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Rusų Kariuomenes Divizija Sanai
TŪKSTANČIAI RUSU ŽUVO EŽERO 

KIAUTA MŪŠY

Rusų generolas gavo Lenino ordiną ir 
pergales Suomijoj

HELSINKIS, Suomija, sausio transporto vežimų, išlikų- 
U Antradienį popiet (Nau- šių gyvų arklių, 12 lauko vir- 
M ^tetų dieną) rusų lėktuvai tuvių ir daugybę kitokių gin- 
jžpiiolė Suomijos uostą Turku, kjų ir amunicijos.
gaurės vakarus ųuo Hango. ius, sa 

skaity

ręh 7,1914 at the Post Office at
/ .under thęj Aąįt of March 3, 1879

Chicago, III., Antradienis, gausio-Januarry 2 d , 1940
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Kongresas susiren 
ka sausio 3 d.

VĖLESNIEJI PRA 
NEŠIMAI

| gaurės vakarus uuo Hango. | žuvusius rusų kareiv 
Daugelis namų padegta. Mie- ko komunikatas, galima 

Stasį sako kiti pranešimai, de- ti tūkstančiais.
Sala fronte rusų atakos at 

muštos.
Kelja ir Volossula ą] 

iki šiol suomiai 
rusų šautuvų 
50 greit šaująnčių šautuvų, 50 
automatinių šautuvų, 16 šautu* 
vų su teleskopais. Paėmė taip 
gi tūlą kiekį bevielio tįelegrafo 
ir telefonų setų.

Kitą vertus, rusų lėktuvai 
bombardavo Suomijos miestus 
ir miestelius/Daug suomių pra
leido Naujus Metus skiepuose 
įrengtuose gyventojams nuo 
lėktuvų atakų pasislėgti. 

—
sovietų Rusija

_  Rusų kom unikatai tija šiais metais laimėsianti ka-
I » • «« 4* 1 to « • I * L. -
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Per Turku suomiai gaudavo 
karo reikmenų iš Skandinavi
jos šalių.

šiaurėje, Petsam 
H šalčiai. TemperS 
ta nakties m 
miau zero pagal 
šitoj srity daugel tusų sušalo, 
šaltis sulaiko taip nišų, kaip ir k '
suomių operacijas.

—X---- X—-X—
HELSINKIS, Suomija, sau

sio 1. — Suomijos karo vado
vybė išleido komunikatą, kuris 
skelbia dar Vieną stambų suo- 
mųi laimėjimą. Komunikatas 
sako, kad mušis Kianta ežero 
apylinkėje, Suomusalmi fronte, 
pasibaigė sudraskymu visso ru
sų. kariuomenės divizijos. Ta 
divizija buvo 163-čia.

Rusų divizija priskaito 15,000 
kareivių. Didžioji divizijos da
lis žuvo. Liekami®* IšblašEytos

linkui.
. Suomini ušgriebė nugalėtų 

rusų 27-nias įvairaus kalibro 
patrankas, 11 tankų, du šarvuo
tus sunkvežimius, keturis prieš
lėktuvinius kulkosvydžius, 150 
snųkvežijnių, tarp 400 ir 500 kaip tikrai nepaprastą įvykį.

j................  ,

rity, did’e- 
ura nutarta- 

etų- 4d laipsnių že- 
l įpehrenheitą.

ylinkėje 
surinko 450 

81 kulkosvydį,

---- X---- X---- X
MASKVA, 

sausio 1. 
sekmadienį ir pirmadienį sako; 
kąd Suomijos frontuose neįvy
ko nieko ypatingo. Į Neįvyko

H
.

t ‘ / . I \ ’’ flAUdusaę
Žemėlapis, kuris parodo žemes (Jrebėjimo vietas Anatolijoje.
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NĄUJlENŲ-ACMfc* Teioun jio

WASHINGTON, D. C., sau
sio 1. — Ateinantį trečiadienį, 
sausio 8 d., susirenka Jųngt. 
Valstijų 76-tas Kongresas.

Prez. Rooseveltas kalbės ben
dram atstovų rūmų ir senato 
posėdžiui. Jo kalba bus trans
liuojama per radiją.

Atstovų rūmų pirmininkas 
Bankheąd, po konferencijos su 
prezidentu pareiškė, kad prezi
dentas atsišauks į pasaulį ra
gaudamas jį atsteigti taiką; 
kad jis, akcentuos Amerikos nu- 
sitarimą neįsivelti į Europos 
konfliktą, ir kad jis atsišauks

Amerikos respublikas pakvie
timu , glaudžiau kooperuoti eko
nominiai ir sutartiniau darbuo
tis Amerikos apgynimui nuo ki- 
;ų šalių agresijos.

Vokietija laimėsian 
ti karą ■— sako 

Hitleris
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 1. Pereitą šeštadienį Hit
leris paskelbė ilgą laišką na
cių partijai. Hitleris’ sako, 
kad 19^0 metai bus Svarbiau
si Vokįetijos istorijoj^ Vokie-

Hitleris aiškina 
iš

Nukirto Murmansko Francuzija priėmė 7
■geležinkelį

Talkininkai 
o norėjo išgelbėti Len- 

jiieko tokio, kas verta butų mi-lkiją. K^ai jiems tatąį nepavyko, 
jie tęs^a kąrą^ prieš haęių Vo- 

Tačiau ve įdomus dalykas: (kietiją. z ? - .

— Lenino ordiną. Garbė rusų pasaulį, kurį reprezentuojama- 
generolui suteikta už pergales Iciąi. 'todėl nacių karo tikslas 

; Į yrą aiškus: sutriuškinti žydiš
ką kapitalizmą, išlaisvinti Eu
ropą i$ jo nagų ir duoti Euro
pai naują gyvenimą, pagal na
cių planus sutvarkytą.

LONDpNĄS, Anglija* sausio 
‘—Pereitos, savaitės gale Lon
doną pasieki pranešimai, kad 
suomiai slidfpinkai trijose vie
tose nukirta Leningrad-Mur- 
mansk gėjež ūkeli.

i ------ —

Britai patvirtino pri 
žadą pagalbos Suo

mijai

jtt ■

neti.

ščiaįsią * JRusi

generoltii suteikta už 
Suomijoj! s

-įvykį spaudos atstovai’ ci
tuoja, kaip “real news” —-

i, Anglija, saiĮ

Suomiai sugadino di- 
džiąją rusų kanuolę

* / < / . 1 1 *■* 1 1 . 1

LONDONAS, Anglija, šausio 
1. — Čia gautas pranešimas, 
kaip suomiai nutildė didžiąją 
rušų kanuolęr kuri apšaudė Vi- 
borgą ir kitus suomių miestus 
iš 25 mylių tolio.

Suomių savanorių būrys per
ėjo Rusijos rubežių, pakeliu 
įveikė rusus kareivius mėginu
sius pastatoti kelią ir ‘pasiekė 
vietą kur buvo kanuolė. Įvyko 
smarkus susirėmimas.

Suomiai įveikė rusus, paskui 
sugadino kanuolės mekanizrrią 
ir sugrįžo į savo teritoriją.

1 ..»• •. r ,'

Trumpas suomių pranešimas 
i sako, kad daugelis savanorių 

nebesugrįžo. ' . }
............ Ai'ių. — ■■■—

Suomijoj linksmumo 
nesimatė

Japonų bombos už- paskandino vokiečių 
mušė 200 civilių kinų j submariną 

.... . > •

CHUNGKING, Kįniia, sausio 
1. -r- Pereitą šeštadienį japonų 
lėktuvai metė boinbas į kinų 
miestą Icharig. 200; civilių ki
nų užmušta. Keturi kinai dar
bininkai užmušti Amėrikos 
sionierių bažnyčioje, kai 1 
ja pramušė stogą jr

• <

binmkai užmušti Amerikos mi
sionierių bažnyčioje, kai bpm- 
3a pramušė stogą ir eksploda- 

Vo bažnyčioje.. Sužalota škoti- 
os misionierių bažnyčia, bet iš 

svetimšaliu nė. vienas nežuvo.svetįipšalių nė.vienąs

L PARYŽIUS, Francuzija, sau- 
Įsio 1. — Pereitą šeštadienį 
ifrąhcuzų karb laivas, palydėda
mas prekybinius laivus, paste
bėjo britų lėktuvą mėtant bom
bas j jurą. Karo laivas nusi
skubino į tą viej;ą. Jis irgi pa
leido keletą bombų į jurą. J ke
letą ąekundų paviršiun iškilo 
sužalotas vokiečių submarinas, 
bet tuojau nuskendo.

incuzija pr 
bilionų dolerių 

biudžetą

Studentų organizaci 
ja stalincų kon- 

: trolėje

—Gen. šapošnikov gavo 
Lenino ordinu, už nuopelnus 
raudonosios armijos tarny-, 
boję; kelios dešimtys kitų 
rusų karininkų gavo taipgi 
garbės ženklus.

Paskandinti du britų 
laivai, vienas 5,000 tonų, ki
tas 8,000 fonų. '■>

—Vokietijos L prekybinis 
laivas St. Louis praslinko 
blokadą ir sugrįžo namų 
uostą.

—Britanija paskelbė, kad 
bus imami kariuomenės tar
nybon vyrai amžiuje nuo 
iki 28 metų. Mobilizacija 
palies apie 2,000,000’ vyrų.

—Paryžiuje gaunami pra
nešimai, kad Vokietija sta- 

I to didelį submarinų laivyną. 
Pa’eis jį į juras pavasarį.

HELSINKIS, : Suomija, sau
sio 1. — Helsinskis, Naujų Me
tų belaukiant, buvo visai tam
sus. Karo meto nuostatų prisi
laikant valgyklos uždarytos Ii 
valandą vakare. Taip Helsinky, 
kaip ir kituose Suomijos mie
stuose, Naujų Metų laukiant 
nebuvo matyti nei girdėti link
smumo.

Japoniją ir Rusija 
pasirašė sutartį

■f ' *■

TOKIO, Japonija; sausio 1. 
—. Užsienių reikalų ministeri
ja paskelbė,-;' kad Japonija Ir 
Rusija pasirašė -vienų! metų su
tartį, kuri liečia koncesijas ja
ponams žvejoti Rusi j 
jų rytų vandenyse. į

Japonai norėjo gau t i ilgalai
kę sutartį, bet rusa: nesutikę 
tokią '''suta^/'.i^ĖĮSi^^ 1
liau pasakius, rusai 
nebuvo priešnigi; ilgi laikei šįl 
tarčiai, bet jie ir japonai nės|i 
sitaikc dėl sąlygų. -I

■ Itt <i«i> /.3įĮ^8i A>^|ALi l

40 žmonių žuvo 
jos traukimą 

laimėje

.■.

os tolimų

yti. Tiks- 
iš ėsmįls

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

Giedra; $alta; saulė teka 7:18 
v. r., leidžiasi 4:30 v. v.

Vokiečių laivas pa
skendo audroje '

LONDONAS, Anglija, sausio 
1. -— Pereitos savaitės gale 
paskendo audroj, Švedijos pie
tų vakarų pakrašty, Vokietijos 
prekybinis 704 tonų laivas. Vie
nas į iš 38 laivo įgulos narių 
paskendo.

Ir Berlyne tamsa 
Naujus Metus 

sutinkant

LONDONAS
šio 1.—prliAnįjos valdžia piri. 
nacbeuk^ karią pareiškė,

ai karė su rusais. Britanija 
negalėsianti siųsti kariuome
nės Suomijon, bet ji siųs karo 
reikmenų suomiams.

Iki šiol, akiek žinoma, tik 
Švedų savanorių kiek didesnis 
skaičius atvyko į Suomiją ka
riauti.

Suomijos prezidentas 
kartą ątsišaukč į pasaul 
šydamąs pagalbos.

dar 
pra-

Londonas, pasitiko 
Naujus Metus 

1 tamsoje

BĖRtYNAS, Vokietija;
šio i. . Berlyne' Naujus Me
tus Sutinkant gatvėse vyravo 
visiška tamsa. Vakarų fronte 
kareiviai <» ir karininkai /būriais 
minėja įvykį. Reino srity’ Var
pai skambėjo. Jų į garsai buvo 
tran diuojaplį Per tadiją. ;;

____ ,, , Skambėjo varpai ir Berlyne 
Pereitą šeštadienį pasažierinis bet berlyniečiams buvo uždrau 

Tęįrre Annun- sta lątidary.ti lankus ir kiaušy- 
zįata stoty į kareivius vežusį Į tsi varpų. <
traujeinį. ^ažiąusia k

Itali-
ne-

NAPLES, Italija, ijausio l.—

traukinis {važiavo T

sau

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 1. — Anksti sekmadienio 
r^tą pasibaigė Francuzijos par- 
lariieri to; nepąprąsts, sesi j a. Par
lamentas priėmė įaujieifis me
tams biudžetą, k ui 
000,000,000 dolerit 
gų skiriama ciyil 
lams, kita karui. 
•• .j

Karo reikalams numatyta iš
leisti kuone pusšešto biliono do' 
lerių. Bet jr civi 
landą s

LONDONAS, Anglija, 
1. — Londone Naujus 
sutinkant nebuvo pereitų metų 
triukšmo.

Kaip įr kitomis naktimis nuo 
karo pradžios, Londonas Nau
jus Metus pasitiko patamsy. 
Uždraustos buvo birbinės ir 
varpų i skambinimas. Neleista 
fejerverkų į dausas. Nesigirdė
jo nė Ulinių kliksmo.
. Kliubuose, kuriuose susirenka 
turčiai, buvo nemažai triukšmo, 
taip. Bet ir čia linksmintasi už- 
darytoipis kurtinomis ir langy-

Dauguma gi Londono
gyventojų nuėjo gulti daug 
anksčiau’, nei kitais metais kad

nėmis.

sausio
Metus

kai priešų lėktuvųEidavo 
pavojus negrasino.

—U .......

Potvyniai užgavo 
urkiją 
«■ 1 “ i ■ .

a TŠtAnRUL, Turkiją, sauįįb 
1—Perei tą trečiadienį Anato
liją, Turkijos dalį Juodosios 
jurdš pakraščiu, užgavo žem^s 
drebėjimas. Tūkstančiai žmo-

ris siekia 7,- 
;. Dalis pini- 
niems reika-

iniems reika- 
nos pinigų, palygintos

internavo Vokiečių 
laivą Tącoma

MONTEVIDEO} Ūru g u a y, 
sausio 1 — Vokietijos laivas 
Tacomą tarnavo kaipo paru- 
pintojas reikmėm? šarvuočiui 
Admiral Graf Speė.

Kr i p žinoma, šarvuotį Adm.

MADISON, Wis., sausio 1. 
— Amerikos Studentų Susivie
nijimas — American Student 
Union-—pereitą šeštadienį penk
toj savo metinėje konvencijoje 
išrinko pirmininku Lee Wig- 
ginsą ir nominavo Herbertą 
Wittą veikiančiuoju sekreto
rium. i

,Tai jodo,fkad studentų, orga
nizaciją yrakomumslų • kontro
lėje. Kitas, dalykas irgi.rodo tą' 
patį. Dviem atvejais konvthpi-J 
joje nf^Rįnta_išrięšti pasmerki-

piiole J Suomiją. Komūnistų ‘ša
lininkai atrėmė tas pastangas.

vokiečiai. Tacbma pasiliko 
Montevidco uostp( '

tJruguay’jaus vyriausybė da
vė -Tacoma įgulai pasirinkimą, 
arba apleisti Montevidco uos
tą,/arba priimti internavimą.

Pirmadienį- pranešta, ’ kad 
Taędma tapo internuotas. Jis 
negalėjo, apleisti uosto, nes 
talkininkų karo laivas laukė jį 
išplaukiant į jurą. •

Uždraus tikybos pa
mokas viešose mo^ 

kyklose
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, sausio 1. -j— Pereitos sa
vaitės gale Meksikos senatas 
priėmė bilių, kuris yra taikomas 
pašalinti iš viešųjų šalies mo
kyklų tikybos pamokas. Atsto
vų rūmai jau yįa priėmę tą pa
tį bilių, tad belieka tik prezi
dentui Cardenas pasirašyti, kad 
jis taptų įstatyt

Katalikiškos 
Meksikoję 'varė 
pąnjją prieš bil ų.

Pašto pajai 
darė rėk

: r

> ■ • . ■r-"

Iš Lietuvos
Kada vyras kariauja, o 

brolis miršta

Harry Bridges nesąs 
komunistas

WASHINGTON, D. C., sau
sio 1.—- Harry Bridges yra jū
reivių unijos prezidentas Paci- 
fiko pakraščiuose. Dėl jo ko- 
operavimo su komunistais buvo 
iškeltas reikalavimas j j depor
tuoti. Darbo departamentas ko
vo mėnesį 1938 pradėjo Bridge- 
sui deportuoti bylą.

Ryšium su ta byla valdžia 
paskyrė James M. Landisą iš
klausinėti skundus prieš Bridge- 
są ir liudymus jo naudai. Klau
sinėj ipias ėjo 11 savaičių. Da
bar Landis įteikė Darbo Depar
tamento sekretorei, p-lei Per- 
kins, raportą. Raportas sako, 
kad Bridges nėra komunistas.

Laukiama, netolimoj ateity 
p-lė Perkins paskelbs, ar ji pa
naikino bylą iškeltą Bridgesui 
deportuoti, ar tęs ją.

Kovoja civilines 
vedybas

nu.
organizacijos 

intensyvą kam-

amos pa- 
ikordą

BELLEVILLE, III., sausio 1. 
— Pereitą savaitę įvyko kata
likų bažnyčios Belleville diece
zijos kunigų suvažiavimas. Po
sėdžiuose dalyvavo 65 dvasiš
kiai. Tarp ko kita jie priėmė 
nutarimus kovoti civilines ve
dybas. Naujas statutas grasina 
ekskomunikuoti tas katalikų po
ras, kurios ims civilinį šllubą 
vietoj bažnytinio, paaiškino die
cezijos atstovai.

KLAIPĖDA — “M. D.” rašo, 
apie Kurtą Jevarcką, kurį tei
smas nuteisė mirti už išnaudo
jimą sau palankių karo sąly
gų. Spalių 14 d. Geizenkirche- 
410*vienai šeimai pranešė, jog - 
jų vienintelis sūnūs sunkiai su-

nėjė. Tėvai buvo liguisti, va
žiuoti nepajėgė ir paprašė, kad 
nuvažiuotų jų duktė, kurios 
vyras irgi buvo fronte. Apie tai 
sužinojo Jevarekas ir pasisiū
lė padėti 19 metų moteriškei. 
Juodu važiuodami pateko Ber
lynan, ten drauge * nakvojo, o 
kada grįžo Įsrutėn, tai brolis 
jau buvo miręs. Palaidoję mi
rusį jie švaistėsi toliau ir gy
veno drauge. Viskas paaiškėjo, 
kada juodu susipyko, nes Je
varekas pradėjo draugauti su 

[kitomis. Jį nuteisė mirti, o mo
teris dar bus taip pat teisia
ma.

