zno/e-| 

' riškė, Bernice Čarpenter, 7363 ( 
\Norlh Damen Avenue. Auto-

•Misa M. Gricaitė yra duktė 
' ridgeportiečių Onos ir Jono 
Baniuliu (J. Baniulis patėvis), 
kurie gyvena savame name 
3532 So. Lowe avė. Jų sūnūs mobilis kuriame, moteriškė va-
praeitų pavasarį baigė, aukš- žiavo, paslydo, nušoko nuo 
lesnę mokyklų ir mano stoti kelio ir įkrito į vandenį.

__  * 7

Pradekit Naujus Metus Atsakančiai!

išsi- Susilaukė
Dukrelės

Jį yra 7 sv., 1 uncijos svo
rio.

Išvydo pasaulį 8:37 valanda 
vakare, Kūčių naktį, gr. 24 d.

Jos vardas bus Camille Ann.
šiuo laiku ji su motina gra

žiai laikosi po priežiūra dakta-

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Gruodžio 22 d. 1938 m.
skyrė iš gyvųjų tarpo Barbora-
Therese Tamošauskaitė, vqs su
kakus 32 metų amžiaus. Gi
mus Newark, N. J., maža bū
dama su tėvais išvyko Lietu
von, kur laike pasaulinio karo 
daug vargo nukentėjo ir berods 
neteko tėvelių. 1921 metais kai
po gimusi Amerikoj, sugrįžo į
Ameriką, kur manė gauti prie- rų Little Company of Mary li- 
glaudų prie brolio, kurio betg‘r goninėje.
nesurado. Atvykus į Chicago, 
gavo darbų pas savo giminaitį Anna ir Joseph Bereskų, cice- 
siuvėjų Jonų Gricių, 821 W. riečių gyvenančių adresu 1507 
34th St. Čia padėjo prie siuvi- S. 49th avenue, Ciceroj, III. 
nio ir gaspadinavo per 7 metus . . ; D.

Camille Ann yra dukrelė pp.

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

Barai ir Visi Įrengimai. Renda Pigi.

9000 ARCHER AVĖ. WILLOW SPRINGS, ILL.

Phone BOULEVARD 4552 Moterims:
. Seredomis ir Ketvergais.

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURSISH BATUS

ATLANKYK SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su akmenų krosnim. 

Kambariai dėl pagulėjimo. Kainos labai prieinamos. 
1657 West 45th St Kampas So. Paulina St.

A. F. OZESNA, Savininkas. '

naujtenų.aOme Telephoto
C’JICAGO. — Marie Worthley, kurių raminą vyras 

Edward. Per Kalėdas žuvo gaisre jų trys vaikai, kai už
sidegė eglaitė.

=st=w

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

r APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nno Public Liabi- 
Uties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

U

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
Chicago j)

Albert Kanikula, 24, su Mary
Stancel, 26

Henry Hansen, 31,
zanne Juška, 32

Edward Muzurk, 25,
Stancik, 25

Ellsworth Norwood,
Catherine Baltis, 22

Reikalauja
,’erskirų

Hekn Orlowicz nuo An'hony
Orlowicz

su Su*

su Ann

28, su

Gavo
Perskiras

Margaret Matts nuo Frank 
Matts

Alice Michels nuo Bernard 
Miche!s.

PolitiKa

d

.CROCHETED GLOVES PATTERN 2350
No. 2350—Megstos pirštinaitės. Mieros: mažos, vidutinės 

Ir didelės.

Liet. Demokratai 
Statys Kandidatų 
Rinkimuose

Ketvirtadienį, gruodžio 28
Lietuvių Demokratų raštinėj, 
po antrašu 6912 So. Western 
Avė., įvyksta specialis susirin
kimas lietuvių demokratų cen-’ 
tralinės organizacijos, kuri no
minuos lietuvį kandidatų atei
nantiems rinkimams. 
, • t

Taipgi bus galutinai nustaty
ta diena išleidimui pirmo nu
merio naujov anglų kalboje 
laikraščio, kurį leis Lietuviui 
Demokratų Lyga pradedant’ 
sausio 20, 1940 m.

Visi deiegatai iš visų ketu
riolikos klubų prašomi būtinai 
dalyvauti šiame susirinkime.

J. L. Juozaitis.

Ir Sveikinimas 
Ir Pranešimas 
Apie Mirti

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

> 111 11 "" 1 1 ' I .. I I' l.ltil | I l»l» Ull- '»!■■■ l I

Naujų Metų 
Belaukiant

Įvairus klubai ir užeigos ati
džiai rengiasi prie Naujų Me
tų sutikimo. Patyriau, kad ir 
mano rėmėjai MN,” konteste 
yra pasiryžę tinkamai ir šau
niai sutikti sekančius 1940 me
tus.

John A. Laudont Tavern
Naujų Metų laukimo proga, 

Johh A. Laudont turės viešų 
sueigų savo naujai įsigytam 
taverną, 3538 Sb. Halsted St.

John A. Laudont yra senas 
bridgeportietis biznierius: Per 
eilę metų užlaiko meat mar
kei ir grosernę savame name, 
3441 So. Morgą nst. Neseniai 
jis nupirko aukščiau minėtų 
taverno biznį, khrįame dirba 
irgi bridgeportietis, mano rė
mėjas, M.1 Slavinskas.

Kadangi J. A. Laudontas tu
ri daug pastovių kostumerių 
ir draugų, tai tikisi kartu su 
jais šauniai sutikti Naujus Me
tus.

Pas p. p. Masiliūnus*
Savininkai “Bessie’s Tavern” 

3200 So. Lituanicą avė., Mr. ir 
Mrs. Masiliūnai turės ’ Naujų 
Metų lauktuves.

Seiliaus p. p. Masiliūnai yra 
gyvenę Weštvillėj, bet jų drau 
gaL atsilanko pas juos ir Brid- 
geporte. BHdgeportiečiai irgi 
mėgsta jų užeigų, todėl mano 
turėti tikrai skaitlingas sutik- 
tuvesv..
Lauktuvės George’s Tavernoj.

Klemensas 
ninkas namo 
verno”, 3159 
lauks Naujų
draugais ir kostunierjais.

Klemenso draugas George 
lanulis turi daug draugų Chi- 
cagoje, todėl ir jie atsilankyk 
i “George’s Tavernų.”

Mr. ir Mrs. K. Usauskai' yra 
pasitaisę visus gražiai priimti.

Gimtadienis Per Naujus 
Metus.

Mr. Wm. Rakauskas, 927 
W. 33 PI., surengs savo, žmo
nai Mrs. A. Rakauskienei var
dadienį Naujų Metų dienų, 
sausio 1 d., 1940, Shemeto 
svetainėje, 3336 Sp. Lituanica 
avenue*

Nuo sepiaus pp. Rakauskai 
yra žinomi biznieriai, (paskuti
niu laiku laikė tavernų prie 
37th ir Parnell avę., todėl turi 
plačių pažintį apylinkėj ir ti
kisi. turėti skaitlingų “Birth- 
day Party.”

Po Naujų Metų Mr. ir Mrs. 
Bukauskai vėl atidarysiu biz- 
nj... ' , ..

Pasveikinimas Su Gimimo
* Diena.

Miss. Marijos Gricaitės, 3532

Lisauskas, savi- 
ir “George’s Ta- 
So. Halsted st., 
Metų, kartu su

Klauskite musų didelio, NEKILNOJAMO turto bargenų 
surašo DYKAI., Telefonuokite, rašykite laišku ar kreip
kitės į raštinę. Mes turime namų sųrašų apdraudos kom
panijų, HOLC, Bankų, Building and Loan Assn., Staty
tojų ir Privačių savininkų labai žemomis kainomis. Bet 
kas iš musų aštuęnių salesmonų maloniai 
namus be jokių prievolių. Gausite skubų 

patarnavimų. Neatidėliuokite! Veikite

Raštini atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais —• 
nue S ryto iki 1 vaL popiet.

parodys tuos 
ir mandagų 
šiandien!

nt

2411
S. 52nd 

Avė. SYKORA
Tel.

Cicero
453

Pirmųjų Morgičių Paskolos Duodamos Už 4 iki 15% 
palūkanų.

25 METŲ REAL ESTATE PATYRIMAS

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klų, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

■ mokslų ir kultūrų, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHŲANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y

NAUJIENŲ SPULKOJE

Ko, Dukrelė, Taip 
Šokinėji?

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pennsylvanijoj mirė Martinas 
Chepulis

Penktadienį, gruodžio 22 d. 
iš Carnegie geležies industrijos 
miestelio Duąuesne gavau šven
čių sveikinimų nuo parapijom} 
gruzdiečių Josephine Chepulic- 
nes ir jos dukrelės Charlotte 
Sykiu pranešė, kad vyras ir tė
velis Martinas Chepulis mirė 
’apkričio 26 d., 1939 metais.

Gaila, dar nesenas buvo žmo
gus, gražiai sugyveno su šeima 
ir buvo veiklus vietinėse orga
nizacijose. Buvo labai draugiš 
kas ir iškalbus. Jo gimtinis kai
mas Rakandžiai, Gruzdžių val
sčiuje. Viena duktė gyvena Lie
tuvoje, yra ištekėjusi už Babra
vičiaus Lygudų 'kaime. Išgyve
no Amerikoj apie 35 metus. Su 
jauną žmona 30 metų atgal* iŠ 
Amerikos parvyko į L’etuvų, 
kiek pagyvenęs sugrįžo į šių 
Šalį, žmona ilgus metus gyveno 
Lietuvoj, vėliau aisikviete it 
jų. Gilios užuojautos velionio 
šeimai^B-Ro

'.Ff

Sudėjo Užtektinai Pinigų Visokiems Ka
lėdiniams prezentams

Lithuanian Bldg., Loan
& Savings Ass’n.

KURIOS ANTRAŠAS YRA
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Yra Saugi Nes Kiekvieno Indėliai Yra Ap
drausti Iki $5,000.00 per Fede- 
ral Savings and Loan Corp.

Washington, D. C.

Garsinkitės “N-nose

MADOS

O! Mano Tėveliai

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIŲ

No. 4280—Namie dėvėti suknelė 
—Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1730 
So. Halsted SU Chicago, DL

NAUJIENOS Patiem Dept 
1789 S. Halsted SL, CHcafa, DL

No. 2350 •tetapti man pavyzdį No.

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)vėliau aisikvietė itAdresas.
OCfestas te valstija)

Miestas ir valstija..

Ils

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, Dl.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė LIETUVIŠKŲ RADIO IBI 11 I I)PROGRAMŲ °:S H. 11.1.1



Ketvirt., gruodžio 2Ž, 19Š9______________________

“NAUJIENŲ” 1940 KALENDORIUS VAIZ- 
DŽIA1 KELIA SVAJONES

—

Pavarčius kalendoriaus puslapius
Gruodžio 21 <L, jaunuolis, tur 

birt, “Naujienų” išnešiotojas, į> 
teikė man 
ir labai puikiai apdirbtą tech
niškai “Naujienų” kalendorių. 
Gausis, kurio iliustracija Vaiz
duoja' žiemų Lietuvoje tuojau 
pdminė man nuotikį atšventus 
Nepriklausomybės šventę Šiau
liuose, rytojaus dienų, sekma
dienį, rš pat ankstybo ryto pra
dėjo ubagiškais kąsniais snigti 
ir taip tykiai be vėjo, per visą 
dienelę minkštutis baltutis ir 
švelnutis kaip pūkas sniegas 
krito ir apklojo pilką ledais su
kaustytą Lietuvos žemelę Iki 
kelių.