Gyventojai nusiskun
džia elektra

JURBARKAS — Miesto gy
ventojams, kurie turi įsivedę 
elektrų, neleidžiama nusipirkt 
žibalo. Elektra pradedama 
tiekti tik auštantį apie 6:30 vai. 
Darbininkai, kurie turi į dar
bą išeiti anksti rytą, nusiskun
džia, kad atsikėlus tamsoje 
negalima pasigaminti /valgio, 
apžiūrėti gyvulius ir atlikti ki
tus darbus. Elektrą reikėtų 
pradėti tiekti bent pusvalan
džiu anksčiau.

Duonos kaina
VILNIUS — Nuo lapkr. 22 

d. Vilniuje nustatyta 
rugines duonos kaina 
arba 60 grašių už kilogramų. 
Duonos kaina pakelta todėl, 
kad javų reikia atvežti* iš kitų 
Lietuvos vietų, kas pabrangi
na miltus ir duoną. Kortelėmis 
rugines duonos bus duodama 
už zlotus iki šio mėnesio pa
baigos. Laisvai perkant duona, 
reikės mokėti litais.

nauja
30 et

Paryžiuje taipgi 
tamsa

PARYŽIUS, Francuzija sau - 
šio 1. -rr Kaip Berlyne dr Lon
done, taip Paryžiuje gatvėse 
vyravo tamsa Naujus Metus pa
sitinkant. Gyvumo ir pasilinks- 
minių netruko salėse ir kniu
buose..-?;

WASHINGTON, D. C., sau
sio 1. — Generalus pastorius 
Farley paskelbi, kad pereitais 
metais, kurie pasibaigė birželio 
30 d. 1989 ma[tų, pąja- 
mos siek?. $784,6^88. Šitos

•A Miškų mokykla iškelta 
j Vilnių

Pereitą sekmadienį apie 700 
mylių į vakartis nuo žėmės

s.. J11 •. -'A • ipib
0 asmenų! Gatvėse'Berlyne nebuvo tęiu- ko kit|a nelaimė : potvyniai pa- 

pasilinksminimas ėjo So- darė claug žalos, žuvp žmonių, 
lėse ir kliubuose, uždary- nemažai gyvulių, suardyta ir pajamos buvo didžiausios Jungt

lėtinis bet V? J

užmušta nelaimėje jr apie lM[kšmų» 
sužeista. Annunziata stotis yra 
18 mylių atstumo] e tuo N

stotis yra kiu salėseo Naples. | tais langais ir kurtinomis. nunešta namų ir kt.

i' . "VY ®’w;. 1 z
i T-'

istorijoje.

Mokykla su visu personalu, 
mokiniais, inventorium ir šiaip 
turtu, lapkričio 18 d. trauki
niu išvyko į Vilnių.

M
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS
f

Rašo ardv. Wirr. J. Drafce-Dragunas-

Am. Homtf Ė^uiters ? 'fti’p: 
K— Ar feisUriiigi
Home ĖLtfideės Ėrirp'-jbš dMt- 
torius ? A &ė- aš riėt^i' neĖtivau 
nei akcininku*. CĖaštta-b#: Pri
rašydamas, p. Strimaitis atsa-

j iisiy rckofdu’ose, k^# tą pa- 
ččdyt^ ”
^‘odo?1 
iftatad* ,19^> M. MO 

į 14 dv — rėlcOTdtis pdf'odb dftA<5-

ra 
• a

L?

(Tęsinys) - —

štai seka įdomi tranzakeijfK 
Iš traukti? iš 25* d. parody-
mty: “K— Ar korpbfačrjn apiė 
tą laikty (*192f iti.)* investavo į 

. tūlą ife’rrteohb’ korporaciją? 
A— Taip, $20,000. K— Korpoc 
racija pirko serų už pinigus; 
gautus Baltic banko Šerus par
davus? A— Liet. Atsf. ,B-vė pir
ko $20,000 šefų' AmčrTčdri 
Kome Btiilders būvėję. K—Kris 
įghlia vc| šėrių pifkitiity? A— DiL 
rektoriai. K— A*ri visi direktcA 
riai tą įgaliojo? A— Taip. K— 
Kada American Home Builderš 
buvlį šuorganlztiofa? A'— 1021 
metais. K— jfe tfoyčjbf? A-- 
Jiė’ riifcfto' neturėjot- Jiė depona^- 
vti pinigus brinkė if tada* pirko 
sklypų1... K— At Tamsia eši di
rektorius toje organizacijoje? 
A— Ne. (spalių 17 d*. Strimai
tis, pasirašydamas 2S pšt, atsau 
kyirity pakeik į* “Ye/’jr. Ėf— 
Ai4, p’. A. S>. 'Trečiokas yrri t*oS 
korpbracijbš difėktoriui/ A— 
Taip*.?. R— Ari Amėrican Home 
Builjders betkada mokėjo div?- 
dendiy? A— lįč. K— Ar Trimi
tą bet kada1 buvai A iii. H'Ofnte
—:—• ••• ;;,i:   —r - r,.-x 7.•

Ėtu^ders dir elčtoriuo? A— 
(Pastaba: vėliau, pasirašant 
rodymus, atsakymas pakeis 

į“W*)’... Ku

Ne. 
pa

tas į
Af mdtdvė bbt- 

kada* tufėjo belkokio irtteresd 
" ' A— 

jųi-
AmKHcaH f raiftrfėi1' b.f-čjtt? 
Aš niekad negirdėjau apie

— phęižiiYrieltiMė* į rtigsė- 
•j‘6 1 dt .pariddytilbS, pM. 76“: 
UW— Ari ’fihKMt’a eini bengias 
pareigas Aih'ėriičaii Tfrtfnšfėri b1 

fyi£jė“X A^— AriYėfiban TfaYiSfeV 
JL0‘. buVo šnofghriižitota iriiįų 
‘žinohity; in^'ė’šttiotty $266’. 
laiku kai ritika^'ati ša^o* 

įką‘ -- Mčš sritokrut^ydrile?’...) 
J rtKv- fto’dtiY tatidymty OfdferiO

pritiktų1, ritittoriėk ritipa^aL 
Tčotr kitiltviėnty ihye&titieA’t^,

1*116
I^l-

P*u 
dlntytą to*,’ kal‘ TaWtti. ta^hi 

A W 
Viciriiš' invešttoeti'tas^ btičti tir to 
ptitferfyta^ —• Amėrictiri' kf 5Wie 

’BiriikfefŠ* Cdtfįh, $26;666! iti^ešt- 
‘tiiteti'tri^. Ttii’ ĖlrčdJ viett*Me- 

A^- VfehW- 
hiš* im'čš'ti’tietitnš*. K—* KelVnlaib 
metais tas iiti\>ėŠitiWėhte’ pitifc- 
Tytas? A— 1*924 1W. K— Ir 
fOOO* btiVo ft^&nutyta1?

'V02Y Ai. dfreK-fofeM A-

ptidhriyria^
; Cdtffr., $2fr;6fe fe
» •* » R J I ' 4

LIETUVIŲ KALBOS

Sutaisę Dr. D. Pilka. Ji yra tinka- 
miansia Amerikos lietuviams. ,-Tufi 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

ti-AINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S? 
Hatsted St?., Chicagd, III., afba Dr. 
D. Pilka, 528 Columbus Ave.,» Bofe- 
ton; Mass.

Kovo 31
k ĮVYKS- 1 ,

NAUJIENŲ
METINIS '

KONCERTAS
soIėdlŲ

SVETAlNfiJE
2343 SO.’ KEDZIE AVĖ.

n i. r 'iM i r.. į

GRANfi COAL €OMPA?^Y 
58>32 So. Long Avenue 
Telefonai PORT8MOUTH 9022 

PGCArtONTAŠ Mine’ Run iš geriausia m^ir 
daug duPkių; išimta Pėrkarit $ /

PETROLEUM CARBON Č6KE 
Perkant 5 tonus* ar daugiau* Tonas ■ 

Sales Tax ekstra:

nebūva it afceininfca^ ’) • / ' ■ ■,
’ Parodymaf rugsėjo 7 d.: ‘K?—- 
Kai
... - alHfc fd) 
ve ? AM jŠU' l^ė>
tebeg}v6iM6j&V ,• / .&— 
vai 
organfetftbMi^ — '¥a!^. J&-- 
Ir TaiW& iW.
tuoti $2Dr,O0O‘ štojfe' k6fiy->jW 
A—
Direk^d/id^ t^J iM'
tarė Ė*— IfeMktfa1
vai viė'hW Ė*. A dlf'ėlfctb1

K— Ar Tamsta asmeniška1!, kai
po cfirčk tofiu^, UŽgyteT tą in- 
vestmentą?' A— AŠ neatsimenti, 
bet direktoriui užgyrė. K— A'r 
Tartfista* asmeVfiškai pfiešiiiaisi 
uatir mvestihenluf ? A— Ne ma
mbų kad taip. K— Ar Tadištos 
'rekordai1 parodytų' ar. Taiįššfa 
asnronišlva*i pfitaffer ar priešinai- 
si’? A-— ifiahnu, parodytoj 

11*924 rtu balandžio’ 22 d.- proto- 
kolasr. “X. Stfuniškis' užgyčė ir 
F. Živatas parėmė, kad' L 
Atst. Ę-Vč pirktų. Aiiief 
ilome’/’Btntders' korp-jb» iėfų 
54 % . TW bu^o* fienttaftiai 

.balsiTOta”. AdV. JurgėTd: Tsrnls-' 
i§T ten dalyvavai? A' Taip. 
’AMV. l)r’ako: K- Tuo-’ M<<5\^m.’ 
iHortvė Btttlideftp nettffėjd1 jpfcio

Aj - 'Tai bti’Vo
popierinė organizacija? A— Aš 

i .manot! Ji Mtvo' fikką mkoVpo- 
‘fiYota ir išieidb akcijų... K— 
Tuo Itiiili't1, df ka'tf įMOfš iš parei
gūnų ar direktorių, kurie užgy- 

•Fė sity 11‘a’nzd'kėiĮjty,’ bfi’Vo' taipogi' 
I’ArtY.' I’I'ėYfrė BūiTdčfs’ kOrpi-j'oi 
’^h-rci^tt’Aa'i’ if d: rėk toriai? A- 

nedTsimėmr.’ — Af p'. Tr 
'‘čibRM dftTyyaN’o td¥ft’
> farda feuW lii'rtai’ta inVeštut^' i-

iėt.
can

nu-

e

_xi

JUBILIEJINIO KONTESTO

DO VAN O S.5 V A
šiatne Rorifeste bus Dalinamos EtoVahbh* KotiTėsA) Aktyvi airi s: 

1HJICK A-UTOMOBIĖIS 4 DURįJ sfcB'AN- Iš— 
MILDA AUTO SALES

■....................... . 806 WESygl»L S?REEE.______________
2 ŠMOTŲ PARLO^ SETAS tš«4> 

PEOPLES FURNITŪRŲ ČO., 
. . 4fsl ArcįieR ahffe&trifc

6El>R'0(Wf SETAS, 3 šNL fitfUf Lame Ift" DRĖSĖftI0* i
užtiesalas, iš—

NEW CITY FUrNITŲRE CO
, feifefr.tfih.sOTtĖĖT’Jjil

DINING ROOM SETAS/ B— 
KOOŠĖVELi1 FURNITURE C0,/ 
............ 2W yVJEST .ROOSEVELT KOAD . „ ,

VICTOR RAEttO 1D39 METŲ MODELIO, Iš 
JOS. F, BUDRIKO, 

________________MW SOČtB įALSffefi

RITCHINETtE SETAS,

_____  3406 SOUTH gAT.CTED STKEEt .

CEDAR ČiftĖŠT: 1^—
BARSKlS FUKNitŪR^ CO., 

tint wes?' rfflr št*ee^: 
ir dar apie jb inaletnUt dltffthiy. Kufes 

kčnčeft^, Rntitf ptyks kontesto pabaigoje.
įfdšdalmtdš iCotifesfo 1

Ir TąWfe' iMftitfSi1 iteMVžH' 31V 
kitais1/ ife— foji*
korp-jia1 BlW6!
Prieš hVitKftiiil# iiMėšfeftti1 — 
pirm# aV A—- V&fe’ii*.
K— feMl Ėv A\- Mlte-- 
rė įi
ders kai1 M dtet*' rtebebuvo1?' 
A— Nė' i į>i‘šlb(5šiisii
L. A.- SUlišiiS^y.. ĖP- ii 
turėjo savo direktorių tarybą, 
ar ne? A— Sudarylty iš* Ė; A. 
B-vėff direktoriato: K— Ar 

i Tams ta* atsimeni kas buvo šios 
siibšidiriVė^ diVektofiai kai' j? 
buito* sud’aVyta?' A— fš 1924 m. 
balandžio 15'd', pfotokolo — p. 
Strumskiš, p*. Štfftfahitis, Wal- 
,ter Lazdynas,- p. Trečiokas. K— 
Ar jis parodo l<as buvo parei
gūnai? A— rTaip. P. Strumskis 
prezidentas;- p. Strimaitis šelį- 
retorhis; p. Trečiokas; iždiniiV 

•(kas ir Barbora Vaškeviciutė 
,antroji vice-pirmininkė. K-- 
Ar toje korp-joje betkokienis' 
pareigūnams buvo- mokama ad- 
ga? A— Ne. — Ar mokėta 
kiek už kiekvienų susirinkimą? 
A— N'č' kifek a# Žiilau. K— Ar 
l’amst'ri1 Icą gavai už los’ b-^es 
■pbšėHžity
‘ tOriiiię/ Al-1- S?ė. .hvfc^Tar Bu
vo vienintelis L.’A. B-vės pa
darytas* mvesmenta^s nuo Tam-

ItiilįtyJ'r tai buvo* $20,000? 
A — Taip. K— Apie tą patį lai
ką L. A. B-vė1 paidiaVe savo Še
rus Baltič' StaTėš banke už apy-> 
rtki’M $59,060? A— A4 rieatši-' 

’nYelnf. lt‘— Kai j'Us .paVdtyvėV 
Ėtylli'c States blitiko ;šėi'i'iS' jus 
ga’vol’ti $50’06$, &F tai’O? A—- 

r Taip, 1924 riti. K— li'aTnsl(a' liu- 
idijai pas Valstybes- Gynėją1, kdd 
;jtųs pardavėt- 422 serus apie' tą 
|h¥iką- po $135' už Šerą? A-2-- 
Taip, $56,970.-.’. K— Ar turi įra
šą ten,! kada tie $56,970 bučo 
depoirtijoti, kiėll ĖiW0' ba'nkan 

Jdėiyoii'utyta‘? A— 19*Ž‘l rn. Va'sa- 
'flo Ž’T ’d. i'ėkordal parod’o, l<ad 
^aiike' dėpO'zilų’ buvo $4,1I,67Š.3>3'. 
(K— Ar turi' įrašą1, parbdatitl 
I $20,000; ištraukimą investavi^ 
i mui' į’ Am. Hdtiie Buildčrs? A— 

F9I24 mv gegužes 31 d. dieny
nas rodo čekį Nr. 2713* atit 
$20850.84. K— Tas buvo ife-

• traukta fikslVi investuoti į- Am*. 
/Tėiriė 6. kofįHą^ A— Aš n’e- 

’ žinoti — kiiygti ttyiį) i’iešako.
K— Ar kny^a* parodo kam ta 
suma buvo?’ A-—’ 1024 m. $ėgi!i* 
pės 15 d. — $20,000 200 šė-
,rų po j $106. K. Vos minutė a*t-' 
j gal'Tamsta mums skaitei įrašąs 
'kad viso depozitų turėjotp $41k>’ 
6»78.Š^ it kad gavote $56,070 Už- 
fial’tic šertis. Kaip Yamšta išaiš1 
kinį škirtumą tarp tų dviejų 

‘skaitmenų^ Kai jus gavole $50,- 
976, tamsta sakai tas buvo ban
kai! padėta. A£ noriu žinoti, 
kada jus tuos pinigus padėjote 
btitikan, kiek biivo visų, judų 
dėptižit 
prieš tu 
buvo skolinga $ 16,000 Baltic '

• iri 'M Š&ffi fcuVd’i!
parduoti h» $50,970, šfe $10,000’i 
buv<^ /širrifi iŠ tų $66,9^0 Ir bti^i 
lansas buvo depė-

’nuoTas ba’nkaii. K— Ar Tams- J
ta zintiir patšaį ūž ką buvo ta'J 

! $16,000 skola? A— ^e. K— A v 
žiliai kaip tas įsiskolimiiKis įvy- 
'ko‘? A-— Aš i>eatsimcnu. K— . 
!4r tas fiuv.d prieš tamstps 16$ 
‘k’uš av 'žainsfos taikais * A^> AŽ

VėKaCi' pšttiškčj’o’, Kad1 visas 
)Šis parbifyhitiš 6wvo grynas pra- ' 
simanymas, paremtas p. Štri- ) 
iiWWib- ‘VėfeVdMU’’. 1
įfarn 4-

- Ėž rttt 'TiUiKiii1 rat.
Likeris* ikiii^ $56* š®-- 

A-' tMI j'iiiiįĮjtinitj ViHkty- 
ton# av-- J*.; fenav. &- 

jųif ■ 1W

Us» CĄ’ni'ią- 1924'. hf. “įlies- 
jKilpjV>iiie .OT0W?į' .Eifelį 
nūs”; ar jie bnVo pirkti i’!)22 
4* 1'D®1 M Į1 ėiMddtt' Ėiltev-

ifohw a»« ife. [iai-eišitp 
w W M', 
dlfttnv lldi&l Mfeišb 
pasižilii-ek į 1923' nV. balaiiso tas 
įsiį1?’ A-~ itt>|nępaw
di>> >’

tWV ibntfbdyti', fe- 
dh' fe iteniSii linVo ^fedfeti;? 
1W M. tfemfe iV' n%-‘ 
fe iO AV* AV= M- stfe 
fe #1Į dl- itafeifeš' jfeife — 

’už' gVynuš pinigūš' ir T92Y m. 
sausio 25 d..-.> Ii1— Pas1 Valstj'Mš' 
Gynėją Tamsta kalbėjai apie 
$18,000 Liberty bonais? A— Aš 
■rieatiVitirili tb. K—- Ari nori su
derinti slca^tmėniš 1921 m. ba
lanso lape, Lietuvos žėmčs Bari

uke $2300,- tuo tarpu kai 1939 m. 
.rugsėjo 7 d. Tąųista liudijai in- 
vestmentą buvus tik $726? A— 

tAš norėčiau tą atitaisyti; balan- 
,soi lapas rod'o $2366.' . .. Say^o 
raporte šėrininkams Tamsta tu-

J:

li'aTnsl<a' liu

iį' franke?' Afekto, via

»' M Š&Si (fe®

Sc. K— Av

g^Įlįjį ->n8ri^hn4r'fiMi^k ^iVii’r.*'*’

ri Ėbflfe StfcitMs Šerų už 
$60,200? States
B&tifc $$$$£ Be 
riaporte šėtirifnkam'š' už 
(1621 m.)- metus4 tui 
Kas yra tikra, Tams 
tas ar audltoriaris 

•A“ 
‘ raportą*.
^Tamsta Imdijaiv lcad 
įfty bti^o* phtidVibrii už 
pM5 VaTštybėŠ4 (Srj'tiėjlį’ Tamsta 

f ritiMta^ei pafdbviitio 
įriti.* sntišiiti l-f’.dl l?039' 
?7 dl ■r£atoiŠ&’ liUd'ij’ai 
jkord^ kad drif 7 šTfrii 
j pardribk 1'622 tiL šerinio 31 d.