Tą (heiių nemažas būrelis pa- 
vasarininklų sykiu su mumis 
turėjo grįžti į namus. AŠ su sa
vo giminaite V. D. nelaimei pa
vėlavome nuvykti į autobusų 
stotį ir radom jau išėjusį auto
busų su visais keliauninkais. 
Mat, šoferis, bijodamas, kad ke
lyj kur neįklimtų ir nereikėtų 
pusnyne nakvoti su visais ke
leiviais, išvyko 15-ka minučių 
anksčiau negu paprastai. Tą 
vakarą Gruzdžiuose buvusio 
chicitgiečio Vinco Klovos salėj 
turėjo įvykti puikus vakaras.

spalvuotą

Pasisarridėme vežiką, ir pasi
leidom per miškus ir kaimus. 
Pridribę sniego medžiai, nuliįv- 
kusioš šakos nepaprastą įspūdį 
darė ir kėlė mintis į tolimą 
petgyvehtą Jaunystę, kada daug 
daug žiemų teko Lietuvoj pri
teisti.^

žiemos Sporto Dienos.
Vasaris — žiemos Sporto lau

kas Lietuvoje. Kadtmgi per visą 
žiemą išžiemavojan, tai teko' ir 
prisižiūrėti kaip Lietuvos jauni
mai puikiai žaidžia su pačiūžo
mis. Teko tuo laiku sutikti' kan
klininkę šiaulietę, p-lę A. Ptiže 
laiię, kuri dabar gyvena Phlla4 
delphijoj. Malonu 
tą gražų jaunimą

bttVo matyti 
taip mikliai

ir balandžio
♦

kyklos studentai ruošėsi vaidin
ti puikų teatrų prie to buvo at
vykusi ekskursija iš Valakų na
mų ruošos mokyklos, apie tris
dešimts gfažių mergaičių, su 
savo mokytoja. Negalima buvo 
tokios progos praleisti.

Aplenkiu kovo 
mėnesių vaizdelius kalendoriuj 
kurie taipgi labai reikšmingi ii> 
daug minčių sukėlė.- Gegužis—1 
žydinti sodai Lietuvoje, šio mė
nesio 25 d., išvykstant iš Lietu-1 
vos, įvyko atsisveikinimo sueij 
ga bei puota, kur susirinko di
delis būrys gimtinio kaimo 
žmonių dideliam, žieduose pa
skendusiam sode. Tai malonus, 
graudus niekados neužmiršta
mas vaizdas.

NAUJIENOS, CMcago, UI,

PREŽIDENTAS ROOSEVELtAS SU ŠEIMA IR GIMINĖMIS ŠVENČIA KALeSA^>”’ACMI!'M,*’W

Federalė Valdžia Vėl 
Investavo $10,000 
“N-nų”Spulkoj

IbO
L "■

y---

Ar Mokėsite Po 
$10, Ar Busite 
Pas Saviškius?

VAKAR
■ i II

C1UCAGOJ

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
SKRYBĖLIŲ DIRBĖJŲ, patyru

sių. Kreiptis B and L HAT COM- 
PANY, 612 W. Lake St., trečias 
aukštas.

MERGINA PUIKIEMS namams, 
būti, skalbimo nėra. $7 pradžioj. 
Pašaukimą atmokės. Village 7329W

MERGINA 18-20 METŲ lengvam 
dirbtuvės darbui • šiaurės vakarų pu- 
'ėj—naktinei permainai. Nesikreip- 
li, jei ner»ri nuolatinio darbo.

Box» 1116, 1739 So. Halsted St.
VISŲ RŪŠIŲ DARBAI patyru

sioms merginoms hotelio ir restau- 
ranto darbuos, geras mokestis.

MODERN HOTEL, 
879 North State Street.

MERGINA 18 iki 28, GERA šei
mininkė, savas kambarys, geri na
mai, pradžiai $7.00.

4911 N. Central Park Avenue, 
Keystone 0828.

i ■ i ■ m m M i i i i. 1 i . ......  4

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGA PATYRUSI virėja 

moteris arba vyras. Gyvenimas vie
toje. Kreipkitės C. and B. LAVERN 
2041 West 63rd Street.

PARTNERS VVANTED

REIKALINGAS VYRAS ar mo
teris į baldų ir prietaisų biznį eiti. 
Nereikia pinigų, nė rendos mokėti, 
būti bosas pats ant savęs. ALEX 
ALESAUSKAS, Wholesale Furni- 
ture, 6343'So. Western Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

AGOTA BUDGINIENĖ, po 
tėvais Stasiuliutė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 28 d., 3:30 vai. ryto 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Dortvietų kaime, Už
venčio parap., Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Aleksandrą, Z sūnūs: Jo
ną ir Leo, dukterį Stefanią, 
pttssešerę Zofiją Armdnienę, 2 
pusbrolius: Liudviką ir Povi
lą Jaspelkius ir gimines, Lie
tuvoj—2 seseris, Oną Šimkie
nę ir Stanislavą Gedrimienę 
ir gimines.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos. t

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 1410 So. 40th Ct., 
Cicero, UI. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį,, gruodžio 30 d. 8:00 
vai. ryto iš kopi. į šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos • pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Agotos Budginie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai. Duktė, Pusse
serė, Pusbroliai ir Giminės.

Laid. Dir. Anthony B. Pet
kus, Tel. Cicero 2109.

11 n R A Gėlės Mylintiems I I Lf U fl Vestuvėms, Ban- J f| fl >4 kietoms. Laidotu- 
w 1 1 vėms, Papuoši-
GĖLININKAS matos 
4180 Archer Avenue
, Phone LAFAYETTE 5800

būreliai 
mokyklą, 
sutikti ir

Kai pa-

Pavasaris, Vasara.
Birželis —- Vaikučiai džiaugia

si pavasariu tėviškėj, gale kluo
no, žiūrėdavau kaip 
vaikučių traukdavo į 
Kartais juos tekdavo 
pavaišinti saldainiais.
siekdavo namus, tai visame kai
me jau kalbėdavo, kad “tas po
nas geras”. Liepos mėnuo — 
šicnapiulė Lietuvoje, su dalgiais 
ir grėbliais. Palieku tamstoms 
tuos vaizdus prisiminti. Rugpjū
tis — rugiapiti|e Lietuvoje; Kai- 
nas,'daugybe kryžių, ir šalę, ru

bus šiam vaizdelyj p. A. Firan 
tienės tėviškės laukai. Laukuos 
susitikus ką tik parvykus si 
kirtėjais, neišpasakytai teikia

Rugsėjo — Zarasai. Garsus 
savo kurortais. Spalis — Vil
niaus miesto vaizdus. Lapkritis 
— lietuviškas malūnas.