$01’0; kad 
l$57,880'. Kaip Tartie 
škirt,ririiįUi ttifp* Šio4 sf;

m1.- lapf ? A— Bai- 
dfe štat’ėjj* B-ank už 192i

- Šerų už

tuos 
♦i $60,200. 
tos lapor- 
rapOrtas? 

Aš linkčiau- į* auditoriaus 
K— Pastarąjį kartą 

422 tų šė- 
$56,970, ir

dktą 192’1 
riti. rugsėjo 
iš savo re- 

buvo

viko butų
t$ aiškini

♦ «

iatitmens ijr

Aš

vė tūri išpirkusi 482 Šerus’’. 
KAip* Tamsta suderini šef*ų kie
kį? Jus pardavėt 429 šė^ūs, tuo* 
tarpu kai Tamstos raportas še? 
rinirfkams rodo 482 šefus? A— 
Aš sakyčiau, kart raportas šeri- 
ninkanls llaip atspaustas nėra 
tiek pilnas, kaip auditorių 1921 
m. gruodžio 31? dv raportas. At
rodo, kad raportas šėrininkams 

•yra datuotas 1'921 m. gruodžio 
ii* d.- Auditofiaiis raporte duoti 
skaitmenys yra tikrieji.

(Btis daugiau)

■Uoji’ kiVilrt' 1‘DŽl- prideda!-
prie gtiMų! 1922 ni

&WV6r 86V6! kainai
(Ėi^dį>t!6j6^ ska'ito Lėdger 4 
iMbil if M- 1922 ni.

1’ dl iMfc States Bank 
^šėM ^4 ^ėfųj $^3;8fe 1922 m. 
W$W3į} d. 15‘šėfU‘r------  “

ifš Itedgferio1 afrodyl'ų,
.serų buvo parduota 1922 Lnį. 
sausio 1 d. už $53,820 ir sausib 

pairdUota' už

$57,880, 
tie Šerai

$$,950. K— 
kad 414

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

Sausio 14 d., 1940
RUBSIUVIŲ SALEJE

Antradienis, sausio 2, 1940
Tel, YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Švėntadiėriiaiis: H iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. ir Akinius Pritaiko 
3343 S. DALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DANTISTAS

Pinti., Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 0994 
Antrad., I^etvirtad. Penktadieni • 
4143 So; Afcket Avė.

Tėl. LAFAYETTE 3650

Mrs, A. K. JARUSZ 
dHHMUfiitil Pllyšickl 'Iherapy 

MidvVife J Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 s- Western av.

CylTcl. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
CėiitraL Avenue, 
Beverly . Shores, 

Indiana 
Tėl: Mičh. City 

2799—R3.

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
(Misas 4««& SO. ASHLAND AVĖ. 
OfiSo' vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

, vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787

Nartų Tėl.: PROSPECT 1930
/ - -• ----- ; 1 .*..,■ .Tti..

.»...< ftU   ..4 I . 11 n Į |4., i I II I. HU Hl—»l

AKIU SPECrA IISTAl
'štai rodau

13’1’ di 1!5' Šerų 
$1950’, viso kainos 
770? A— Taip.

K—— Aš’ iaitišltii
Tamstos raportą šėrininkams 
Už 1921’ m., kamč ko atitgalviu 
'‘46al‘t:ifc Statės' Ban 
‘vNudl 4 d.
Ė'ankas pradėjo biz iį. L. A. B-

Sausio
kas” seka:

1921 m.,

LAIDOTUVIŲ DlREKTOItiUS

John F. Eudeikis
SENULSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

■■ rrUMBULANCE ! "
DIENA IR NAKTĮ r

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4$05-07 8o. Rermftage Avė. ' 

' 4447 South Fairfield Avenue
McMmf iIafinrri Mf h

Dylcėii
Iii Ii..........ii Iii .     I n u ima

ABteadlMdr kr 
hH vai f ■. «Mi 

M POTHi# •ALTIMIRBV'

Laidotuvių Direktoriai
J iiiiuiMiditiiiidilVh'niHUili'i'

> Na-rim- '
Chicagos,

: Cicero
LietimU

Asoc
iiiiiiiiiiiihUiHhiuMiliiAiiiihi' •

'•‘1'
„to.tn ,i f f.,'i: t wjuxm lt rrfrtut rr t,t u

Uos
Koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DAĖYSK

tiiUiU; »SI AiH'h iliihiiHimlilUr 

AnfŠuiancė 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

ANTBDNY b. PETKUS
Phottė Cicero 2109

6834 So. Westerif A ve.
1440 South* 491h Coiirtį- Cicero-

iiil' 0443

i—

J. LIUlevičius
4348 S, GaHfornia Avenue’ Phone Lafayette 3572 

k________L_______it. HėitT.liMTT. ■■■r.ctri;Įl .'a.i.. i ... r.-.r.i.'ii-.

p.. j> Ridikas
3354 Sov tfalsted Street tARDS 1419

a,*!’,-,"--------------- - . , j,„■ ...............

, 1. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Wešt 46ih Street Yards 0782

X

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

IjKuąriica Avenue
, n

...u

8. Ė MAŽEIKA Y^rds HS9
...j Yards 1138

■-'į—L..',. A ----- ■ .i-t.-Į-'-i.-g....

LA-CRAWICZ IR SŪNUS
, 23rd Place Phoft'ė (
42-44 East J08th ŠtrOOt’ Tėl; Pi

ALBERT V. PETKUS
I 4^704 So. VVesterir Aventfe ]
r< ,rff,Tr-narr> b krrrr^i.t-^rt

- I ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica A^erttre . ; *“*““*‘ ’

2'314 Wes 
SKYRIUS:

,W.r 1,^11 ilinf.nigi

|! Ž545 
ti Wo

. _ _ ------ 1 JL’ JL>. K_F

Phone Lafay^tte 8024

PNW Yards 4908' I

dentistas :
4645 Šo. Ašhfertrf Avė. 

afti 47 Street 
TelėfoiteS tAltDS 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro? 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAŠ 

■ GYDYTO/AŠ IR CftnftUftttAS 
2808 Wešt 63rd St. 

VAĖAftDOŠ: 2—4 popiet ir 7—9
i _ niais pagal Susitarimą.

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

i niais pagal Susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų-, garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

sU eiėktfą, parodančia , mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos. ;
VALANDOS: nuo 10
Daugėlyj a£sitil<inių akys atitaiso

1 « ■ *• Or ’ —U*

Kiti L^^^

DR. A. JĖNKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Wešt 63rd Street f 

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

Kreivos akys

ryto iki 
Nedėlioj pagal sutartį.

8 v.

mos be akinių. KaihoS pigiau kaip 
i pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS- 1373.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
‘ if nuo 6 iki 8 vakarė, 
šventadieniais tik susitarus.

Phone YARDS 7299.
----------------. ----------i——- ------tOft.

TyJ.,1 Office Wentworth 6336 z.
Rez. Hyde Park 3395

Dr, Sušauna Slakis
Moterą ir vaikų ligų gydytoja

i 6900 So. Halsted St,
Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak 

. išskyrus seredomis ir subatomis.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Teh Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
I 756 WEST 35th STREET

. } kampas Hąlsted St. _
'balandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomiš pagal1 sutartį.
umvri ouii u

LIETUVIAI
GttfYTė/Af Ift DENTriŠtfAf 
Arfterikos Lietuvių Daktarų

Ofiso Tell YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West'35th St.

į Cor. of 35th arid Halstė 
čr:_\ ::

Nedėliomis
_ _L

Tel. Kenwood 5107.

Sts.
'6fiso valandos nuo 1-3 nuO 6:30-8:36’ 

Nedėliomis pagal sutartį.
Re*. 4Š10 SO. MIOIII&AN BLVD.

Phone CANAL 6122
DR. S. BlEžlS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
2Ž01 West 22nd Streėt 

.' Vaįanaos: nuo 1—3 ir 7—8 
Serėdomis if nėdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califdfriia* Avėhiie 

Telefonas Republic 7868
:——J------- 1,-. • •

Ofiso Tel. VU-ginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244’

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6° vak.

1957 W. Oarfield BlVd.
Cor. Dameti. Demtock 6699

A# Montvid, M. D/ 
i Wefe'f T6\vn Statė Bahk Rldg. 

240D WEST MADISON StRlEEt' 
vai. 1 iki 3 po pietų, 6 ikį 8 v ‘

T6tefon& SEELEY 7330 v 
Namų telefonas Brunswick 0597

6 iki 8 vak.

KITAI AI'CIAI
DR. HERZMAN

IS RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas if akušeris.

, Gydo staigias ir chroniškas ligas 
Vyrų, riiotėrų if vaikų pagal nau
jausias metodikls NsRay ir kitokius 
elektrikos prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. ISth St.,- netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų įr
nuo 6 iki 7:80 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant Šeštadienio vakaie 
ir rtedėlidmiš.

Tef. 6ANAĖ
.Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega! 
OFISAS 

4729' 80. Ašhlaftd Av, 
2-toš lubos 

CHJCAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

NUO 10—12 vai. ryto?' nuo .2 __
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

iki

'Telefonas YAlfDS- 0994

Dr. Maufice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos.
fruo 10 iki 12 dięną, 2 iki ‘3 po 
ftfefų, 7 iki 8 vai. Ned.- nuo 10 iki’ 12 

Rez. TelephOne PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
jĖtefvirtadieniais ir.. Sekmadieniais- 

pagal sutarti

A. A. ŠLAJOS
ADVOtLAfAS

7 So. Dea’rbo'Crt St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Te4.-^Hydė TOR 3395

91Garsinkitės “N-nose



Antradienis, sausio 2, 1940

įžanga

Įžanga netno-

Sj Skyrių Veda MIKAS ŠILEIKIS

Botticelli ir “Veneros Užgimimas
GROŽIO DAILININKAS

J

8 d.—

COAL

o die-
18 d.

iš kla-
Tokiu 

domios

mos neŽinoine. Skaitys p-lė 
Helen Parker, 
karna.

' -

žie
■s

^TEINANTI antradienį, sau
sio 9 d. užsidarys Italijos 

Meno Brangenybių paroda Art 
Institute. Dar galima pamaty-

CONRAD 
fotograėAš

Studija įrerigta pįr- 
mos rųŠies su nio- 
derniškomis išlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekitė bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai Žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsltrindami su 
Pain-Expėlleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
d e Įlodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerto. Reikalaukite Pain- 
ExpeHeno su inkaru ant dėžutės.

Rėrnkite Lietu viAką 
žyduką 

Nathan Kanter
MtJTUAL LlQUOR 
CO. — VVholesale

4707 S. HAlsted SL
TeL Boulevafd 0014 

tfiiu ium. i i . .................... 7 'T .

___________________ ii.iH 4u.ihii miiAni.iini i

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DIŠTANCE

MOVING
Perkraustbm fotničiufc, pianus ii 
visokius rakandus bei štbrUs 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
žema 4caina. Musų pdrbds ? 
rantuotas. Taipgi pristatomy'an- 
glis i visas mięsio dalia. <
3406 S<h 

Saukit TeL

»iž

4 f V

dien skaito paskaita
25c, o nariams ir reih< jams-Į— 
kai kurios paskaitos ; nemoka* 
mos. Visas paskaitas |il|ustruo- 
ją paveikslais ir papildo su 
ųiiizikos ištraukomis 
šiškų muzikos kurin ų 
budu paskaitos la^ai j 
ir įspūdingos.

■ Paskaitos buvo įskaitomos 
nito parodos atsidąry 
hds, atsieit, lapkri

AR ŽINOTE KAD—
Michelangelo’s skul p t u r a, 

“Madona su Vaikeliu” Italijos 
Meno parodoje Art Institute, 
yra apdrausta $10,000,000 su
mai.

Praeitą savaitę šiame sky
riuje buvo trumpai rašyta ap
link Fra Angelico kurinį var
du “Švento Jono Krikštas”, 
kifriš dabar yra Meno Institu
te Italijos Rėųesdnso Meno 
Brangenybių parodoje. Fra 
Angelico buvo žinomas kaipo 
“šventas tapytojas’^, kuris sa
votiškai mokėjo išaukštinti 
žmogų religinio meno formo
je. Jis buvo ,vienas tų “parsi
davėlių” dieviškam menui, 
kad be komunijos priėmimo 
neimdavo į rankas teptuko ir 
nesėsdavo prie paveikslo tęsti 
darbo toliau. Savo šventie
siems jis davė ir spalvas ypa
tingas—labai skaisčias: safy
ro, rubino, topazo, emeraldo 
ir auksines. Jis, mat, manyda
vo, jog šventųjų sielos yra 
skaisčios, tai ir išlaukinė iš
vaizda turinti būti harmonin
ga dvasiniam gyvenimui. Fra 
Angelico, kaip ir visi italai, 
geriausia pažinojo daržinin
kystę. Kone visi jo paveikslai 
turi pe’zažo ir architektūros 
efektus.

Vienuoliką metu prieš Fra 
Angelico mirtį, Florencijoj gi- j 
mė pirmas Renesanso genijus 
—Sandro Botticelli, kuris tuo
met vadinosi tikruoju vardu— 
Alessandro ‘di Mariano Tilipč- 
pi. Jis buvo sūnūs darbininko 
blėkoriaus. Botticelli vardą jis 
gavo iš savo vyresniojo brolio, 
kuris pravardžiuodamas, pava
dino jį “botticelli”, kas italų 
kalba, reiškia — “statinaitę.” 
Sandro (Aleksandras) Botti- 
celli gimė 1444. metais. Mirė 
sulaukęs 6(k metų ; amžiaus 
(1510 m.), užbaigęs paskutinį 
savo garsų. kurinį “Motina 
Gamta”.

Pagonizmo Įtakoje.
Gyvendamas po Šiuo nau

juoju vardu, jis pasiekė aukš
tos dailininko garbės ir turėjo 
neblogą gyvenimą. Jis buvo 
individualistas, nevedęs. Turė
jo nepaprastus gabumus me
nui. Mokėsi dailės vieno “svei
ko vienuolio” Fra Filipp/i Lip- 
pi, studijoj. Kiek vėliau jis 
pamėgsta Pollaiuolo, iš kurio 
išmoksta anatomijos paslaptis 
ir pagaliau lieka geras daili
ninkas—žmogaus y kūno formų 
žinovas ir estetas, kas tais 
laikais buvo labai svarbu. Tuo 
pačiu kartu florentinieČių me
nininkų eilėse pribręsta su pa
goniško meno tradicijom, Sa- 
vonarolai nepageidaujamas 
genijus, Sandro Botticelli as
menyje, autorius didingojo pa
veikslo vardu “Veneros Užgi
mimas.” (šis kūrinys paskuti
nį kartą tebėra Chicagos Art 
Institute parodoje iki sausio 9 
dienos).

Botticelli, kaip ir Michelan- 
gelo, mėgdavo graikų klasiš
kąjį meną—skulptūrą, poezi
ją ir literatūrą. “Veneros Už
gimimas” vaizduoja grožį, ne
kaltybę, kilnumą gražuolės Si- 
monettos asmenyje (jos po- 

. zuota). Simonetta stovi ant 
marių kiaukutės nuoga topazo 
spalvos jaunas kūnas. (Ji mirė 
23 metų amžiaus). Pasak se
novės graikų rašytojus, aplink 
Venerą yra šitokis padavimas, 
pagal kurį Botticelli nupiešė 
šią savo pažibą: Venera stovi 
ant yiarių kiaukutės, palygin
ti mažos, tačiau neskęsta. Du

dangiški vėjai — pietų ir 
mių—sutartinai pūsdami (nor 

abu yra vienš antram priešin
gas), išplukdo Venerą į krau
tą antrbje pusėje marių, šičia 
ją pasitinka gražiame kostiu
me moteriškė, apiberia ją rau
donomis rožėmis, kas reiškia 
nioilę, priėfnlttią ir draugišku
mą.

Grožio, Ret Ne Šventumas.
Botticelli mokėjo atvaizduo-

e-

ti grožį, bet ne šventuosius bei 
jų gyvenimą, vadinasi, prie
šingai savo buvusiems moky
tojams vienuoliams. Kitame 
savo ktiririyje “Motina Gam
ta” jis atvaizduoja šokantį 
jaunimą gražioje girios pieve
lėje. iššokančių klasiškus šo
kius jaunuolių veiduose spindi 
žydrios akys4 moterų geltonos 
kasos ir margi, dabinti pievęs 
gėlėmis drabužiai, puikiai de
rinasi su pievoje žydinčiomis 
našlaitėmis. Abiejuose saky
tuose kuriniuose atvaizduota 
tik grožis, jaunystė, gyveni
miški idealai bei skaistybė, iš
aukštinanti žmogų psichologi
niu atžvilgiu žiūrint. Jis yra 
daręs rtemUžai ir ovalinių 
kompozicijų religinio turinio 
paveiksluose, kurios nėra taip 
gerai nusisekusios, kaip Rafa- 
elio “Madonna della Seggio” 
ovale. Geriausia bus jo kom
pozicija ovale, tai “Apreiški
mas.” Keturkampio kompozi
cijos jo yra vienos geriausiu.

Botticelli, kain ir visi kiti 
Renesanso dailininkai, pasi
rinkdavo sau modeliais šv
siaplaukes merginas, nes jų 
tautybėje tas buvo retena. Ko
ne visoms Italijos Renesanso 
Madonoms pozavo dvi tų lai
kų gražuolės: La Fornarina 
(trįuputį kaintletiškos išvaiz
dos kepėjo, duktė) ir Simonet- 
tą (žmona Marco Vęspucci). 
Vespucci btiVo Amerigo pus
brolis, kurio vardu buvusi pa
vadinta Amerika, kai Kolum
bas ją dtrądo.

. “Veneros Užgimimas”, apie 
kurį ką tiįc kalbėjome, ir ku
ris šiandien tebestovi Chicagos 
Meno Institute, paskolinta^ iš 
Uffizi Galerijos 
gal butų žuvęs liepsnose 
ne kunigaikščių Lorenzo Me- 
dici’ų protekcija. Kai pra 
šas Savonarola sakė ugningus 
pamokslus San Marco aikštė
je, siųsdamas prakeikimus ku
nigaikščiams ir popiežiui, Lo
renzo (tėvas) buvo geniose 
santykiuose su Roma. Prana
šas Savonarola ragino nešti 
į laužą ir deginti visus 
padorius” kurinius, kurie 
da ščyruosius katalikus į 
gundą.” “Veneros Užgimimas 
taip pat buvo pasmerktas 
naikinimui* kaip ir kiti jo ku
riniai. Daugelis dailininkų, 
prisiklausę šio pamokslininko 
agitacijos, nešė savo kurinius 
ir krovė ant laužo. Daug kny
gų buvo sudeginta. Nors ik- jis 
pats mirė laužo liepsnose 
čiau jis yra kaltas dėl dauge
lio brangaus meno praž 
mo. Bet ar jis “apvalė”

Florenci
7

oj, 
jei
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"MAUDYKLĖJE
Šio gražaus kurinio autorė, Mary Cassatt, gražiai af- ■ 

stovauja kitu panašinus turinio kuriniu Amerikos Pusės 
Šimtmečio meno parodai Art Institute, kuri užsidarys atei
nantį pirmadienį. Ji buvo garsiausi Amerikos moteris dai
lininkė, pasižymėjusi vaikų ir motinų portretais. Kai kas 
ją vadindavo Amerikos Madonų dailininke.

I Meno Parodos
"... 'Į servatyviškos ir. modernosioš

I 'dailės atstoviu. /•

Art Institute
» ... •

JTALIJOS Renesanso , meno 
pagoda kaPp^ ir ntlstelbė Ą- 

merikos pusės šimtmečio ^me
no parodų Art Institute, kuri, 
tuo pači u kartu ten yra (Ėast 
wing galleries). Bet dar juk 
yra laiko pamatyti abi paro
das paskutinį ■ kartą šią sa
vaitę; •?' ■■■ ■ ‘ į , ■ ■; ..v_

Amerikos pusės, šimtmečio 
meno paroda yrą suruoštą iš 
parinktų, kurinių; pradedant 
1888 metais ir baigiant 1938 
mį iš buvusių šioj vietoj meti
nių parodų. Visa paroda yra 
paskirstytu į peri jodu s, prą: 
dėdant . Jokiais ? dailininkais 
kaip: Win$low Homėp, George 
Inriess, A. P. Ryder, J. MėNeill 
Whistler, Thomas Eakens, Fr. 
Duveneck, John Sargent Mary 
Cassatt (jos kurinio “Maudyk
lėj” atvaizdas telpa šiame sky
riuje), Wm. Chase, Gari Mel- 
chers, John White AIexander 
ir k. Šie ir daugelis kitų dai
lininkų, tai vis Amerikos kon
servatyvaus meno tradicijų 
laikytojai. Po 1923 metų jau 
matome visai skirtingą Ame
rikos dailės-meno charakterį 
modernizmo įtakoje. Art Insti
tuto direktorius Dr. Daniel 
Catton Rich pasakė, jog po il
go laukinio susilaukėme Ame
rikos Meno Renesanso. Tačiau 
kol- kas dar netenka mums 
šiuo “renesansu” didžiuotis I

Palette and’ Chisel.
! 1012 Nori Ii Dearborn s t., at
sidarė 45-ta metinė dailės pa
roda, ’ suruošta Palette ahd 
Chisel Academy of Fine ĄĄs. 
ši vieta yra pastovi klubo na- 
rių buveinė. ' ,: ;

i, ta-

udy- 
Flo- 

renciją nuo pasireiškusio) pa
gonizmo? Ne! Kai laužaš kū
renosi, tai Mėdici’ų dvare gy
veno Mlchelangelo ir kiti dai- 

mo'- 
asiš-

lininkai, poetai ir Platon 
kslo sekėjai, kurie tęsė 1 
ko meno įarbą toliau), kas 
daug padėjo sukurti Di< 
jį Italios Meno Renesans.

Botticelli buvo viena 
kuris skaitosi stambiu 
penkiolikto amžiaus I

mgą

s tų, 
šulu 

talijos

I temas paskelbėme praeitą sa
vaitę šiame “Meno Žinių” sky
riuje, o likusias skelbiame da- 
bah

Sekmadienį, sausio |7 d. — 
3:45 vai. popiet ir pakartoja
ma paskaita bus 5 :Q0 įval. po
piet Tema: “Botticelljs ‘Birth 
bf Vontis’”. Skaitys; E r. Dud- 
lėy Craffts Watson.

Pirmadienį, sausio

Hėarst’o Menas.
■ -• ‘ ■ -Ji • ■ •

Marsh ai Field and Co. Se
nienų galęrijdse;xiSbar yrą iŠ- 
štatytą 3,500 įvatiFil^ menę ob
jektų, kurie 4 priklauso žitio- 
main Ainerikoš laikraščių lei- 
dėui^, Wni., Raridolpii Hears^t. 
Paroda turėjo pasibaigti priėš 
sausio >1 d;, p dabar ji liko 
pratęstą dhr iki 'sausio 13 d.

■ -u ■■ •: ■'

All-Illihois paš Stevens. 7.' į
n Stėveną ^iejšbdčio -(3 čatikšt.) 
vis tebėra Tl)ę Ali-Illinoiš Šo- 
ciety of the Fine Arts, draugi
jos narių meno-paroda.

■ i' ’ • . ■< •

■ ' • # 1* -J

Chicago Galleries Asnn.
215 N. Michigan xave., (2-^as 

aukštas) tebėra sakytos dr-jos 
narių metine dailės paroda. 
Verta pamayti!

.St. 
ARDS 3408

II III

_______  "T—. -
• FOTOUkA^AS

12:15 vai; popiet, tepia: “Mas- 
saccio’s Crucifictioų” Į ir Italų 
meno parodos apžvalga; skai
tys Dr. Watsbn.

Antradienį, sausio į 9 d. —: 
4:00 vai. popiet, .paskutinė pa
skaita ir paskutine parodos 
diena; tema “Farewcįl to the 
Italian Exhibilion” 
Dr. Watson.

Šios paskaitos buia labai 
įdomios. Iš jų daugiail galima 
pasimokyti, negu parodą ap
lankius.

skaitys

jarcus

Kasdien
9:15 vakariu

■lindi

Ketvirtadienį, i 
kai 6:30 vai. vakaro 
Hali salėje (Meno

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5 00

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

villausiu Knisą 
it kitus įdomiu 

pranešimu*.

egg .....
NUT ....................
BIG LUMP .....
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

sausio 4 d.
Fullerton
Institute)

GOVERNMENT
ŠAVINGS FEDERAtLY 

INBURED

LOAN ASSOCIATlONof Chicago ' CHARTERED BY U. S
JUŠTIN MACKIEWICH, Pres.

Vąl. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 ;
Sub. 9. iki 8 vak. 4192 ARCHER ^VENUE

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

Turtas virš - -
A į I

Atsargos fondas
$4,000,000.00

- $275,000.00

— iš stoties —

W.G.E.S.
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Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
dabar Siunčia pinigus Lietuvon 

(įskaitant Vilniaus kraštą) ’ 
P TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENŲ 
Kalendorius 

1940
A METAMS. -. • ‘ ..

• ATAUJIENOS išleido .gražų, 
paveiksluotą kaleh d b r i ų 

1940 metams. Kiekviehaš mė
nuo turi po atskirą paveikslą. 
Paveikslai yra siš Lietuvos-' ir 
Vilniaus krašto.

Kas užsirašys “Naujienas” 
—gaus kalėpdotių ‘ nėmdkartiab : 
Paskira kopija—10c. ■ . S1•/..

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois. •

NAUJIENOS
1739 ŠO. HALSTED STREET 

i CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atidarąs kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. M A D Ų

'H

America Fore Gallery.
■■••••■ 5 1 ' į S830 Rųsh st., dabar yra pa

roda, kurią suruošė seniausia 
Chicagos dailininkų draugija r 
vardu: Chicago Šociety of Ar- 
tists. Paroda labai marga ir 
gausi eksponatais. Būdingesni : 
kuriniai' yra sukurti sekamų | 
jaunesniosios kartos dailinin- Į 
kų: Macena Bartom—“French f 
Clock”; Fl0renče< Arąuin — i 
“A Gandy Piece” (gėlės); To- ; 
droš Geler~-“The Gentie py-^ ; 
nic”; Orlof Gregory —“Mexi- i 
co” Thomaš Hall^“Štrąnd0d” 
—trys Jani bedarbiai. Labai 
chrakteringąs kūrinys; Char
les Biesel—-j'Špring Time”! ir 
Tressa lį. ĮBėnson—“Vill^įje.” 
Yra ir daugiau labai įdomių, 
kaip ir prastų ękšponatųj 'į >

Į sakytąsčpąrpHąs įžanga nė^ 
mokama. Eksponatai papras
tai skirti pardavimui.

Iliustruotos Paskaitos 
Su' Muzika į
; Ryšium su Italijos Meiio 
Brangenybjų paroda Art Insti
tute, Fulleirtdn Hall sąlįję Dr

■Ko, Dukrelė, Taip
Šokinėji?

Mano TėveliaiO!

,.*i> Adresas.

■■n

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SU 
Chicago, III.

Verdąs_________

Kauna i oCENTU 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

Ozenfant. . ‘ . s- I
Nauji Metai., davė keletą 

naujų parodų, būtent: Arts 
Club, valdyba (Wrigley Bldg.) 
sutiiošė prancūzui Ozenfant’ui 
dailės parodą. Jis yra žinomas 
kaipo meno kritikas, kraštuti
nis modernistas, buvęs žurna
lo “l*EIan”K. leidėjas Paryžiuje, 
didėlis Picasšo kubizmo prie
šas,. Jis išrado pats savo “iz- 
mą”; ?kurį pavadino ' “Puriz- 
mte* • •

Moterų Salionas. 
’ »

Sausio 6 d. Findlay galeri
jose, 424 Si. Michigan avė., šeš
tadienį atsidarys Chicagos 
M o t erų Meno S a1i o no paroda.

NAUJIENŲ SPULKOJE
ektinai Pinigų Visokiems Ka- 
zentams

; <' ...... . ,

buae.;o Ūžt 
lediniams prt

Lithuanian Bldg., Loan 
& Savings Ass’n.

i. 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
Miestu

Valstija
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Chieagoje—paštŲ*.
Metams ------- -----
Pusei metą______
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopiją — 
Savaitei ...............    —
Menesiui —... .................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
pąįtu: 

(Atpiginta)
Metams__________
Pusęi metų ----------
Trims mėnesiams ~ 
Dviem mėnesiams 
vienam .mėnesiui y
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:

$8.0i 
4.00 
3.00 
1.50
.75

_____  1.50
Lfe i.oo

75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago. III. Telefonas Cana) 8500.

Trims mėnesiams

Orderiu

~ *8<00
— 4.00

Pinigus reikia siųsti pašto Monpy 
rderiu kartų au ufcaakymu

Svarbus teismo sprendimas
Federalinis teismas Chieagoje, kaip jau buvo “Nau

jienose” pranešta pereitą šeštadienį, įsakė vie iai stam
biai firmai — The Hump Hairpin Manufacturing Gojų? 
pany —- sumokėti savo darbininkams $103,000 n 
tų algų ir daugiaus nebesąmdyti nemečių ds 
Bylą prieš tą firmą užvedė federalinės valdžios Valandų 
ir Algų Administracija.

. Administracijos tyrinėtojai surado, kad ta 
ja samdydavo vaikus nuo 5 iki 15 metų amžiaus. Darbas 
būdavo atiduodamas į namus, taip kad ištisos šeimos 
dirbdavo ilgas valandas vakarais, ir už valandą 
karna nuo JO iki 12 centų, kuomet įstatymas n 
centų, kaipo minimum atlyginimą už valandos

Pati kompanija sutiko atsiteisti su savo darbininkais 
taip, kaip nusprendė teismas.

Šis sprendimas bus svarbus precedentas ki 
našioms byloms, nes nėra abejonės, kad .panašiu budu 
darbininkai yra išnaudojami ir daugelyje kitų vietų.

edamokė’ 
rbininkų.

kompapi

buvo mo- 
ustato 30 
darbą.

toms pa-

Telegramų cenzūra Rusijoje

Man reikalinga Lenkija tiktai tol, kol dar man grę
sia pavojus iš Vakarų.”
Dr. Rauschning paklausė, ar Hitleris tikrai manąs

kariauti prieš Vakarus (t. y, Francuziją). Hitleiis ąta-

Na, o kam gi, Tamstos nuomone, mes ginkluo;
‘ jamės?” --i

Bet 1939 m. išėjo kitaip, negu Hitleris planavo. Jam 
teko, užpuolus Lenkiją, stęti į kąrą ne tiktai prięš Fran- 
euziją, bet ir Angliją, ir jisai buvo priverstas susi’cuzįją, bet ir Angliją, ir jisai buvo priverstas susitarti su 
Stalinu, net negaudamas iš jo tiktos karines paramos.

• .. ■ • * ' • ; , ♦ •
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Pereitą gegužės mėnesį sovietų Rusijos valdžia buvo 
panaikinusi atvirą cenzūrą užMfehio koresponde 
gramoms. Korespondentai galėdavo siųsti pranešimus sa
vo laikraščiams užsienyje, neparodę jų cenzorių 
tie pranešimai būTdayųja,tspąusdintį tai sovietų 
toge šalyse juos peržiureclavo ir/radę juosė Ką" 
gero”, telegrafuodavo juos atgal į Maskvą, kad 
korespondentą tinkamai “sutvarkyti”.

Bet šiomis dienomis sovietų valdžia vėl atsteigė cen
zūrą telegramoms siunčiamoms į užsienj. Ameri 
tų šalių korespęndentai dabar turi savo praneš: 
benti pas cenzorių, pirma negu jie juos išsiunčiu,.

To priežastis yra sovietų nepasisekimai k 
Suomiją. Stalinas nenori, kad pasaulis žinotų, i 
miai jo raudonarmiečius pliekia, žinoma, jisai r 
laikyti svetimų šalių korespondentų, kurie yra Suomijo
je, nuo pranešimų apie to karo eigą. Bet jisai turi savo 
agentus kiekvienoje šalyje — komunistus, kurie rėkia, 
kad visa, ką praneša “kapitalistinių” šalių spauda, yra 
“melas”. Tiesą, girdi, sako tiktai Maskva. Tačiau kai ku
rios žinios apie raudonosios armijos nelaimes Suomijoje 
pasiekia ir korespondentus sovietų sostinėje. Kuomet jie 
savo telegramose patvirtina tai, ką praneša telegramos 
iš Suomijos, Norvegijos ir Švedijos, tai komunistų riks
mas apie “melą’> pavirsta niekais. <

Štai prieš keletą dienų kai kurie Amerikos ląikraščių 
korespondentai padavė žinią, kad sovietų karo yyriausy 
bė yra labai nepatenkinta generolu Mereckovu, kuris va
dovauja armijai, kariaujančiai prieš suomius, saukia jį 
į Maskvą pasiaiškinti ir pašalino iš vietos. Sovietų val
džia bandė šitą faktą atremti, paskelbdama, kad gen. Me

nes esąs išrinktas į Le- 
ėjo, kąd 
ą užėmė

ntų tele-

Tik kai 
atstovai

-•■Vi.’-, -ir-r •radę juose ką pors ne- 
ji galėtų

SUOMIJOS DARBININ, 
KŲ ATSIŠAUKIMAS

—J- ----
Pirmose spyietų-sųomių karo 

dienose Suomijos socialdemo
kratų partija ir profesinių są
jungų (unijų) susivienijimas iš
leido tokį atsišaukimą, kurio 
tekstas tiktai dabar pasiekė A- 
meriką:
. “Šitoje suomių tautai sunkaus 
išbandymo valandoje žemįaus 
pasirašiusios organizacijos (t. 
y. Suomijos Socialdemokratų 
Partija ir Profesinių Sąjungų 
Federacija)-, kurios atstovauja 
darbininkų klasę, pareiškia Suo
mijos liaudžiai, kad tik-ką su
darytoji Suomijos vyriausybė 
(kurios finansų ministeris yra 
socialdemokratų vadas, Vaino 
Tanner), kurią remia žmonių 
išrinktas seimas, turi išimtiną 
teisę atstovauti Suomijoj liau
dį. šios šalies darbininkija gy
veno ramiai savo tėvynėje. Da
bar Suomija yra užpulta. Dar
bininkų pareiga yra prieš tokius 
užpuolimus kovoti. Reikalus 
ginti savo šalį nieku budu ne
sumažina suomių tautos arba 
darbininkijos noro (jeti visas 
pastangas, kad tarp Suęmįjos ir

<os ir ki- 
imus ga-

are prieš 
caip šuo- 
legali su-

kuri yra suderinama su abiejų 
tautų reikalais, ženiiaus pasira
šiusios organizacijos, kurios 
dar kartą pareiškia gilų tautos 
ir darbininkų klasės troškimą, 
kad butų atsteigta taika, yra 
tvirtai įsitikinusios, kad nugalė
jus kai kuriuos keblumus de
mokratinėmis ir taikiomis pa
stangomis, bus užtikrintoš pį$* 
čiausioms liaudies masėms eko
nominės reformos ir kultūrine 
pažanga. Bet jeigu užpuolikas 
atsisakys atsižvelgti į musų tai
kos troškimą, tai Suomijos dar
bininkų klasei nebepaliks nieko 
kito, kaip tiktai su ginklu ran
kose kovoti prieš jėgą, už tau
tos apsisprendimą, už demokra
tijos teises ir už teisę gyventi 
ramybėje?’

IŠSILAUŽĄ DANTIS

UŽ kokios savaitės laiko po 
to, kąi sovietų ‘^nenugalima” 
Raudonoji armija

reckovaa gavęs “paaukštinimą” 
ningrado srities sovietą. Bet netrukus paaišk 
gen. Mereckov tikrai yra atstatytas ir jo viet 
gen. štern.

Stalinas nenori, kad užsienis tokius dalykus 
Todėl jisai įvedė cenzūrą korespondentų tėtei 
Dabar komunistai svetimose šalyse galės drąsiau rėkti, 
kad visos žinios, kurios praneša apie suomių la: 
ir raudęųąrmiečių nepasisekimus, yra “melagingos”.

. žinotų.
ramoms.

mėjimus

■ ■ 1 l.l ,1 1 1 ........ ..