Motinėlė Settgalvėlėi
Gruodis — Prie ratelio. Tai 

motinėle sengalvėlė, ta senutė, 
dar pajėgia sukti ratelį. Kiek 
tokių darbščių senelių yra Lie
tuvoje, kaip jos rūpestingos if 
gailestingos, kiek vargelių išvar
go ir visokių rupesfelių panešė, 
bet jos nepamiršta nei valandė- 
ės saviškių, kurie gyvena šioj

Už šį tokį puikų kalendorių 
“Naujiciioiiis” tikrai reikia pa- 
ačiuoti, nes visus savo skaityto
jus nepasigailėjo apdovanoti. 
Esu tikras, kad daug “Naujie
nų” kalendorių pasieks ir Lie
tuvą. Ir Lietuvoj aplaikę taip 
pat džiaugsis. Didelis nuopelnas 
— kreditas priklauso šiai aukš
tos kultūros įstaigai. ’ R. š.

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

v

Sausio 14 d., 1940 
RUBSIUVIŲ SALEJE 

333 SO. ASHLAND BLVD
. _ __ - i.:-. ..ai

~ NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKBJ1MAIS

BARSKIS FURNITURE HUUSE. Ine

Alk

M

t

1748-50 47th St Phone Yarda

Bendrovė smarkiai auga
Lilhuanian Building Loaii 

and Savings Association, kuri 
geria us yra žinoma vardu 
“Naujienų” špulka, šiomis die
nomis v>Šl gavo iš Fėdėral 
Home Owners Loan Cofporar 
tion čekį už $10,000 tie kaipd 
paskolą, bet kaipo investavimą 
ant tokio pat nuošimčio, kokis 
bus mokamas kitiems.

šis valdžios investavimas pa
rodo, kad ši asociacija yra sau
gi ne tik iki $5,000, kaip yrU 
apdrausta, bet ir daUgiaus, nes 
jali ' FedeHil1 fIbihė OwnerS' 
Loan Corp; į Naujienų spulką 
yra inveslavtis $26,000.

Šitokie valdžios ■ invcslmen- 
tai pertikrino daugelį draugijų 
ir pavienių asmenų, kad ši ben
drovė yra tikrai saugi ir gerai 
vedama finansinė įstaiga.

Sek. i

Žuvo Automobilių 
Nelaimėse:

• 9 metų mergaitė, Ddrothy 
Jablonskį, 1^41 & Homan Ave
nue, (prie Madisori ir Donore 
Street).

45 m. Geotye de la Mar, 292‘2 
N, Dameii Avenue; ,

Bėitlah itageti iš Sullivan, 
IIL' *

■j P. E. Beck, I)e Kalb, III.
Maltheu) Templiti, 76, ūki

ninkas iš Big Fool 1 Ta iri c, III.; 
‘ < Jose^h Yukon, 34, 131 Keil
si ngfon Avenue;

Vernon'' Ajuler^oiiį 58, 2512 
Doris Street;

Mrs. Aįdhotnj /)e Pdsco 33, 
3740 N. Leavitt Štreet, ir

Edna Roberte, 34, 3265 Cot- 
tage Grovė Avenue.

Vienok Sveikinimą 
Gavo —

4—HuMKMa

Budriko Radio 
Valanda it 
Oro Teatras

Pereitą septintadienį, 
vakare, Budriko radio

Kur sutiksite Naujus Metus?

Kūčių 
progra

mas dalinai buvo pašvęstas Ka
lėdų šventėms. Buvo gigdama 
ir grojama kalėdinės melįodi- 
jos — Glorią mundi, Kalėdiniai 
Varpai, Guli ■ šiandieną jau ant 
šieno, ir kitpąvBet didesnę pro- 
gramo dalį..U$emė-lietuvių tau
tinė mužiką, ir dainos. Buvo 
sudainuota d'^iem balsais ir vie
nu su orkęsįjros pritarimu ši
tos dainoj G,Įįtesėk sau rožes 
prię kasos,/Tris dienas ir tris 
naktis, Skrenda, lekia musų 
mintys, Oi tu Ieva, Ievuže, ko 
nežydi žiemuže, Saulelė nusilei
do ir Mano sieloj šiandien* šven
tė. Dainavo. JUbzaitienė su Gha- 
pu ir Jadvyga Gricaitė. Viskas 
pavyko gerai.

Makalai davė vaizdelį, kuria
me geraširde dukrelė davė sa
vo mamytė! kaipo, dovaną Ka
lėdoms automobilį sti šoferiu 
bungaloW su tarnaite. Vaizde
lis buvo gyvas ir gerai suvai
dintas,

Kitas Budniko programas bus 
ketvirtadienio vakare, nuo 7 
iki 8 vai., Chicagos laiku, iš 
stoties WHFC., 1420 kil. Bus 
akordeonu mužiką, gražios dai
nos, svambus asmenų ir drhu- 
gijų pranešimai ir juokai. Ne- 
pamirški’tė pasiklausyti.

, Radio Mėgėjas.

Koks tai šposininkas sumanė 
pasiųsti kalėdinį sVėiMjMifią 
Kaziui Paloniui,. gyvenančiam 
adresu 6304 Webstey avenue. 
Tame nieko nuostabaus, bet 
Chicagos pašto tftrhantojai špo^ 
kičinką gerokai keikė, užėj$ jo 
užadresuotą voką pašto dėžėj* 
Adresas buvo parašytas atvirkš
čiai, “Syzak Šiilolab> -ėVa 
retsbeW 4O36'\ ;

Palonis laišką gavdi kai paš
tininkai pagaliau suprato kaip 
adresą sk a i ty ti. Be t lai špdsi- 
ninkas saugosi jų. ; i 
\ ; .rž.-RYrir.

Garsinkites “N-nose’r

Parko

Paskyrė; $10.00 
Auka Vilniui

'f ■ ■ r .v... , , •

Gr. 10 d., Garfield
Vyrtj ir Motoru Pašalpinis kliu- 
bas laikč priešpietinį susirinki
mą. Svarbiausias nutarimas bu
vo paskirti $16.00 iš iždo Vil
niaus gyventojoms, taipgi reng
ti Vakarą jų rtaUdai. Į komisi
ją įėjo F. S Banionis ir ftf. Vi- 
limaitis, o trečio pavardės nė* 
nugirdau.