Hitlerio planai
Į . j. ■

Buvęs Dancigo senato prezidentas ir uolus 
pritarėjas, Dr. Hermann Rauschning, parašė nat 
gą: “Hitleris Kalba” (Hitler Speaks), kurioje ji» 
koja, kaip Vokietijos “fiureris” dėstė jam savo planus 
apie karą. Jisai tikėjosi, kad Anglija neis išvien 
euzais ir jam bus lengvą apsidirbti su Francį 
1934 metais Hitleris galvojo apie susitarimą su 
bet dar abejojo, ar verta tai daryti. Jisai sakė:

“Aš galėčiau, kada tik ppriu sųsitąrtjį ę

Hitlerio 
uju kny- 
lai paša-

su f rac
iją. Jau 
Maskva,

Aloviety 
Rusija. Aš galėčiau padalinti Lenkiją, kącty ir kaip 
man patinka. Bet aš tp nenoriu. Tai kašto 
daug. Jeigu aš galėsiu Lu išvengti, aš t®, riju

otų per

įsilaužė
Suomiją, Maskvos telegramos 
paskelbė, kad ta armija jau 
pralaužė suomiu 
tvirtovių liniją. ^kaisvė” ir 
“Vilnis” tą Maskvos pąsikyri- 
mą, žinoma, pakartoję, kaip 
šventą tiesą, Bet gruodžio 28 d., 
t. y. už keturių savaičių nuo ka
ro pradžios, Antanas Bimba

“Amerikon 
F ra n rijęs

f . - . ’ ♦ -J
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nųą? Ne, nepemteųže (ne- 
prąž41aūž.č. -r- “N.”(Red.), ir 

.nė vienų, .cplių (? — “N?‘ 
Red.) nępasivare pirmyn...”
Sakyrimė, kąd taip. Bet kam 

gi Maskvą melavo, girdamasi, 
kad jos armija tą Mannerheimo 
liniją jau seniai pralaužusi. Lte* 
tuvių patarlė Sako: “Per rayą 
neperšokęs, oR nesakyk!”

Ir Rimbą dabar turėtų rėžti 
pamokslą ne Amerikos, Angli
jęs ir. Franci jos spaudai; kuri 
rašė tįesą apie bolševikų nepa
sisekimus, bet Stalino telegra
mų agentūrai “Tass”, kuri ap
gaudinėjo publiką melagingais 
pranešimais apie tariamus rau
donarmiečių pasisekimus Suo
mijoje,

Ką rašo Anglijos ir Prancū
zijos spauda apie sovietų suo
mių karą, mes žinome nedaug. 
Bet Amerik°8 spaudai kiek 
mums, teko pastebėti, visai ne
bandė sovietų armijos pajuokti 
už taiį kad ta armija nestengė 
prasimuŠtf^ėr suomių tvirtovių 
liniją.Ji jtiokėsi iš Stalino ir 
jo generolu žioplumo, kad jie 
puolė suomius, neapskaičiavę 
nei savo, nei priešo jėgų.

štai fraiieuzų ir anglų karo 
■vadovybė tos klaidos nedaro. 0 
žino, kad bandymas prasimušti 
per vokiečių Siegfriedo liniją 
kaštuotų sąjungininkams bent 
milįoną kai'eivių gyvasčių. Už
uot aųko

• ‘r c'.iidį

nių atakų 
to ves, dų 
giąsi Hitlerį nugalėti, verždami

Anglijos ir 
Fra n rijęs spauda bando 
pajuokti SavUiy armiją* Ot, 
girdi, per Mamierbeįmo Uni
ją jį dar nępęršiląužė (tur 
biit, norėta pasakyti, nepra- 
silmtžė. “jfe Re^), nei 
Viborgo, nei HėJgiukjo dar 
neužėmė per tris (keturias.-^ 
“N,” Ręd.) §ąvaites...

“Betgi Mannerhcimo tvir
toves yra taip pat tvirtos, 
kaip ^Jaginot tvir
tovės arba Vokjetijos Sįęg- 
friedo tvirtovės.

. “O ar Franci jos ir Ang
lijos armijos suvienytomis

laužė. “N,” Red.) per Vokįe

’ L- • t <

Rusija žengia į pražūtį...
< 11 1 ................

i (Mugy specialaus koreapondeuta)
’ I I * ' . * * j •

(Tęsinys)
Taigi, ir čia be karo neąpseis 

rusai, jei mėgins siekti savo im- 
perialistinių^tikslų.

Lieka Juodoji jura. Juędoji 
jura, lygiai kajp Raitijos jura, 
netenka savo Reikšmės kaip ju- 
lą, neturint savę rankose rak
to į Viduržemio jurą per Bos
foro ir Dardanelų sąsiaurius, 
kurie šiandien turkų rankose.

Užimti Rardanelus, reikią ne 
tik susjkiriti jai Turkija, bet 
veik su visą pasauliu.

Toki Rusijos imperiąlįzmo 
keliai istorijos eigoje ir toki jie 
pasiliko šiąndįen. Kelių daug 
bet ne visi žada pasisekimą.

Panagrinėsime kuris kelias 
gali žadėti Rušijai daugiau šan- 
cų ir prie ko gal privesti ė j i- 

kitais keliais. 
T—

III. Rusijos ekspansija
Rusija savo 

mę pirmiausia 
viąusioje viet< 
bįausioje. Pab 
kariavimas arba surišimas jų 
sutartimi kąij 
nomine, Rusr 
jei neskaityti 
vinimą manie 
roję ginant savo pakrantes. Pir
ma, esant Rusijos laivynui Bal
tijos juroje ir turint karo bazę 
vien Leningrade, laivynas nega
lėjo būti sargus. Suomijos už

klausimas galuti
nes AuriiM 

rankose Suomijos 
tik gali

Baltijos juroje,

»■ i i i ntfff.Įg

1

ekspansijos link* 
pasirinkę leng- 

oje, bet ne svar
stės valstybių už-

karine, taip eko* 
į ai nieko nedavė, 
šįokį tokį paleng- 

Vruoti Baltijos j u?

kariavimu šis 
naį išsprendžiama, 
rusams savo 
abi pakrante^, ji ne 
veikti laisvai
bet ir gintis nuo betkokio puo
limo šia link 
niis gerai abi

jjie . vien sustipri- 
Suomijos įlankos

pakrantes;' neš tuomet visą įjaų- 
ka virsta vienu dideliu postų, 
Maža to, §>uę 
krantę užėmus

įtokią daugybę žmo- 
P prieš vokiečių tvir
tai ir francųzaį sten'- 
Tį nugalėti, verždami 

blokados Ignką aplink Vokieti* 
> i- .... fe 

: O bdlšeVjĮkai, nepagalvoję, šor 
ko, “k^jp meška ant durnų” --- 
ir kąlpęmė? Nudegė nagus ir 
išsilaužo dantis!

Iš Šito j Mgskvos kvailumo 
juokiasi visi.

>mijos šiaurės pa- 
», Rusija įsigyja 

kelis ųeužšalimus uostus Ledi- 
niuofajame yąndenyne, bet jie 
kaip ir dabar pasilieka be ap
saugos, neužėmus Norvegijos 
pakrantės iki Lediniuotojo van
denyno pabaigos. Tokiu budu 
rusai nei kiek kariniu atžvilgiu 
nesustipreja (puolime atžvib 
^jįju) šiaurinėje bei rytinėje da
lyje, nes paskelbus jai blękadą, 
ji atkertama

PAPILDOMIEJI RINKI
M AI ANGLIJOJE

Visos didžiosios partijos Bri* 
ląnijęję yra su^itąruįios kąrę 
metų vengti kovęs rinkįmuęse. 
Jeigu numiršta parlamento na
rys, tai jo vietą užima kitas tos 
pačios partijos atstovas. Tačiau 
įstatymo nėra, kuris draustų 
bet kuriai grupei žmonių, kuri 
su tokiu pąrtijų susitarimu ne
sutinka,. statytį savo kandidatys 
ir reilealauli balsavimų. Tuo
met, žinoma, stato kandidatą ir 
ta partija, kurios atstovo vietą 
reikia užpildyti.

Šitoks atsitikimas buvo Stret 
ford distrikte, numirus to dis - 
trikto atstovui, konservatoriui. 
Darbo partija ir liberalai nuta
rė nekovoti prieš konservatorių. 
Bet vadinamą Nepriklausomoji 
Darbo partiją, kuri skelbia ę- 
balsį “Stop tbe AVąr” i papeiką- 
lavo kad įvyktų rinkimai, ir 
pastatė savo kandidatą. Taip 
pat pasielgė ir komunisJaįA 
Gruodžio 8 d. įvyko balsavimai, 
ir rezultatai buvo tokile:

Konservatorių kapdjdatąs 1L 
Ethertpn gavo 23,406 balsus 
r kepriklausomletis B. ĘJ- 
wards — 4,421 balsus

Komunistu s E. Gower 1'^ 
519 balsų.

Tokiju budu buvo išrinkta* 
konservatorius. O komunistų 
kandidatasi negavo nė visų 
balsų. Todėl jisai pražudė savo

nuo pasaulio Bal
tijos juroje Priešais Skageraką, 
gi Lediniuųtame šiaurės van
denyne prįę ^ęrvegijos pakran
čių, atmenąni, jog šešis žiemos 
mėnesius pfavąžiavimui iš Mur* 
mansko ar Potsdamo į Atlanto 
vandenyną pasilieka tik menka 
laisvą neuzši 
kurią lengvą 
įr užminuoti.

Gi Rusij 
trįjų uostų 
stų anglus 
nįškai pąsJ<ą|tyti, negu iki šiol 
rusų-vokiečių bendradarbiavi- 

’ j .
Be to, Norvegijos bent koks 

pavergimas labai artimai suriš
tas su Špicbergenu įr teų esan
čiomis ąnglk3 kasyldęmįs, kas 
jau gręstų 
ir S, Amei 

Maža to.
vegįją, o A 
pasiduos ir 
biu dalytis

Jus juros juosta, 
ne tik ąpginti, bei

reikalavimas ben 
orvegijoje, privęr- 

bei prancūzus kito- 
tyti, negu iki šio

e tįk Anglijai, beU'
ikai.
jei rusai pultų Nor- 
oi vegai gerumu ne- 
nenusileis, teks gro
si Vokietija, gi tuo*

ė. w „f; ..'.fr_■! ■IW

įdomu? kad temc di^trikte 
pįrmcsmucgę, rinkimųosą Dar
bo partiją buvo gavusį W,0Q0.bo partija buvo gavusi 19,000. 
Bet šj karią dkfęič degama jps 
bątotojų ųpję bąjąijįtį. J^gn 
darbininkai, kurie gyvena ta- 

te, butų npi’ėję pa- 
d ])ri.ešingumą karui, 
ų galėję balsuoti ui 
m ietį arba už komu- 
ik ip nepadarė Aiš

ku, kad įpižįniška dauguma 
dt rbininkų stoja už 
ą j iki pergalės.-

, Į 
ką” (su Hitleriui,

bąbuojojų 

me digtpį 
peikšti ąąv 
tai jie būt 
neprikląps 
hiatą, Bet

karo tęsinį

žįniška dauguma

Komunistą , kurię garsiausiai 
šaukė °už ta:

met noroms nenorom8 lėks ru- j i 
sams susikirsti su demokratiniu 1- 
V. Europos bloku.

Sunku patikėti, kad rusai 
drįstų taip toli eiti, tuo labiau, 
kad, dargi įsigijimas uosto Nor j 
vegijos pakrantėje į Atlanto 
vandenyną, kariniu atžvilgiu 
šiandien didelės naudos neduo-1 
tų, greičiau galima tikėti, kad 
rusai, jei šioje vietoje plėsis, 1 
pareikalaus iš Švedijos Gotlan
do salą, kurios niekas taip pąi 
negalėtų padėti jiems ginti nuo 
rusų, bet kas būtinai turėtų iš
šaukti susikirtimą su vokiečiais,] 
ko Stalinai nenori, bent kol kas, 
iki aną neįstengė šiek tiek dau
giau ap varginti demokratines 
vąjstybes, kurių rusai nemažiau 
bijo už savo sutartį, kaip anks
čiau vokiečių.

Bendrai, galima tikėlis, jei 
vokiečiai neturi sutarties su ru
sais dėl Skandinavijos ’pasidali- 
nimo, šioje linkmėje rusai pa
sitenkins bent laikinai Suomi
jos užėmimu, kas jai gerokai 
kainuos, jei teks vien karine 
jėga ją okupuoti, nes kaip ma
tyti dirbtinoji valdžia susitvėrus 
pušų užimtoje srityje ir pasiva
dinus “demokratine” .Suomijos 
valdžia, neturi jokio Pri^O-l 
pačioje Suomijoje, nes kiekvie
nam aišku, kad šį valdžia kaip 
ir Rusija, eina Suomijon ne 
idėjinių tikslų vedama, bet gry
nai karo strateginiais sumeti
mais.

Todėl galima tikėtis, jog grei-! 
čiąusia rusai neis dalintis kol 
Ims Skandinavų, kad netektų 
susikirsti su demokratinėmis 
valstybėmis. Tuo labiau to sun
ku tikėtis atmenant, kad ru
sams dar yra vienas ekspansi
jos kelias — būtent prie Darda.- 
nelų, prie šv. Sofijos bažnyčios, 
kurios, bokšte tiek rusų carų 
norėjo pamatyti žibant provo- 
slavų kryžių. »

Dardanelai, Balkanai, Pan- 
sląvizmo idėja, rusų-slavų var 
davimas iš turkų nelaisvės ir 
Šimtai kitų vardų bei melų bu
vę paleista amžių bėgyje į dar
bą, kad pateisinti ir paruęšli 
žygį į Dardanelus.

Jųędęji jura bereikšmė, pa
prastas prūdas tiek karo, tiek 
taikos metu, jei rusai neturi 
Dardanelų. Tik per Dardanelus 
rusai gali išeiti į pasaulį su sa
vo prekėmis, pajėga ir vaidin
ti šiokią tokią rolę pasaulio pro
blemų sprendime ir jos balsas 
gali būti svarus.

Bet lengva numatyti tikslą,- 
bet ne taip lengva jį pasiekti.

Šio tikslo siekiant tenka atsi
stoti prieš visą pasaulį, nes vi
sas pasaulis šiuo sąsiauriu už- 
įnteresuotas ir Šiandien dar Ita
lija, kuri kaip ten bebūtų, gali 
dar savo pajėgą parodyti, nors 
gerokai apvargus.

Rusai mėgino su turkais flir
tuoti iš pat pradžių ir nesigai
lėjo nei paskolų, nei kitų dova
nų, kad patrauktų savon pusėn 
turkus. Bet draugiškumas ir ak
las pasidavimas ir tuo nepri
klausomybės netekimas, kitas 
dalykas. Turkai puikiai sugyve
no su rusais, kol anie tik gerų 
santykių pageidavo, bet vos ru
sai norėjo nurodinėti turkams 
su kuo anįe turi susiderėti, su 
kųę pyktis, turkai, nors daug 
silpnesni už rusus, išdidžiai ab 
meįė rusų globą ir derybos nu
trukę. Tuęmet rusai nutarė 
spausti turkus reikalaudami 
dviejų mieętą sęvietų armenijąi, 
taip sakant, užsiundyti savo 
tarną ^- ar.mčųus, bet turkai 
atsąkė į taj pasienio sustiprini
mu ir sutarUes pasirašymu su 
Pi'anęuzįją bči Angliją.

Ir šiandien prieš akjs stovi 
bendras vokiečių-rusų veikimas 
Balkanuose, pirmoje eilėje nu
kreiptas prieš Vengriją bei Ru
muniją, naudojantis Pietų pa
vija bei Bulgarija. Vengrija tu-

■ . • I '. \ r į ' • - •

rj gąp didelių reikalavimų ru- 
njunams ir paskutinėje .savo 
kalboje Vengrijos užsienių rei- 
kąlų minUterU aiškiai pasakė, 
kad Vengrija peketijąa atsisaky
ti reikalauti iš Rumunijos Tran-* 
rilvamjos, gi Bulgarija senai 
reikalauja DobruČos, kurios ne
atgavus neįstoja dargi į Balka
nų Entantę.

Bet čia rusams smarkiai 
komplikuojasi padėtis ir ji ne- 

Į gali veikti viena bei laisvai. Jai 
yra du keliai: užimti Ruteniją, 
kurią pasisavino vengrai po Če
koslovakijos pasidalinimo ir 
tuo gauti laisvą kelią į Vengri,, 
jos lygumą, kas priverstų Ven
griją aklai atsiduoti rusams, 

I bet kam smarkiai priešinsis nė 
tik vokiečiai bet ir italai. Mus- 
solinis puikiai suprato, jog Au- 

1 Sirijos atidavimas vokiečiams 
Ijam nieko gero nedavė ir tuo 
labiau neleis dabar tą klaidą pa
kartoti su Vengrija. Maža to, 
rusų ir vokiečių įsistiprinimas 
Vengrijoje ar kitoje Balkanų 
dalyje, smarkiai gręsia italams 
ir anie bus priversti pasiprie- 

I šinti šiam rusų-vokiečių žygiui 
Vengrijos padalinimui. Vokie
čiams viešas italų perėjimas 
Prancūzijos Anglijos pusėn vi
sai nenaudingas, nes Italijos pa
sienis neapsaugotas ir juo kaip 
kartas gali tuomet Santarvės 
valstybės pasinaudoti Vokietijos 
puolimui, kuomet Siegfriedo li
nija veik neįimama. Už tai vo
kiečiai bei rusai nori priversti

ii savo naudai, kad anos dvi 
pultų Rumuniją ir tuomet ru
sai galėtų atsiimti nuo rumu
nų Besarabiją ir įsitvirtinti Bul
garijoje iš kur galėtų gręsti tur
kams.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
Darbai

MARIJAMPOLĘ,—Pagal nau
jų viešųjų darbų, planų miesto 
s-bė numačiusi pagaminti tašy
tų akmenų miesto gatvėms grį
sti, sutvarkyti eilės gatvių grin
dinius, išgrįsti viešąją aikštę ir 
pradėti grįsti Dariaus ir Girė
no g-vę.

Apskr. s-bė pasigamins 7000 
kub. m skaldos, kuria padengs 
naujai 10 km Prienų plento, 
atliks 9000 kub. m žemės dar
bų šitame plente ir išgręš Kal
varijoj dar vieną artezinį šu-

’ Miesto s-bė iki Naujų metų 
darbu aprūpins apie 150, o ap- 
skr. s-bė — apie 40 darbinin
kų. Nuo Naujų metų šitie dar
bai bus suintensyvinti, ir prie 
viešųjų darbų darbo! gaus apie 
800 darbininkų.

Perkelti Vilnijon
VILKAVIŠKIS. — Iš Vilka

viškio aps. į Vilnių ir jo sritį 
perkelta 14 eil. policininkų, 3 
vyr. polio.: M. Senkus, B. Rai
las ir J. Kezys, 2 vachmistrai: 
A. Radzevičius ir J. Kasputis 
ir 2 nuovados viršininkai: Ky
bartų nuov. v-kas Taraila ii 
Gražiškių^ nuov. v-kas Malskai- 
tis#

Kybartų nuov. viršininku pa
skirtas tos nuov. v-ko pad. St. 
Valiukai tis, vilkaviškietis.