Buvo renkama nauja valdy-* 
ba; ateinantiems 1940 metams. 
Palikta beveik visa ta pati> tik
tai vice-pirmininkas yra naujas, 
o maršalka ir korespondentu 
buvo išrin'ktks J. Benikaitis, O 
“Naujienų” Šerų atstovu, F. 
Stanioniš. ’ •

Buvo aštrių ! diskusijų apie 
du narius^ kuriems buvo atim
tas balsas pWmėčiui. Susirin
kimas suspendiavimą užgyrė. 
į Kliubo "Korespondentas, ■ 
! J, P. Behikaitis;
• < . ’ . . • < ' v’ ’ - • i

M „ ..-Įj .r. ..-■...1 ■-•■■■■■ ,..^L

* kirkite fbsė krautuvešė, ku
rios•.girfbinM' ^NAUJIENOSE”

Per porą pastarųjų savaičių 
Chicagos angliškuose didlapiuo- 
se tik ii4 mirga garsinimai vie
tų, kur yra rengiama Naujų 
1940 metų sutiktuvės. Jų kai
lius nuo $2.50 iki $10 ypatai.

Daugelis ir lietuvių gal pa
teks į tas vietas, bet toli gražu 
ne visi. Vieniems tos vietos 
yra perbrangios, o kiti iš viso 
tokių vietų nemyli. Jie jaučia
si daug smagiau savųjų tarpe. 
Gi tą vakarą mylinčiai sueigas 
sėdėti, • T

lietuvių chorai, “Pirmyn” ir 
Vyrų, nutarė visiems Chicagos 
lietuviams surengti kuopuikiau- 
sias Naujų 1940 metų sukaktu-1 
veši Tam tikslui yra paimtas 
Visas p. W. Neffo namas: sve
tainės, barai, virtuvė ir visi ki
ti patogumai, šie du chorai tu 

120 narių ir tokiame 
dainininkų dainos ir 

bus

• Dienraštis “Daily News” 
paskelbė vakarykščioj vakari
nėj laidoj, kad gubernatorius 
Horner patraukė jo* leidėją 
pulk. Knox teisman, reikalau
damas $250,000 atlyginimo už 
apšmeižimą. “News” prieš ke
letą dienų patalpino redakcinį 
straipsnį, kuriame įtarė Horne- 
rį pataikavimu nuteistam pik
tadariui, Willie Bioff, kuris 
dabar randasi Californijoj, pa
bėgęs iš Chicagos nuo bausmės. 
Bioff buvo nuteistas trumpam 
terminui už menką prasižengi
mą kelioliką metų atgal.

® Kelios ugniagesių- koman
dos vakar atdundėjo Cook ap
skričio ligoninėn “gaisro gesin
ti”. Bet kai atvyko, gaisro ne
bebuvo. Virtuvėj užsidegė skar
dinė riebalų, bet patiems dar
bininkams pasisekė ugnį užgę- 
sinti.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 5 
kambarių namas—pigiai—geroj vie

toj. 1320 So. 49th Avė., Cicero.

FARMS FOR SALE 
UkiaiPardavimui

THOMAS M. SHIELDS FARMA 
220 akrų:—12 akrų miško, kita 

dirbama, visa aptverta, 7 kambarių 
namas, kieto medžio grindys, mau< 
dyklė, karštas ir šaltas vanduo, 
furnaso šildymas, konkryto pama
tas, didelė barnė, silas, 4 kambarių 
namas renefai, 2 šuliniai, vėjo malū
nas, gąsdino pumpa. Randasi prie 
Highvvay 66 už Conway, Mo. mie
sto. Apie 40 mylių nuo Ozarks eže
ro. Liberalus terminai. Kaina $5,000

WELLES AND COMPANY, 
W. C. U. Bldg. Quincy, Illinois.

PLUMBlNli & HEA'JLING 
i o <>< (rengimai 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

ri virš
būryje 
dailės mėgėjams
smagu sutikti Nauji Melai.

Tik už 50c

tikrai

“Pirmyn” ir Vyrai užkviečia 
visus dainininkus, dainos, dai
lės. ir visuomeninių sueigų my- 
lėtojąs-jus. Tik už 50c įžangos 
jus išgirsite gražių dainų, pasi
šoksite prie puikios muzikos ir 
gausite “buffet lunch”. Tai yra 
nepaprastai pigu. Chorai nesi- 
varo ant pelno, o vien lik nori 
gerai pavaišinti savo draugus 
rėmėjus ir dailės mylėtojus.

Taigi, visi ir visos pasižymė
kite vietą. P. W. Neffo svetai
nė,-2435 S. Leavitt St. Čia tik
rai gražiai visi ir visos palydė
sime senus ir sutiksim naujus 
1940 metus. —J. L. A.

L ; •. -■ - ■-

Gerai Ir Teisingai 
Tarnauja

Bridgeporte randasi viena se
niausių lietuviškų įstaigų Ame
rikoj, kuri per daugelį metų 
lietuviams gerai ir teisingai 
tarnauja. Tai Keistučio Bendro
vė, adresu 3236 South Halsled 
street.

Šios bendrovės taupymo sky
rius moka 3l/^'% arba pagal 
uždarbį. Keistučio bendrovė 
taipgi teikia pirmų morgičių 
paskolas lengvais mėnesiniais 
išmokėjimais. Nei vienas šėri- 
rtinkas šioj bendrovėj neprara
do bei vieno Cento, ir pinigai 
išmokami pareikalavus.

Viši lietuviai yra kviečiami 
ateiti ir pradėti taupyti 
sunkiai uždirbtus pinigus 
bendrovėj, ir gauti didesnį

savo 
šitoj 
nuo-

• Meras Kelly vakar pasky
rė septynias dienas, pradedant 
sausio 14 d., “Chicagos Taba
ko Savaite”. Tuo- laiku čia įvy
ko Amerikos tabako pramonės 
konvencija.

• Federalė valdžia vakar pa
skelbė kvotimus užpildymui ke
turių vielų ūkio ir aviacijos 
departamentuose. Reikia vištų 
eksperto, statistiko ir specia
lių agentų aviacijos skyriui.

e Pašto valdyba skelbia, kad 
prieš Kalėdų šventes Chicago-n 
atėjo 128,611,081 pirmos klia- 
sos . laiškai, o išėjo — 111,440,- 
745. Tai bus apie 6,000,000 dau
giau išėjusių ir atėjusių laiškų 
negu pernai. Įplaukų paštas tu
rėjo $5,420,297.

• 19 metų mergina, Aline 
Schneider, persistačiusi polici
jai kaipo “Vokietijos barono 
duktė”, raportavo, kad iš jos 
kambario, 5012 Winthrop 
Avenue, kas tai pavogė $30,000

.Lomža

šimti. Visi pinigai yra apdrau
sti iki $5,000 už kiekvieną tau
pymo sąskaitą Federal SaVing 
and Loan Insurance Korpora
cijoj, Wa£hingtone, D. C.

Keistučio bendrovė dabar da
lina gražius lietuviškus kalen
dorius. Kas ateis ir pasidės pi
nigus prieš sausio 10 d., 1940 
metais, tam nuošinftis bus iš
mokėtos nuo sausio pirmos die
nos. Ateikite ir pamatykite se
kretorių Juozą M. Mozcrį.

Šėrininkas.

1

Garsinkitės “N-nose

IV11OLESALE FURNITURE 
Rakandaii irItoisaiParda rimui

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

LDD 4 KP. priešmetinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
28 d., 2244 W. 23rd PI., 8:00 vai. 
vakaro. Prašome dalyvauti, yra 
svarbių dalykų aptarti ir raportai 
iš pereitų metų veikimo. Bėto bus 
rinkimas valdybos 1940 m.

—A. Dainis, sek r.
CHICAGOS SUVALKIEčnj DR- 

JOS priešmetinis ’ susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 28,— 
1939 m. 8 vai. Vakaro Hollywood 
sveta. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes bus renkama valdyba 
ateinantiems metams. —A. L. sekr.

I■ ■. 

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

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTBD STREET 
Chicago, m.

M*



w.www*
Ketvirt., gruodžio 25, 1939

REPUBLIKONŲ KONVENCIJA; VALDYBŲ 
RINKIMAI; NAUJŲ METŲ LAUKTUVĖS

Įvairios žinutės iš Cicero lietuvių 
gyvenimo

Čia Arfterikoj Laimingai
~' 1 *'■ ■' fy‘‘̂ ' 'l' *’ ■* " ■

Švęsdami Žiemo

LIETUVA—NEPAKENČIAMO, NEPRAŠYTO 
NAUJO ŠEIMININKO STALINO ŠEŠĖLYJ

Naujų Metų lauktuvės, parės, 
muzika, užkandžiai. Kokie už
kandžiai? Turkcy, ducks, A 
chikens. Visi gaus sočiai pas p. 
Pahilį, 2320 S. Cicero Avė., J. 
G. Shame.tų, 1500 S. 49th Avė., 
Abi erdvios vietos šokiams. 
Grupės revizuokite vietas iš 
anksto. Smulkesnių parengimų 
bus beveik kiekvienam taverne.

Kalėdų vakare įvyko šokiai 
Liuosybes svetainėj. Rengė R. 
R. Kliubas. Įžangos bilietai bu
vo per narius veltui. Muzika 
nepaprastai gera ir brangi. Tai 
buvo Jack Russel.

Iš republikonų konvencijos.
Užpareito pirmadienio vaka- 

re su dideliu triukšmu iš visų 
dalių miesto su iškabomis su-4 
maršavo į 5936 W. Cermak 
Road apie 800 žmonių. Apie 9 
valandų pradėta atidarymo for
malumai, kuriuos atliko advo
katas Barkus. Ceremon’jas at
likti pavedė Antanui Vendley. 
Tai senyvas žmogus, plačiai 
žinomas politikoj, atlieka kas 
jam reikėjo. Pirmininkauti 
perstatė p. Jurde, senatorių 
jaunų, energingų žmogų. Geras 
kalbėtojas. Po trumpos ka’bos 
pradėta nominuoti kandidatai. 
Į prezidentus F. E. Svoboda; 
klerko vietai — J. C. Stofel; 
Supervisor—F. A. Maraek; Ko
lektorius — Jerry Dolezal; As- 
sessor — Frank Christenson; 
Trustee — Jerry Ilolecek. Jie 
visi surinko balsų po 15211, t. 
y. precinktų kapitonų ir orga
nizacijų pasižadėjimais.

Po to buvo atvesti nominuo 
ti kadidatai ir kiekvienas pasa
kė po kalbų. i

Primary balsavimai 2 diena 
balandžio 1940 metais. Iš visko 
atrodo, jog republikonams yra 
proga laimėti. Viršsuminėti 
kandidatai plačiai žinomi, geri 
vyrai iš įvairių tautų. Supran
tama, čekai turi pirmenybę, bet 
kur lietuviai stovi? Iš kelių at
vejų buvo bandoma uždėtii kan
didatų tikietan, bet pastangos 
nuėjo niekais, tad šį sykį nė 
nebandyta. Kaipo skaitlingai 
ir veikliai tautai yra skriauda, 
bet ką padalysi. Politikoj tei
sybės nebuvo ir nebus.

Doleris viskų atsveria. O pas 
lietuvius kandidatus tų gal u- 
gų dolerių trukumas buvo ir 
bus. Vadinasi, turtingų savu 
tarpe neturime. Bet turtas dai
ne viskas, reikia apsukrumo 
sumanumo ir visų piliečių pasi
tikėjimo. Bet kasgi be nuodė
mės, prasikaltimo yra? Dar 
tokių pasaulyje nebuvo ir ne- 
bus, tad viskų suglaudus kru 
von, išvada aiški.

Klaidos nepadarysime pakei 
tę valdininkus. Suprantama, 
nesiremkime jokiais prižadais, 
nes jie prižadais ir lieka.