Atsiveža šeimas j
VILNIUS — Mieste ir apskr. 

jau grąžintas gyvenimas į nor
malias vėžes. Daugelis tarnau
tojų ir darbihinkų, dirbančių 
įvairiose įstaigose, atsikelia į 
Čia savo žeimas ir pilnai įsi
kuria gyventi. /

Brangsta Pragyve-, 
nimas

ALYTUS — Susi trukdė tur- 
gai, todėl ūkininkai negalėjo 
pristatyti produktų ir mieste 
jaučiasi: sviesto, sūrių, malkų 
ir kitų produktų trukumas. 
Taip pat brangsta įvairios pre
kės. - . ,

i
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Binkio ir Tarulio 188 pus 
lapių didelio formato
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♦ ATDRADD4 BUUkNDŲ.
♦ ATPBATOĄ HDD VAGIŲ.
• APMATO* MJMOę.
• TAVERNŲ Ir Barnu aavi-

SUNKIOS
Vieno df

INVESTMĘ.NT

musų žemes, 
pasu 
1956

Krautuvė atdara 
mis iki 4 vai.

Made and guaranteed by The 
Hoover Company—a g ua ra n te a 
of efficiency and long life. This 
offer is for a short time only. Easy 
tarnas, with small carrylną charge.

CLEANER 
PLŪS 

DUSTING TOOLS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RTPKEVICIŲ 

1739 & Hateted St

NAUJIENOS
1739 SQ. ŲAVSTED $T. 

CHICAGO. ILK

W€FL—970 k. Rądio Valanda 
nedėlios va.kare 5:30 iki 6:30 
P. M. Vaidylos, Makalai ir 
žymus dainininkai.

į? DYKAI—DYKAI—DYKAI!
Kalėdų Eglaitė ir Turke 

gSu kiekvienu užsakymu anglių 
$ 10 tonų ar dąugiaus, jeigu j 
« pirksite pas j

35-tos ir NORMAL AVĖ. « 
(Bridgeporte) R

^Anglis galit pirkti dabar ir už-R 
J mokėti 1940 metai pagal jūsų jR 

patogumą K
į Indiana Egg Nųt tiktai $6.00 R 

(Taxai extra) R
Telefonas Boulevard 7000 R

planetų Marąo ir Jppiterte-Dį- 
džjausjas .aneroidas Gėrės turi 
489 mylių' diametrų, Paltas 30 J 
irylių dte^irą ir Ve^te, kuri 
yra per nų? mažesnė už Gere?. 
Tąi^į asteroidas, Eros ir 1152 
kitų mažesnių asteroidų, kurie 
lėkį aplink mu?ų saulę tarpe

Savo (taupomąją sąskaitą 
kaip joj augę pinigai.

ku darosi, kai ima sirenos stau
gti, — kalba vienas. —• Net 
man pačiam norisi užkaukti.

— Tai niekis tokios nelaimes 
prieš manysiąs: kartų per to
kį užtemdymų greitosiomis rap. 
du, rodos, medį, o šis ima keik
tis ir net į šoną įspyrė.

TRIJŲ CICERO PARAPIJOJ 
PASIKALBĖJIMAS

• PILNĄ APDRAUDĄ ATT-
TOMORIMAMA

• APDRAUDA NAMŲ NUO

Užsisakydami prisiekite 
uurney orderi

NAUJIENOS 
J739 SO. BALSTEP ST, 

CHĮCAGO, ILL. .

me. Ji randami apie 93 milijo
nus mylių jjjjp saulės ir apsisu
ką apie ją į 365 dieną?, Apie 
musų seną žemelę aš daugiau 
jums nęaiškinsiu. Daugiau ži
nių apie musų žemę galite ras
ti geografijoje arba žemes ap
rašyme.

Marsas planeta jau randasi 
tdbaų nvo saulės ųž musų že
mę. Ji lekia aplink saulę 142 
milijonų mylių atstumą ir pa
daro tą kelionę aplipk ją per 
687 djena?. Marso 
yra tik 4,200 mylių ir jis yra 
daug mažesnis už musų žemę. 
Kadangi aplipk mažiau 
tesįranda m iglų ir vandenin i u 
rūkų, dėl to jį astronomai ge
riau gali stebėti. Yra manoma 
kai kurių astronomų,n kad ant 
pląpetųs Marso tikrai randasi 
gyvybė, jokios rųšie? ji yna, 
suprantama, nieką? negali pi
noti, nes labai sunkų ąu tele
skopais mąlytj taip mažus da
lyku? kaip žmogų arba kito
kius gyvūnus.

Marša? turi du mėnuliu?, ku
rių vienas yra arčiau, o kjtąs 
toliau nuo planetos. Pirmutinis 
yra tik 3,700 mylių tolumo, o 
antras 14,600 mylių tolumo.

Jonas — Kodėl mes praeitą 
vasarą matėme Marsą daug di
desnį, negu kitais metais?

Jokūbas — Todėl, kąd Mar
sas lekia aplipk mųsų saulę 
liųgodamas. Ir tas lingayjmasiis 
pasikartoja kas 15—17 metų.: 
Ir tada me? Marsą matome 
daug didesnį kaip kitais me
tais, dėl to, kad.Jadą jis prisi
artina arčiausia 
Kitas tokis^priąiąrtinimąs 
karto? tik apie 1954 ar 
metais.

Toliau seka, mano mieli, di
džiulis Jupiteris, Bet pirm nei 
me? prieisime prie Jupiterio, aš 
nenoriu praeiti nepriminęs apie 
asteroidus. Asteroidai^ yra tąi

diametras išneša 33,600 mylių 
ir yra 483 milijonus mylių a t-, 
stumo nuo saulės. Jupiteris tu-! 
rl net 9 mėnulius arba satelitus. 
Keturi iš tų ųi£nulių yra labai 
aiškiai matomi su 3 colių tele
skopų, nes yra šviesus. Liku
sieji penki yra labai neaiškus 
ir reikia Įąbai gero žiūrono 
kad juos butų galima pastebėti. 
Jupiteriui užima 11% metų, 
pakol jis aplekia aplipk saulę 
kitaip sakant, jo metei yra ly
gus musų beveik 12 metų. As
tronomų manymu, žmogaus ar 
kitokių gyyių egzistavimui gy
venimo sąlygos nesančios pa
lankios ant Jupiterio,

šešta planeta yra Saturnas, 
Saturnas yra antras po Jupite-, 
rio savo didumu. Jis yra atšir 
tolinęs nuo saulės 886 milijo
nus mylių.'Jo diametras išneša 
74,100 myljųir jam aplėkti ap
link saulę užima 29% musų 
metus. Jis turi tris vainikus ap
link susida^usius iš gesų. Nuo- 
ga^akimi pęgalima tų vainikų 
matyti. Tam?reikalinga yra žiū
ronas bent įrijų colių. Gyvybė 
ant Saturno,, spėjama, nėra ga
lima, nes

• 7 • J ,

aplinkybės. į:
.i.1,,i.. 1

No. 68—DĖKLAMATOKI U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 *75^
puslapių knyga .... ■ M

No. 69—EILES IR PROZĄ. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, $3pu8- 350 
lapių knygą ....

No. 70—GU&DI-LIUPI. Lyrji- 
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
les ir kas nori praslmo- 
Snti eiliavimo* <•? neat-
«•* **• 106 Kfiė 

pų>L knyga

pitenu?, 
Neptymm. Visą? te?

mažų ąąterųldų gąb būti net 
iki MM Vieni iš tų mąžau 
nių asteroidų lėkdami artm 
sįąųte? i
atmosferą ir čia nukrinta. To 
kjų? miMimdu? a?ter«tete^ 
papūtei vądipame

Jupiterį • m penkte W" 
sąjd$6 sutemų? pUteete. Jis yrą

ėtainėįe
333 SOUTH ASHLAND AVENUE

SEKMADIENI

Sausio-January 1

Petras — Labą vakarą, Jo
kūbai.

Jokūbas — Labą, mano mie
li draugai. Na, ką gero girdė
jote po platų pasaulį?

Petras — Naujienų dabar 
yra įvairiausių pilnas pasaulis. 
Visi laikraščiai dabar labai gra
žiai rašo apie Finlandijos did
vyrišką ląikymos prieš Sovietų 
Rusiją. Tačiau ne apie tai mu
du su Jonu šį vakarą nori va su 
tavim pasikalbėti. Apie tai, ką 
šį vakarą mudu noriva pasikal
bėti su tavim, Jokūbai, prabė
go jau net penki mėnesiai. Ęet 
ant nelaimės vis neturėjova 
progos tą mudviem taip neaiš
kų klausimą apkalbėti. Tad šį 
vakarą taip netikėtai pas 
ir užėjova.

Jokūbas — Labai gerai, 
no mieli, jei tik kas jums 
nesuprantama, tai nereikalau
jate laukti šeštadienio vakaro, 
galite užeiti ir šiaip bile kokį 
vakarą pasidalinti mintimis. 
Na, sakykite,> kas judu vargi
na? Kokie gyvenimo klausimai 
yra neaiškus?! Bandysime juos 
rišti.

Jonas — š|ai, Jokūbai, aš tu
riu iškarpą iš dienraščio Ghica- 
go Tribūne liepos 25 d. 1939 
m., kur yra aprašoma apie pla
netą Marsą, kuri buvo prisiar
tinusi prie musų žemės tik apie 
33 milijonus mylių tolumo lie
pos 23—27 dienomis. Tad apįe 
tą planetą mudu šį vakarą no
riva pakalbėti.

Jokūbas — Tai ką judu čia 
dabar pradėjote kalbėti? Užsi
manėte astronomais patapti, 
kad norite apie dangaus plane
tų ir žvaigždžių tolį žinoti? La
bai gerai. Nors aš ir nesu aukš
tų mokslų ėjęs, tačiau,- kiek aš

k , UP TO . j>\i5ooo. y

Budrikp Rakandų ir Radijų 
Krautuvėje Dabar Eina Inven
torinis Išpardavimas Didelių 
Preikių Kainų Sumažinimu. 
Mažiukės Radijos po >4.95 
Maži Nešiojami Fonografai 
Po .........  $8.95
9 tūbų Zenith Radi j a su Vic- 
trola kombinacija ir 12 rekor
dų už ......... $32.50
1939 General Electric Refri- 
geratorius 5 kubinių pėdų 
už ...... .................. $85.00
Naujos, didelės baltos skal
biamos mašinos po $39.00 
Studio Couches, sofos po ....

........ ........... $19.50 
Gi ažas 2 šmotų Panor Setai 
Po .......................... $49.50
Gražus, tvirti karpetai, 9x12 
po .......... -.-...v.... $19.50
Pečių Kombinacijos 4 ir 4, 
po ...... ..........  $79.50
Angliniai pečiai po $14.50 
7 šmotų Dining Room Se- 
tas ................   $39.50

.Hoover Special Dulkių Valy
tuvai po .....  $19.50

Labai galonu 
kad judu tokiais 

Tiesą,

s buri? 
už mih

. ■
■’ i■' į* č-'v

FURNITURE 
HOUSE

3409 S. Halsted St.
Tel. Yards

30 MET 
Atedaryjdt

riepriedu
ys kvitą už apmokėtą prenume

tų nemirkčiojaneių tik lyir-ne 
kur pamatysite. O tos itemirk 
čiojančios žvaigždes yra 
nomų vadinamos’ plane 
Jos yra kokios pat, galirpa sa 
kyti, žemės, kaip ir ant 
mes gyvename 
tas, kad vienus jos yra 
nes, kitos mažesnės.

* Janas
sukasi aplink saulę kaip 
žeipė,, ąr jie?

Jokūbas — Taip. Jog 
sukasi apbiik saulę. Jr jo; 
tekia aplink saulę rytų |ink.

Na, tai sakyk, Jo

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

INOS
įiesžty gatvėje

Jonas
Petru nemanova astronbmajs 
būti, o tik norėtume žinoti, ąr 
ten iš tikrųjų žmonės gy 
ar ne? Mat, aš girdėjau 
astronomų, kurie pasakoja, kąd 
ant planetos Marso gyvena to
kie pat sutvėrimai, kaip ii 
atseit, išmintingi 
žmonės.

Jokūbas - 
man girdėti 
klausimais įdomaujatės. 
aš pats nesu astronomas 
kiek apie tai suprantu, hjandy 
siu paaiškinti apie d 
žvaigždes ir planetas.

Joną? Sakyk, J( 
koks yra skirtumas tarp 
ždės ir planetos? Ir kas ^ra ta 
planeta?

Jokūbas — Skirtumas 
žvaigždžių ir planetų yra 
Tie žiburėliai, kuriuos ims ma 
tome giedroje naktyje viįsatoj( 
arba kaip paprastai žmonės va 
dina danguje yra dviejų 
Vieni iš jų yra skaistus 
ni arba baltos šviesos, 
mirkčioja arba žybčioja, 
tąi žiburėlius astronomai 
na žvaigždėmis. O tie ž 
liai, kurie šviečia lygia 
ir visaj nemirkčioja, tai 1 
planetomis.

Jei judu giedrą vakarą 
laukan pažvelgsite į visa t 
dvę, tai keletą miliutų piį 
ję pamatysite, kad tų jrųrkčio 
jančių žiburėlių yra šimtki mi

Petras 
kubui, i 
kiek yra žvaigždžių ir kiek yra 
planetų?

Jokubaą — Kiek yra žvaigž
džių tai niekas negalį sųskaity* 
ti, nes jų yrą milijonų milijo
nai, Juo didesnį teleskopą turė
si, juo daugiau žvaigždžių gai 
lėsi matyti Tačiau planetos 
;au yra visos etiškai tylos Jij vi
so yrą astuonios. Ąrčiausi prie 
saulės yra Merkurijus, toliau 
^eka Veiius, žeme, Mąraąs, Jų-

Saturną#, IUrą|ius fr 
landas 

valdo musų saulė. Ir vijso? jos 
sukasi aplink saulę, kaip jau 
rakiau, rytų Unk,

Joną# — Na, o kaip Jos yrą 
toli 1WQ saulės ir i kiek laį^ 
apsisuka aplink musų shulę?

LINKĖJIMAI 
LINKSMŲ IR ) 

LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ!

unos
Skirtunįas tik 

didės-

nas. Kaip ir perkurtus planeta, 
Venus neturi nė viena žinomo 
mėnulio. Venų? (Venera) Mri 
apie 7,700 mylių diametre ir 
yra beveik tokįp pat) dįįumo 
kaip musų žemė. Pa 
siu? astronomų tyryiėjiipus Vę- 
nus turi visas gabjnybcs jdel 
Kokios nors gyvybės.] Tąčjąų, 
ar randasi bent kokią ^yvybįči 
to niekas negali pi 
Veuus paviršiaus

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

n,

Morton Park Federal
SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 

! OF CICERO
2444 South 52nd Avenue Cicero, Ii

| ĄUGUST F. SOBOTKA, Raštininkas._____________

Na, ar jos tąip pat 
musų

žinosiu ir suprasiu apie judvie
jų klausimus, bandysiu išgul
dyti. Daleiskim, ką judu nori|te 
žinoti apie planetą Marsą?

. — Visai ne. Mudu sU 
nemanova astron

1/ BI I*■ HM
ŪMUMUI. K* ■ ■ ■ ■ ■;

IIW1IV.I1

Jokūbai — Herkum 
yra tik^Hu syk didesnis 
sų mėnulį, apsisuka apliek sau 
lę į 88 dienas ir yra ap 
milijonų mylių tolump ųup sau 
lės. Astronęmai mano, 
jo niejcąs negali gyve 
jis yra per ąrti prie sadlės. To
dėl gyvūnams ten butų p.er! 
karšta gyventi.

Venų? pląuete ramiąsį apte 
67 bilijonus niyliM nnp sąųlė^'

Pradžią tąi sunkinsiu kiekvieno darbo dalis 
tąuROhjąią s^k^itą pradėti. Išradę Ii uos o laiko, ateikite į musų 
raštinę. Kada f* 
yrą musų -iąvęi _ _ 
panorėsite 1949 metais “pirmuoju’ 
pradėti taupomąją programą, aįtsidaryda 
mi savo taupo,

Palūkanas 
pirmos dienos 
ješimtęs.

Atsidarykite 
ir pažiūrėkite

Ų PATIKIMOS 
sdyo laupomąją sąskaitą 

pinigai augs.

' ' ' . A " ' . I : • ’ ■ .

Visi “Naujienų” skąitytojąi, kų 
rų parod 
ratą, bus įleidžiami veltui.

čią patirsite kaip sveikas 
tmebių planas, tuojaus 
1949 metais

lįą sąskaitą šį mėnesį.
aitysime nuo mėnesio 
iž indelius padėtus iki INSURED

VIRC’Hlfi COtl CO
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(vairios žiniosMiestas skaičmose
šiomisMARIJAMPOLS

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

METAMS PASIBAIGUS
KELEIVIS?me

Vlada

KELEIVIS

na

non.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Ir Amerikiečiai [Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

No. 2316

Better Than A Muttard Plaster
Vardas ir pavardė

Suzana Gabrisj

KLAUSYKIME 
ŠALTIMIER RYTMETINIU

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolų ant ilgų

OLD ENGLISH ALPHABET
No. 2316—Padabinkite savo

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

MARIJAMPOLĖ. - 
kutiniąją statistiką

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rtys garsinasi “NAUJIENOSE*

Adomas Markūnas, Chicago .................   56
Beriedict Vaitekūnas, Chicago .................    44
Johrt Petkus, Aurora^ III. ............................ ........... ......... 40
Juozas Žukas, Chicago :..... «.............................................. 38
Juozas Ascilla, Chicago ........................... ;.....................  3^
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III............................... 3^1
K. Yokubka, Cicero, III....... ............................... :.......... 2^
S. Yurchis, Chicago .......................................   30
V. B. Ambrose, Chicago ................................................. 25
Petras Galskis, Chicago ...................  15
Jonas Thomas, Chicago ..................................  15
Dzūkas, Chicago .............................................  11
Marijona Ascilla, Cicero ................................................. 10
Petras Lapenis, Chicago ................................................... 9
Frank Bulaw, Chicago ..............................................  8
Joseph Laurinas, Aurora, III. ..........<.............................. 8
Thomas Šalkauskas, Chicago ......................................... 7
Ramusis Mikšys, Chicagos ........................................ 4
Mike Senko,, Chicago ........    4
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III........................................ 3
Frank Klikna, Chicago..........................  3
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................ 2
J. Cinikas, Cicero ...............;..........................  J2
S. Mockus, Racine, Wis..............................................  2
Antanas Totilas. Kenosha, Wis.......................................... 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind.......................................... 1
Juozas Albauskas, Chicago Reights, III......................... 1
Joseph Augaitis, Cicero ....................................  1
Pavieniai nariai įrašė ............................  .'.............. 136
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtu

A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Biienos Aires, Argentina.

taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Telephoto 
kuri gavo

“Argentinos 
LieiuviiĮ Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Moterims: TREČIADIE

Nauji Nariai
KonL V. B. Ambrose įrašė: 

Helep Petrolaitis , > ' 
Anthony Balas

Kont. S. Mockus iŠ Racine, Wis 
įrašė: ,

Mariono Cuzelienė
Kont. Dzūkas įrašė:

Bruno Ray Mathews
tai jisai buvo pirmutinis drau
gijos Jubiliejiniame konteste, 
t>ar ir šiandien palyginus jo 
darbuotę su geriausiais jo kon
kurentais atrodo, kad Žukas jei
gu būdamas Lietuvoje ne’špo- 
nėjo, tai į mėnesį ar cįu vėl bus 
pirmutiniu ^kontestantų.