' Iš Kareivių ve’kimo
Draugystė Lietuvos Kareivių 

turėjo savo priešmetinį susirin
kimų praeitų sekmadienį L;uo- 
sybės svetainėj. Narių atsilan
kė per 50. Prisirašė 4 nauji 
jauni vyrai, tinkami uniformai.

Buvo išrinkta valdyba 1949 
metams iš sekamų asmenų: 
pirm. A. L. Matulis; pagerbi- 
nmkas — C. Rakašius Jr.; pro
tokolo rašt. — K. P. Deveikis; 
fin. rašt. — Ben Tumavičia; 
iždininkas — K. Andrijauskas, 
naujas; trys iždo g’bbėjai — p# 
Kavaliauskas, J. Jocius, P. 
Grikšelis. Maršalka — J. Pral 
gauskas. Susirinkimai Liuosy 
bes svet. trečių sekmadieni. 
Naujiems nariams nupigintas 
įstojimas pratęstas 6 mėne* 
siams. Piknikas Liberty darže 
paskutinį sekmadienį Ii epo 3 
mėnesio.
“ R. R. Kliubas '

Raudonos Rožes Kliubas tu

rėjo savo priešmetinį susirinki
mų pirmų penktadienį Liuosy- 
bės svetainėj. Narių atsilankė 
beveik šimtas, prisirašė 8 nau
ji ir keletas padavė aplikacijas. 
Nevedusiems iki 25 metų įsto
jimas veltui, priimami ir vedę, 
bet su sausio mėnesio susirin
kimu užsidaro vajus, tad jeigu 
kas norite tapti kliubo nariu, 
pasiskubinkite. Informacijas 
gausite kliubo užeigoj, 4932 W. 
14th St. Nauja' valdyba 1910 
metams: pirm. F. Jasutis; pa- 
gelb. — C. Arasimas; protoko
lo rašt. — K. P. Deveikis, fin. 
rašt. — B. Tumavičia; ižd'n'n- 
kas — A. Petkus; 3 trustees — 
B. Yorkc, C. Gasiunas ir J. čer- 
nevičius; maršalka Joe Klimas.

Rinko direkcijų
Lietuvių Liuosybes namo 

bendrovės priešpietinis susirin
kimas įvyko trečiadienį, gruo
džio 27 d., savoj svetainėj, 14 
St. ir 49th Ct. Susirinkimai! 
bendrovės dalininkai buvo šau
kiami atvirutėmis. Buvo išduo
ta atskaita už 11 mėnesių apy
vartas ir buvo renkami nauji 
direktoriai. Metinis parengimas 
bus sausio 28 diena 1940 m. v

Našliai ir našlės
Našlių kliubas Naujų Metų 

sulauktuves turės pas p. Sta
naitį, 1602 S. 50lh Čt. Užkas- 
džiai ir gera lietuviška muzi
ka. Prie našlių kEubo priima
mi ir senberniai, na, o kaip su 
senmergėmis? Juk joms irgi 
vieta turėtų būti. Ak, tie žmo
nes, žmonės, ko jie neprasima
no! —D.

Sausį Sočiai 
Security Pradės 
Mokėti Pensijas

Senatvės ir našlėms

Su pirmadieniu, sausio 1 d., 
Amerikoj prasidės nauja “era”. 
Sočiai Security fondas, kurį fe- 
deralė valdžia neseniai suorga
nizavo, ir kuris ima po 1 % iš 
darbininkų algų, pradės daryti 
išmokėjimus.

Apie 1,000 000 senatvės su
laukusių darbininkų arba jų 
našlės ir šeimynos gaus pensi
jas.

Pensijai kvalifikuotų žmo
nių Cbicagoj yra apie 20,000 ir 
per metus laiko Sočiai Security 
jiems išmokės suvirs septynis 
milionus dolerių.

Pensijas gaus visi darbinin
kai, kurie yra 65 metų amžiaus 
ir nebedirba, arba Sočiai Secu
rity Fonde apdraustų darbinin
kų našlės ir šeimynos.

Pensijoms mokėti ir infor
macijoms teikti Sočiai Security 
taryba Cbicagoj užlaiko devy
nias raštines. Jų adresai yra 
sekami: K

1. 173 West Madison Street
2. 1045 Lawrence
3. 24 N. Pulaski
4. 6856 S. Ha’sted
5. 417 E. 47th st.
6. 1603 Orrington, Evanston
7. 1140 Lake, Oak Park
8. 6148 W. Cermak, Cicero
9. Federal building, Harvey.

Darbai Chicagoj 
Pagerėję

Valstijos darbo departamen 
tas skelbia, kad lapkričio mė
nesį Chicagos dirbtuvėse dirbo 
2.2% daugiau darbininkų, negu 
spalių mėnesį. Algos tačiau 
pakilo tiktai 0.4%.

• Sniegas vakar nuklojo vi
są pietinę Illinois valstijos da
lį, bet Chicago aplenkė.

ventes
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Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

J. J. Žuko Patyrimai Lietuvoj
(Tęsinys)

III.

NAUJOSAUKOS

J. Butkus, Chicago ......... 
buvo Paskelbta 
DABAR YRA . . .'.v . . ..................  $634.35
(Vakar-sumoj buvo padaryta, klaida. Tą šiandien 

atitaisome). t■)) .

$5.00

- Kas Daugiau?
Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti

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

jie patvorius 
vandenį galima 
bet ir naudoti 
ir nusiprausi-

rūbų išvaizdos,

N A cJJIENŲ-aCME Teiopnoco
CHOCTAW, OKLA. — Garvežio eksplozija, dėl kurios žuvo pečkur 

mašinistas. 1 , .jLs \

Vokiečių laivas “Columbus” dega juroje
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Kalbant apie musų (Žuko ir 
vieno korespondento) vizitų Ru
sijos kariuomenės stovykloj, 
Prienuose, reikia pridurti, kad 
mums reikėjo gauti specialį lei
dimą, bet ir tai mums buvo už
drausta įeiti į pačias kareivi
nes. Prie jų neprisileido nei iš 
tolo — “uždrausta”, “dideli se
kretai”. Kaip ten gyvenimas 
eina, negalėjom patirti, bet ne
reikėjo, ypatingai gerų nosių pa
justi, vaikščiojant po garnizo
nui atiduotą žemės plotą, kad 
raudonarmiečiai daug galėtų iš
mokti apie higieną ir kad lava- 
tori jos yra įrengtos tiems tik
slams, kuriems 
naudoja ir kad 
ne vien gerti, 
nusimaudymui 
mui.