Taip pat reikia priminti dar 
apie keletą gerų kontestantų. 
būtent, Juozą Ascillą, S. Yurėhį, 
V. B. Ambrosą, K. Yokubką,

Kainų tvark 
baudos

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

f4AOJIENŲ-ACMfi
HOLLYVVOOD, CAL. — Rliby Kėelet1, 

divorsą nuo Al Jolšon, pasižymėjusio artisto

253 Broadway, 
»<) BOSTON. V1ASS

pasislėpę jj 
savo parapi- 
ji j rankas

I NAUJIENOS NEEDLĘCRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

turėdami daugiau drąsos iri pa
tyrimo pajėgs tokį asmenį pri
kalbint įsirašyti į draugiją. Jei
gu pas visus* Chicagos Lietuvių 
Draugijos narips bus geras 
ūpas ir pasiryžimas darbuotis, 
kad mes galėtumėme įrašyti 
tuksiantį narių, tai mes užsi- 
briežtą tikslą atsieksime.

Taigi draugijos nariai ir ypa
tingai kontestantai, suglauskim 
petį į petį ir pasistenkim įrašy
ti į draugiją nužymėtą skaičių 
narių, kad užbaigę Jubi.iejin. 
Kontestą galėtume pasidžiaugti 
nuveiktu darbu. —A- A.

tas moksleivių šaulių būrys, 
kurio vadu paskirtas ats. j. Itn. 
mokyt. P. Kijauskas. Būrio su* 
dėtyj daugiausia aukštesniųjų 
klasių moksleivių. Tuo pat me
tu įsteigtas moterų šaulių bū
rys mokyt, seminarijoj, būrio 
vade paskirta mokyt, šukyte.

— Mergaičių gimnrzi os mo
kinės ir mokytojai Vilniaus kra
što mokykloms šelpti suaukojo 
Lt 875,04. f

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

1739 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

Apie porą mėnesių atgal 
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šoine kreiptis j “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa-

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus/Redjaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiaųj

ir neturi: pirties 
maudyklių
liams salės ir žmonių 
nors kiek pagyvintų 
kultūrinį gyvenimą.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa 
žymėjimais 
stų, pagal 
visus karo

Antroje 
vra pasaulio kraštų ir salų są 
’ašas, su pažymėjimais jų di 
lumo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15 c.Narių įrašyta. f y
Laike Chicagos Lietuvių 

Draugijos Jubiliejinio Kontesto 
j per pereitus niėtiis įrašyta 577 
i nauji nariai. Iš šalies žiūrint ir 
žinant draugijos narių skaičių, 
atrodo, kad tiek naujų naipų 
gauti buvo labai lengvas dar
bas. Juk Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai yra savo drau
gijos patrijotai ir prie pirmos 
progos sužineję asinenį nepri
klausantį prie draugijos tuč
tuojau įrašo į draugiją. Arčiau 
stovintieji prie draugijos vairo 
labai gerai žino, kad taip nėra. 
Per visus pereitus metus nūiįiai 
įrašė į draugiją1 tik apie 50 nau
jų narių. Kaip matot iš paduo
tų skaitlinių, tai veik visus na
rius pereitais metais įrašė kon
testantai. Kodėl draugijos na
riai taip mažai’< narių įrašo į 
draugiją, to negalima suprasti 

ir išaiškinti. < | ■
Naujus metus pradedant.

Naujus metus pradedant visi 
nariai ir kontestantai turi nusi
statyti, kad sir pabaiga Jubilie
jinio Kntesto turi būt įrašyta į 
draugiją dar 1,000 naujų narių. 
Kad tiek įrašyti naujų • narių, 
tai; kiekvieno nario pareiga 
štejigtis pačiam jrąšyti nors Vie
ną narį ir taipgi pagelbėti kon- 
lestantams, kad jie galėtų dau
giau įrašyti. Jeigu kuris narys 
pakalbina savo draugą ar .pažįs
tamą įsirašyti į draugiją ir jis 
neįsirašo, tai tokį asmenį reikia 
paduoti kuriam nors kontestan-

Teikia Žinias Apie Paren 
gimus.

Galima išsirašyti per “Naujie 
rias” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Metams pasibaigus pravartu gai darbavosi per pereitus 
yra paanalizuoti Chicagos Lie
tuvių Draugijos veiklą. Kadan
gi ši draugija yra lokalinė or
ganizacija, tai na uralu, kad vi
sa valdyba susideda vien iš 
chicagiečių, nežiūrint, kad apy-l 
linkės miestuose yra daug drau
gijos narių. Būdami valdybos 
nariai viepame mieste veik kas 
savaitę susirenka aptarti drau
gijos bėgančius reikalus, sugal
voja ir išdiskusuoja planus 
draugijos veiklai ir tam pana
šiai. Kad gavus daugiau narių į 
draugiją, tai valdyba nutarė su
rengti Chicagos Lietuvių Drau
gijos Jubiliejinį Kontestą, kuris 
baigsis šiais metais balandžio 
30 dieną.

Draugijos Kontestas.
Paskyrus kontestą naujų na

rių gavimui, reikėjo gauti iš 
^draugijos narių kontestantų, 
kurie galėtų prirašinėti narius 
į draugiją. Į kontestą įsirašė 
apie 35 kontestantai, bet iki 
pereitų melų paskutinės dienos 
gavo naujų narių tik 29 kontes
tantai.- Taigi pradžioje š.ų me
lų turime 29 kontestantus, ku
rie tęs pradėtą darbą dar per 
keturis mėnesius.

Kuriems įdomu, kaip draugi
jos Jubiliejinis Kontestas eina 
ir kaip kontestantai tarp savęs 
lenktyniuoja, tai sekite kiekvie
ną antradienį šį skyrių, kuria
me plačiai gvildenama draugi
jos veikla. ;■

Kontestantai.
Pradžioje šių metų turim 29 

kontestantus, kuriuos reikia pa
dalinti į dvi grupes, būtent, į 
Chicagos įkontestantus ir kitų 
miestų kontestantus. Chicagoje 
turime 17 kontestantų, o kituo
se miestuose 12 kontestantų. 
Chieagiečiai kontestantai perei
tais metais įrašė 313 narių, o 
kitų miestų kontestantai įrašė 
128 narius.

Geriausiai iš kontestantų per
eitais metais pasižymėjo naujų 
narių gavime Adomas Markū
nas, nes jisai įrašė 56 narius. 
Sekantis po Markūnui daug’au 
šia gayojiarių dėdė B. Vaiteku 
nas, būtent, 44 narius. Draugas 
J. Petkus iš Auroros gavo 40 
larių, Stanley J. Petrauskas iš 

Rockfordo 34 narius. Reikia pa- 
.'yinėli, kad J. Petkus ir S. J. 
Petrauskas šiuos narius gavo 
atsipalaidoję nuo savo kasdieni" 
nio darbo.

čia pat reikia tarti keletą žo
džių apie kontestantą Juozą žu-

RAUMENŲ 
NUGARGftLA—SKAUSMAS— 

SUSTYRIMAS

SKAUSMAI—GĖLOS
Jei pirmas geras išsibraukymas su 

maloniai raminančiu Musterole ne
sutiks geros pagalbos nuo kanki
nančių raumenų gėlos ir skausmų— 
naoinančių nuo slogų—visomis iš
galėmis—skubėkite pas gydytoją. 
Bet Musterole paprastai Savo Dar
bą Atlieka—

Musterole suteikia greitą pagal
bą, nes tai yra DAUGIAU negu 
“tik mostis”. Tai yra nuostabus 
švelnintis vaistas, kuris persisun
kia per viršinį odos s’uogsnį, kad 
sumažinti skausmą. Vartoia mibo- 
n?i nėr 90 metų! 3 stinrumai: Pa- 
nrastas. Vaikų (švelnus) ir Extra 
Stinr"'- ,

visų didesnių mie- 
kurį galėsite sekti 
veiksmus.

žemėlapio pusėje

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di- 
į džiausią lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

apdtaud<$ tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
. brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš

ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti brolią- 
ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau- 

s nariams priimti.
Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel- 
>, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
Susivienijimas veikia uultu-

PATTERN 2316 
daiktus su raidėm.

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO

NAUDAI

įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy- 
‘kritikai, visuomenininkai.

1938.m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusu rašytojo Maksimo Gorkio 

gerdusių\ kurinių rinktinė knyga.

VILKAVIŠKIS.—Kain 
Rytojas už neleistiną kainų kė 
limą ir jo įsakymų 
nubaudė įvairiomis

agronomai, apskr. rengimais ir išvengti nepagei 
vie- daujamos konkurencijos, š 
cen-'patarnavimą “Naujienos” tei 

*kia nemokamai.

air a: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 
iin i metams 16 litų, pusm. 8 litai.

Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
* VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezldentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Adresas-----------------

Miestas ir valstija.

16,000 gyv., 2,000 giyv
73 gatvės,' kurių bendiįas ilgis 
— 33 km., 8 -pr. m-klos su 40 
kompl., 4 gimnazijos, mok. se
minarija, 2 amatų moky 
stambesnių pramonės 
prekybos įmonių, 20 gj

ligoninė
.orijos, sveikatos purjkta.
8 km gatvių išgrįstos ' 

ir netašytais akmeni 
«e dar yra: parkas, 
,urgavietės, autobu 
geležinkelio stotis ir 
zieta, 3 bibliotekos, 
.os, 16 kirpyklų, ap 
dirbtuvių

įsikuria Įstaigos
VILNIUS — I Švenčionėlius 

atvažiavo teismo valcįininl 
tardytojai, 
gydytojas, ii 
na po kitos visos 
tro įstaigos.

gal pa
ar Ma-| dienomis valdžios RJBG įsteig- 

rijampolės mieste jaiįi j^ra apie
namų

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS

Lietuvoje 
Adresas: “KULTUR

Nr. 153. LITHUANIA

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti ?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį*’ žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti

Žmonių mulkintojus ir apga 
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Re to,.jjftnė rasi visokių pa 
tarinių, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių

< vjs<» pasaulio

kamnoji tik $2.(K metum*
\<ire.KM tok-

LIETUVIŠKU RADIO
PROGRAMU "W°

• Bet negti apdraudą 
rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų ųrganizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna. I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
Amerikoje

307 West s|oth Street, New York, N. Y.______

nevykdymą 
bąudomis 

Pilviškių prekybininkus 
Kazakaitį, Mendelį Katiną, Mi- 
nochą Pentinskienę ir Leizerį 
Rožanerį, Virbalio prekybinin
ką — Mordchelį Tišmaną.

Phone BOULEVARD 4552

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYK SVEIKATOS PIRTJ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su akmenų krosnim 

Kambariai dėl pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.
ELEKTRINIS GYDYMAS

1657 West 45th St. Kampas So. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas.

Waukegano Lietuvių Kultū
ros Draugijos-1 susirinkimas į- 
vyks nedelioj, sausio 7 d., 1940 
m., Liuosybės svetainėje, 8th ir 
Adams St., 1 valandą po pietų 

Visi nariai pasistėnkit [daly
vauti susirinkime, nes bus vai- 

Petrą Galskį, John Thomas įr dybos rinkimas 
kitus, kurie pusėtinai sėkmių

<los, 20 
ir 530 

Rytojų, 
3 gydyiųo ąmbula- 

s ir kt. 
ašytais 

i|misl. Mies- 
skveras, 3 
sų stotis, 
sustojimo 

3 skaityk- 
įie 40 batų 

24 siuvyklos ir kt. 
Miestas išsitenka 700 ha plote, 
o miestas išilgai išsittiesęs per 
3^2 km.

Bet miestas taip pat daug ko 
paminklo, 

tinkamos $pektak- 
kurie 

miesto

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį j draugiją, gaus tikėtą nemoka mai 
□žkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 1»> 
iki 48 metų. z

įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos 
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.



AntPadiėftfe, sAūšio 2, 1&40 ..

stafeūlto tekioj

Diena ’šDianos
Nuoširdi Vieša 
Padėkėaf

šiuoini fetŠkiti riuoŠird’Žią' pa
dėką visiems draugams, kurie 
kuomi nors1 prisidėjo prie su
rengimo pasekmingos bei šiau- 
niOS ptfOtos, kurioje Lietuvos 
Konsulas Chicagoje Petras ĖMuž- 
vardis įtėikė nuo Lietuvos Val
džios man Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 3 laip
snio Rikijaua Ordiną, gruodžio 
2 d. 1939 m‘. Sbėfry viešbučio 
puošniame Sky Balteobm, Cbica- 
goje.

Nors dirbau ir pėr ilgus me- 
tu«,- bet niekuomet nesitikėjau

man- šiuo laiku tapo suteikta. 
Sfy garbingas įvykis priduoda 
man dar daugiau įkvėpimo ir 
pasišventimo dirbti savo tautos 
labui.

Brangus broliai ir s^sutėsp 
kurie tik kuonii nors prisietfe- 
jote prie šio iškilmingo nekilto, 
J f • ■*' *

pasilikte mano dėkingojes širdy- 
jo ir atmintyje iki juoda ž’ė 
melė mano akių neužbers.

Dr. Jonas L. Poška.

‘ OftA HARMONIENfi, po tė
vais Mikalauskaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 29 d., 11:30 vai. va
karo, 1939 m.,, sulaukus 63
metų amž., gimus Tauragės 
apskr., Eržvilkio parap., Bu- 

’ taičių kaime.
Amerikoj išgyveno ,40 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Prancišką, augintinę Juo
zapą* Paliulis ir kitas gimines, 
o Lietuvoje—pusseserę Petro
nėlę Jensevičienę ir šeimą.

I
 Kūnas pašarvotas koplyčioj, 

1735 Wabansia Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadie

nį, sausio 3, 1:30 vai. popiet, 
Iš koplyčios bus nulydėta į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Harmonie- 
nės giminės, draugai ir. pažįs
tami ęsat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras ir gimines.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai, tel. C A NA L 2515.

.T!!!!SI5J5TS!SS^

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(■€hiWo£>

Filis GaTmineš, 20, šu'
bara Mikola, 19

Stanley Greitis, 22, šu
ces Mačy, 22

Charles Fečkiftiašį 49, 
tronele Blaskauski, 50'

Gene Delgonas, 24, s
rėriče ftičhmau, 23

P’etėr LineVičh, 23, su
Wali'eri, 2i<
ReikalStija
"’erskirtf

< Theodore Balturusis nuo Rutli 
Baku rusi s

, Julius- Milas nuo Eva Milas

Gavo
Perskiras

Aliče SūkeVičh nuo 
kevich

Bernice Nafey nuo
!-fey

•' Frank Steponaitis 
ginia’ Stėponaitiš

Bar

Frim-

stf Pe

tį Flo-

Stėlla

Felfoc Su

John Na-

nuo- Vir

Po Dešimts Pražūna 
Kiekvieną Dienį

tt n n A Q€lgs MylintiemsM |C fl.Vestuvėms, Ban- 
IIIB ■■ Mfkietams, Laidotu'- 
w 1 ■ vėrtVs, Papuoši-
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

7 j*.* i a Siunčiam Gėles Iftl/f-lKR Telegramų i 
Hjj mI'1\ 10 Vi^as' Pasaulio

Dalis 
KVrETRINrNKAS

1 Gėlės Vestuvėms, Bankietkms 
ir Pagrabams

S 3316 So. Halsted Street
Tel. tAKDŠ 7308 , c

Veiklus Žagariečiai 
Visuomet Dirba 

f «

Ir Nepavargsta

,  i •
. A

Policija skelbia, kad pereitais 
melais kiekvieną dieną dingda
vo, pražūdavo po; dešitnįs žmo
nių. Rer metus —- 3,61-8 berniu’- 
kų, mergaičių, vyrų ir jįnOterų.

Suaugę daugiausia apleidžia 
namus dėl šeimyninių1 /.jnesuši- 
pratimų, o ja 
laimės ieškoti.

nori

f į 
r'Bankas Padare - 

$4,882,226 Pelito 
i ______ .•____ u.

AntVals didžiausius bankas 
^/bičagdjy The First National 
•Bhiik,-skelbiau kad perėitaiš me
tais padttrd $k882,226 gryrio 
pelno, po $16.27 ant kiekvienb 
ščro’.

Garsinkitės “N-rtose”

VINCENTAS RAZUTIS .
Gyveno 2554 West 39th Place, Lafayette 2358

Persiskyrė su šiuo* pasauliu Gruodžio 31 d*., 4:20 vai. popiety 
1939 m., sulaukęs 50 metu amžiaus, gim£$ tietuvdj Kretingos 
apskr., veviržėriį parap., Lartisorfės kaime.-

Amerikoj išgyveno 33 mėtus. ....
Paliko dideliame, nubudime mylimą moterį Antaniną, po 

tėvais Skrrmontaitę, augmtinj sūnų Kazimierą, seserį: Petronei^ 
jos sūnų JuozApą Bliudžius, švogerką. Oną ir švogerį Povilą, 
ęėkarrtauškuš' ir šelmį, švogertns Joną ir Kazimierą ir šeimyną 
Škirmohtūs; švogėrį Joną it šeimą' ftnitus ff RitaS giriiinėS. 
Lietuvoje—seserį Barborą ir švogerį- Petrą Gruzdis.

Priklausė prie Ghicagos Lietuvių Draugijos, Keistučio Pa
talpos Klubo', Lietuvių AmėfikoS Piliečių Klubo' ir L. D*. Š. 76 
stiOpos.

Kūnas pašarvotas J. Liule.vičiaus koplyčioj, 4348 South; 
California Avė. Laidotuvės įvyks kėtvirtac^enį, sausio i d., 8:60" 
vai. ryto iš kopi. į Nekalto Prasidėjime Pam ŠV. parkp. bAžtty- 
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už vehčnio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Khzimiero kapines.

Visi rf. a. VIZGENTO* RAGUTIS giminės; draūgdi ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Tftktiudę liekame,
MOTERIS, SŪNŪS1, SESUO, §VOGEltK>i, ŠVOGEKIAT 

IR KITOS GIMINĖS.
La i d. Direktorius Ž Liulevičius, Tel'. LAFAYĖ'I<TĖ 3512.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS UMOKRnMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
“THE HOME OF FINE FOBNITUBE* SINCE »M . . .

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Sudėjo $24.00 Vilniečiams 
jan Rimšiasi Vasiri-ak-

Gruodžio1 Ž‘4 dienoj žhgartėčių’ 
'Kliubas; Mikė priėSmofi’n^ šuši- , 
rinkimų,- H*ollyWood Svetainė jie. 
Suisirinkimas’ buvo* šauktas1 At?vi- : 
rutėmi^. Dalyvavo suvirš peh-! 
:kiasd'ešimt narių.- < *

Skaityta du laiškai, vienas 
inuo' Arėjo1 Vitkautskcr,’ antras t 
nuo VMaus šėlpimo5 komitete: 
)Abu laiškai- buvb* prilmiu1 ir tfub- 
jakis bUvd paskirti- du AaYiiai 
ibutent, M. Miera^ičienė ir 1R. 
Šnitikas,- parinkti aukų Vil’riie- 
Čiams. Kaip> bematant buvo sū- 
rinldla dvidešimfš keturi dole
riai. žagariečiai gerartf i’tksiūi 
niekados neatsisako aidkOti.