Trumpai, iš
iš eisenos, užsilaikymo ir šva
ros, rusų kareiviai darė tokį 
įspūdį kokį padarytų iš Madi
son gatvės landynių surankio
tas būrys daug maž vienodai 
pasirėdžiusių, nešvarių “ho- 
boes”. Tuo pačiu laiku jų buvo 
ir gaila ir koktu.

Lietuvoj ant syk atsirado 
šimtai anekdotų apie., tuos ka
reivius, ir čia butų galima pri
rašyti jų špaltas. Daugiausia 
tie anekdotai atkreipti prieš 
kareivių mizerną išvaizdą, ypač 
rubus.

Kai rusai atėjo Vilniun, sako 
vienas anekdotas, armijos va
das ir jo žmona nuėjo krautu- 
vėn ir apsidžiaugė gavę nusi
pirkti šilkinius apatinius marš
kinius. Vakare tas raudonarmie
tis generolas ir žmona nuėjo 
į teatrų. Vilniečiai nustebo pa
matę, kad toks aukštas žmogus 
ir jo žmona dar lyg pasididžiuo
dami švaistosi po salę tuos apa-

NAUJ1ENŲ-ACME Telepboto
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x*»ujlonų-Acuae Telephoto
:, Vokiečių šarvuotis “Graf Spee” po ekspliozijos, kurių įvykdė to laivo įgulos nariai.

tinius marškinius užsivilkę ant 
viršaus. Draugas generole ir 
draugė generolienė, pakuždėjo 
vienas vilnietis jiems į ausis, 
tai nepadoru, apatinius marš
kinius užsivilkt ant viršutiniu 
rūbų! Kaip tai, generolas ir ge
nerolienė nustebo, nusipirkom 
šilkinius marškinius ir turim 
juos dėvėti apačioj? Negalimas 
daiktas, mes Rusijoj taip ne
darytume. Keisti jūsų papro
čiai.

“Draugiškas Susitarimas”
Lietuvoj žmonės karčiai juo

kėsi ir apie tą neva “draugiš
ką” Lietuvos “susitarimų” su 
Rusija, ypatingai kaip skaitė 
laikraščiuose, kad Rusija skun
dėsi kodėl Suomija negali su ja 
“taippat draugiškai” “susitar
ti” kaip ir Lietuva.

Kaip jau minėjau, reikaluo
se su Rusija, Lietuva ir jos de
legacija Maskvoj visiškai netu
rėjo balso. Visi žmonės tai taip 
aiškiai suprato, kad nei vienas 
neturi abejonių tuo reikalu. 
Nuoširdiems lietuviams veidai 
degė iš piktumo, kai jie skaitė 
apie Rusijos malones Lietuvai, 
kad ji “Vilnių Lietuvai atida
vė”, kad Rusija yra taip susi
krimtusi dėl Lietuvos likime, 
kad “net savo kariuomenę at
siuntė jos nepriklausomybę ap
saugoti”. Lietuva jautėsi pa
kliuvusi kaip į kokio Caponės 
rankas: “Hands up or else...”, 
“Pasiduok arba...” Turbut ir 
visiems Amerikoj buvo aišku, 
kad Lietuva negalėjo kitaip pa
daryti kaip tiktai pasiduoti. 
Kaune žmonės jaučiasi lyg koks 
storžievis “bully” davė jiems 
per veidų ir paskui dar priver
tė padėkoti jam už tai.

Rusija Lietuvai atidavė tik
tai mažą sklypų Vilniaus kra
što, sau pasiėmė daug daugiau, 
paskui Vilnių tiesiog apvogė, o 
lietuviai turėjo tylėti ir klonio- 
tis, ačiū, ačiū...
, Tai taip Rusija tarėsi “drau
giškai” su Lietuva. Gal todėl 
milžiniška didžiuma Lietuvos 
žmonių entuziastiškai ėmė ro
dyti pritarimų Suomijai, kai to
ji pasipriešino Rusijai ir rau
donoji armija Suomiją užpuo
lė. Lietuvos žmonės dabar šel
pia vilniečius ir turi daug savo 
bėdų, bet man dar bebūnant 
Kaune jie visokiais budais ro
dė savo užuojautą ir pritarimą 
Suomijos žmonėms. Valdžia at
virai nieko negali sakyti arba 
daryti Suomijos naudai, nes 
yra po Stalino letena, bet žmo
nės laisvai simpatizuoja suo
miams. Atrodė, kad jie tyčia 
kaip ir pabrėžia tuos savo jaus
mus, lyg norėdami parodyti sa
vo pasipiktinimą ir nepasiten 
kinimą Maskva.

“Amžina Taika”
Mėgiamas būdas jausmams 

išreikšti Lietuvoj yra anekdo
tai ir čia tuojau pasipylė viso
kie Staliną kandžiojanti juo
kai.

Tipiškas toks anekdotas, ku
ris plinta po Lietuvą, yra apie 
“amžiną taiką” Europoj. Pir
miausia, užviešpatavo taika tarp 
Suomijos ir Rusijos, nes gavęs 
žinias apie tai, kad Suomija 
nepasiduoda, Stalinas gavo šir
dies ataką ir pasimirė. O “am
žina taika” užviešpatavo Euro
poj tada, kai Ispanijos dikta
toriaus generolo Franco našlė 
pranešė Italijos diktatoriaus 
Mussolinio įpėdiniams, jog Vo
kietijos diktatorius Hitleris iš 
nusiminimo, kad Stalinas numi
rė, pasipiovė ant jo kapo.

Rs.
(Bus dąugiau)

• Dearborn knygyne, ties 
29 East Van Bure n Street šir
dies ligą pasimirė knygų lei
dėjas, Fred A. Prager.
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