< MuteU{ pramogų, komisija pra- 
snešė,- kad’ tuOj*aus po* Vėlykų 
turėsime ką nors nepapfašio:- 
įSakčf kad’ mūsų1 jauriuoliai ar- 
•tįstai rengiasi' labai gra^ų vei
kalą' sulošti, o' kokį veikai^* lės1 
ir kur loš — tai yr*aJ pasiete 
tis.

Nutarta ateinančiai vasarai 
paimti daržus išvažiavima’ms.. 
£ Komisiją paskirta trys darb
štus nariai: L Aleli’un’as, J. 
Gaižauskas, ir B.. Paulauskienė. 
Galima pasakyti išalikšbo, kad t 
surerigs puikius išvažiavimus.

Sekantiems metams valdyba 
slaptu balsavimu išrinkta visa 
senoji: Pirm., Petras Arlaus
kas; Pagelb.—A. Niprikas; pro
tokolų1 rast.—J. Keturakis;1 fi
nansų rast.;—A>. Kuridrotienė; 
kontrolės rašt.—Et RhmašaU- 
sk-ieAė; kasieriUs^S. Niprikas; 
kasos globėjai—A. Mieravi'Čia 
lir F. Povilaitis; maršalka—iL 
Balčiūnas; kofėspopdentas—J. 
Salakas;• komisijia'kp^cupš per
žiurę Ii—T. Šalkauskas ir J. Ba- 
lakas.- Susirinkimai taipgi’ bus 
laikomi toj’ pačioj, svetainėje. 
.Kurgi jau čia kitur geriau- be- 
rasi? Svetainė patogi.- Svetai
nės savininkai,, pp; P. Rudate 
jškai, abudu žagariečiai ir abė- 
;du f žagariečių kliube; priklauso 
o prie to dar abudu labai- drart- 
giški3 f ■

Susi^rikimui baigiantis atsi
lankė" velionio . Vincento Brie
džio d.|W Ad’dkrtiav Tuoj^uS’ jiai 
buvo tlšmokėtel jpp tlėVėlfe5 po
mirtinė. šitiom5 te' bmgėsfc ža’gau 
riečių sUSirtekima^.-

ŠSV;:-

_____ . . ėteflhbfo
- Ri'ith Ramšey, kuri yra po-E^ANSVILEE, INE>.<

ličijDs tar(teina ryšinnį' šu1 jos vyro (po* dešinei*) nužudy-
imi.

frre ra-Rfl^, r, t,

Du Sunkiai Sužadi 
SubwaySpr ogime

Tuneliuose Difba D’atfg 
Lietuvių

Du darbininkai* buvo sunkiai 
■sužeisti sprogime, kuris įvyko 
,subway tunelyj ties 1260 Gly- 
fbourne avenue.- Sprogo* ir už
sidegė tankas gasolino.

i Sikžeistiėji yra Ląivrence Geif- 
!tilė!,‘ 1702' Ėissėll Street, it 
•George' Ėowde)\ 5225 Glehwood 
averiue.

Tarp dabar Čhicagoj kasamų 
'^subivay” tunelių darbininkų 
yra didelis nuošimtis lietuvių. 
Kai kurie turi’ formanų in ki
tų’ p’efdėtmių vietas.

Pardavinės Pieną 
Galionais

SITUATION VVANTED 
Iešką Darbo

IEŠKAU DARBO, suprantu visą 
namų bei dženitoriaus darbą, kaip 
Aandy man. šaukite Wentworth 
1202 A. Sftiith.
.biicnnftiraiii iiiiiir fi>* iimi

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių ttėtfah 

PATYRUSIŲ FRONT MAKERIŲ 
rankovių įstatytoją, rankovių siu
vėjų? ir t.- t; prie plaunamų suk
nelių. Nuolatinis darbas. Matyti 

KORACH BROTHERS
Mf. GreėhSpun, 913 W. Van Buten 

Street.

. REIKALINGA PRESOPERATO- 
RIŲ—patyrusių prie marškinių ir 
visokiam darbui merginos.

7416 Vincennes Avenue.

OPERATORIŲ 
pinke- 
sekci- 

pafyrusios

REIKALINGA 
viena adata mašinom siūti, 
rių ir blind stįtch hemmers, 
ms darbas. Turi būti 
prie plaunamų suknelių. 

SMOLES BROS.
2300 Wabansia Avenili j*.

Lietuvon Naujienos
■ — Vos m'ėnėšim veikta teatrai, ki'horiotografai,
JaikO' t'epta’Šj*us, ka^p Vifciuš afetfeftyfa šū'^feutoji Vtli^aVš’ 
^gfįzė’ prie Liėf tivos1, šiteAd’fetf j o5 radij o sfotiš,- pėfSikena Mšfi tu- 

Hteiy spėrialios mokyt Šios,« rėfor- 
:m-uoj’a!mbs universitetas,- gim
nazijos ir įvairus kursais- a'ti- 

:darytos miesto bibliotekos ir 
•knygynai.- Prieš mėnesį visa 
Įpnčfcybtf besteėi^bu’6i'į geriausių- 
tjUJ gatvių šaiygaiS'i :̂te išsirikia- 
iVu'sių vertelgų mnnkaverčių ru- 
•ba'ikg,- obnobų ir sacharino par- 
^dhVin'ėj'imū’,' — Šiandien jau 
ipiih'ok furgavtetėš', į mtektą nuo 
>a’itllst?ybb’ ryte - trankia kaimiej 
’Čiai- vežimus' maistą1 produktų 
te baro prisikrovę; buriąis į 

i skerdyklas varomi1 galvijai,■*ske- 
’jpybių,- matete fcraųteyių, gas- 

•j te’ODDtata brangenybių ir gar- 
J Šiųjų ^ilWaU^ kai'l^te brau tuvių 
svteri’rios1' lūžte lūžte prekėmis, 
iltiįgi’ iS-forinėš’ špabte 2^ dienos 

koplyčią- ir. Ka- karę, jš stoties \V.G,EtS. Pro?
‘tedW. ir dteųgfeta tteų žymes-'gramo išpildyme dalyvaus žy- 
; iriųjų Manyčių- buvo ližrakiA- 
Ite- iš’ vf:
sbamba varpaiv prių visų aukte 
rų laikomos'
Visomis ite'lb’Omte aidi laisvoji' 
įGėdimind’ šost<m$ ir Pilies kai- 
jfto' boitete ari-bši-ai’ viršuin am- 
1 Žinojo1 mioste’ ptačkiOja nepri- 
: Klausomos' LietuvĮos laisvės 
simbolis — trispalvė' vėliava.

_ ___—- -- 4-r-v

• Pek pOtfte
ei j a ir dViite^ h>žUWiŠiS l-$ jttijfc- 
tadarių,
du polic^tĮflfeį/ <9 
279 žm6ftW pfaViįųi 
binėjimjįV i

• Pef
sto autoW^įi^ 
automo&itiįį 
to nusil^MįįĮ 

4

ffėbėgaitena' patygi'n'ti šti t?u'o* 
A^ilithYm, ltekįJ Li’ekiva- i'ad’b 
spalių paskutinėmis diertonfis. 
;priėš mėnesį- visame mieste 
kra'M’iVVi’iy ir įstaigų: d-urys- bu
vo te* WtenW apfcan>
styteš’,- lYŽdfen'ėtešy 6' fcteri 
krat<to$$ te. pravėrė dkiriš,’ Paii 
■teste\a$$ obteob^ ir svogm^r 
kruVėte^ te šiaip* marnVi maište’ 
arba1 fetokte’ rėikmen'ų!
čiail šiandteir vfeosė ga^ėso dn^ 
rys ptaiiai ateerfošy 1'an’gai’ apu 
š v i ėš'^i’ te viteteos- prikrau to^ 
visokiu gerybių’, pačtes; krant*vi- 
vės; pibrosi piit-ihėjųi
dieADttW “Wa^tei ‘vMenrėwte 
rui’y te; "Lfetekta' pradaras1 
gabenW 'vagbimš’ gerybių*,< i>iį6s; 
eiiėk rikteyosr: prie atlidtery'ihį’jių 
kratWiWiUt dt tstaųv . - š ten: I i e.n 
visų? rii^ių? tefaiste* vitetečiai' pW- 
kaši lįiįya’i',’ ei'lW te be bor
teliui niėiięšį gateėše steu- 
viirta’6‘ puikai1 apšiteriišių’ zW* 
niųi te* paikai apdri^tųšių.! va^ 
kų tiesė rai^fe-aš išmalki^ pra^ 
šydteiv — attat’ę' pi*
liecta- c Švewtek?fe¥iai^ rirbaiš’ 
pasipuošę tvarkingai jud‘a pa- 
^yVėjustesę gaivėše; skū'ba į' pa
reigas ir laisvalaikiais pulkais 
renkasi* prie radijo- garsi-ntuvų

pa^ktaisyte.’ \

jmr šįvt’vavk^te'š pte 
ni’gųi lUbih^ųrašy vfeii ita tašj^ 

^idfenvap’-- 
rniptetei' iMai& te gaW prad’ėte gy-- 

i$ ta$jk§v <tedleW dteife 
aįM’i’pte^ darta- spar--- 

čta yykdtei dkrtay

itaų&M ^iiW dtefetedųj stee> 
im Mteste t^wfetegai patata- 
mas’ aa'tete’i^ šųwtekbftw i$ 
risųj d'ateų’ toarkte^ai 
atetea te vim' ifeėtea 
teanM^ te>
mw ažmteA

važiii^ya pb* muteat’ų' 
i ir į vislia Vilniaus srities’ mies
telius prekių ir visų gyvenimo

Taipgi Ėttšgalioniais
■ Ghicagos pieninės VakaP 
.skelbė,’ kad juos ruošiasi par
davinėti' pienų krautuvėms taip
gi pristatinėti j nam-uš, — ga
lionais ir pusgalioniais.

į Pieninės pradės taip pienų 
pardavinėti kaip tik gačis svei
katos departamento leidimą.

rlAablO

pa-

Tai
Peo-

išų bokštų

£ pamaldos,

REIKALINGA DVIEJŲ 
šių burlap bag pątchers, 
nuolatinis. 816 
matyk Meyefs.

HORWITZ BAG CO.

satyru- 
darbas 

W. Ran'doiph ^t.,

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Keikia i

Gražus ir Įdomus 
Naujų Metų 
Programas

Linksmų Naujų Metų! 
linkėdami savo draugams
plės Bendrovės nariai rengia 
tikrai’ smagų ir įdomų Naujų 
Metų pirmą radio programą, 
kuris bus transliuojamas šian
die, antradienį, 7tą valandą va-

Apeita 
ėiMtevoSV ri¥iWi?v6se' d'Mi'g' spVen- 
d^tam- byb& lbtwio^<ę taltos* 
mtej# yrą* tain^ėčitei’ jutmuo^

dW beiHmtųišd*ąmi; viė-
AW fci'tąi 6' &t>

įj iVą’tepmų'. I

AW^yMįįĮ priSžAŠ*' 
ŽAWi¥iU> 

te* Jofcivy
š£w yčiifošm^.’

&&iV žti1 d.-

toy A-
gi'fib' hmYd'ž. byi^*.

i Ką-lkiftamasi-š 22v
mietis vyrukas patį-auktas tie- 
soft ųiž ted,, M p*4*

te'

kttriė'
štelYŠėsy 6' k^t- 

pžtešįi rewgės> y iteyų. 
<. Išgėrę eta riaUglim1 degtinas

mete kai

mios damininkės ir dainininkai. 
Dainuos pasižymėjęs savo .har
monija moterų' duetas, Mrs. 
Abėki^iė ir Mrs. D'O'čkieh'ė’, ir 
kiti', kurie padainuos daug link
smų liaujflies dainelių ir rinkti
nų kompb’ziči’jų. Smagi muzika, 
jd’amųs pranešimai, patarimai 
ir sveikinimai pilnai suinterc- 
šuoš- ktekvienų klausytoja.- Pa
tartina pasiklausyti ir linksmai 
vatadiėl>ę praieisti.

Rep. xxx

p^šiskyrė' štf pateąute 
gruOdto 30* dtp i VAlAnd# 
to, 1W I&y Stotai 6k 
amžibtiB,. g*iW: fež’eiki'ų! ap'^ 
krity; Akinchės Mmv
celių, kąftne. Amerikoj! išgy-- 
ven<$> 3$ i«^uk.

palik#
2 siinn^* tr* Alias**;.) 
duk^ri Stelių k?’ žoW vint- 
centą i1 i^oAv
ard.

Prikibė’ prie; Taikyte MįK-- 
lėtojų1 W--štėk.

KikticiB' OAŠarVotafe' hatnu'6šė;> 
1658 & LeaVPtt šL LdfdOtfų-- 
vės įvykk saūW 3t, 1940b 8:30^ 
vai. ryto*1 iš' nWU Wk6t’

šwfc^toi^iv 
dW mto'ė ir-

! krašte' dteršd phsir%®dhw
.> ir feiitolti^' piečių1

11 ik tcirte*
; k^sdte I^<s> pDlfeij^

už vėlibnio sielų, 6' iš- bufe 
nulydČ&k į’ šte. K&tfM&rb' 
pine#.

Viši ». a'. JoW Itfėeib gi^ 
nės, dtaga-i ir 
puošNdta. kViėčWi 
vauti laidbfuVėBė' i¥ suteikei1 
jam paskuSirų j^tarh^'Vi’rtlą1 ir 
atsisVėlkirti'rhą1.

Nuliūdę liekamo, d&hlit4tx- oT1TiWI> fJuiįvC IT ICTTOo

“ r. P. J. Ridikas,-tfek

ir* sangi&i- f&ry-*
ko* sow terps p^y-

: p«š> apmirę# tep i*r
‘ sp^
į j^N kW di>6W^Š^ V3&-
Į W basais*

J)Wo *#&’’•

Vi^ttį pYfes 
isgėflė degj

I
L?;d. Dir.

YAH.DS 1419.

tyte > pil^anl'yjėy pti’L 
fetf jį

yisw
ljiKAW&
j valstybinę kalbą, rengiama

I dau&M Ws^,

ĖEiKALtNGAS BARTĖ^DERIS 
amžiaus 35 iki 40 patyręs jr sąži
ningas, negirtuoklis.

•666 West 14th Street
• ■ ......

t’ARI NĖR S VVANTED 
................. Reikia Partnerių ;

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

■ >■ ui h - ...............     i
FOR RENI—1N GENERAL 

Renddai—Bendrai
EXTRA t RENDAI krautuvė ir 4 

kambariai užpakaly; parduosiu ar 
mainysiu namą. Rendai kita krau
tuvė, kepykla su visais įrengimais. 
Tinka kitokiam bizniui. Lafayette 
0591.

j ŠĖA 226 KUOPOS metinis sū- 
isirirtū-imaš jvyks; trečiadienį, sausio 
;3- 7:3tt'’ yal'. vakaro, Grigaičio sve- 
jteih<ėj.e; 3804 Armitage avė. Nariai 
ii? norės, nepamirškite atsilankyti. 
ĖUk įVėzdinta naujai'' perrinkta val
dyba. Naujalis, už. rašt-.

■ .......... ....... ....... —-į-1

&MdytL. Šovė į aukštį 
6» p'ėV teistinę sieną į

te\(fi¥ yyrukai, buvę 
l^rritoyjė,. Sužeisti.

apy$ardtos teismas J. 
Ėtegi'lįi pripaŽiito kaltu ir nu
baudė šešeriais metais sunkių
jų darbų kalėjimo.

.-ifrafasaarr r ■rstfAy.r ■■.

Mirė Mužikas 
Gudavičius

RENDAI 4 KAMBARIŲ FLA- 
TAS, garu šildomas prie So. Cali
fornia', arti 59-tos, $37.50.

Prospect 2736.
■■ ......  ■■■■■■ H fHSiiiiUiOiilį >—

BUSINESS CHANCES—VVANTED 
Ieško* Biznių

NORI PIRKTI SALDAINIŲ krau
tuvę nebrangia kaina — apšildytą 
—South Sidėj. Bok 111“ 
Halsted St.

1'739 So.

REAL ESTAfE FOR SALE 
Namai-2emė Pardavimui

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
MUI į privatišką namą, namą su 
tavęrno bizniu, karštų vandeniu 
šildysiąs: priežastis — liga.

, 3427 So. Wallace St.
hliml I !■> jl.» ■» ...

PLėtVlBirvU & ilEAllNG 
įrengimai ir Apšildymas

ŠILDYMO. REIKMENS
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems boilerių' ir 
fadi ja torių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 
IKI 50% SUTAUPYSI 

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

1247 W. Lake St.
Tel. MO&ROĖ 3387

VVHOLESALE FURNITURE

Mokėdamas cash už rakandus* su
taupiusi hūo 40 iki 60%. Mes prista- 
tbmė bilė- kuf.' Pašaukite' ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaiiai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S.- Western Avė., Chkago, 
m. Phone Rėpublič 6051.

' "nriiu.?

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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

1>A^EVėžVS — Pirmasis 
kąyd kapelmeisteris 

Gi'id^ęiČTuš, lapkričio 12 dl, 
steigta mirė Paystey, kur vė- 
tiiiriis pcrstatinhl metu gyvenė. 

i Gudavičius’ yra parašęs visuš 
LiėteVP^ kšritlDiDeif^j vartoj a- 

signalus,, nemaža dalykų 
pttČiamteDvs dūdų orkestrams, 
be teV giesmių ir dainų, kurių 
"Miško pasaka” labai, populia
ri- krašM- Dar iš dainų parašė 

giria žaliuoja’*, “Rudenė-

k^d vtena^ priešingos’

te' šafltyš-

i yy>
rw mėgtete’ te‘ vteh4.
^0 į 6- 
tč'a;

Užrakino,, tai virtuvėje buvu- žuvį—eršketą, kurią pardavę

rw tagta

ši ’ jduftudlių • gi’irp
!. \ C k- '

■ U * ’ ' . ' L 'T v'r-'* Ui F • > r <

po s&VėriiU 
tarta

< motery#

z didelę' žuvį
VJLfcL/A — ^em^ne, lies 

Vi®ųįw,- žvejai SUgaNo didelę

pradėjo gavo apie 350 Lt.

Todėl jcigtfc tzrite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. C, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garslnki- 
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 
daUdokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified škyriauM'pb<- 
tarnavimu pašaukdami arbaatk 
veždami:

CANal 8500 '
“NAUJIENOS”

173# 8. HAt&TĖD Sf-RBET
. CMmco. DL ..

<ATL,-k;' w .t&L iii
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Kaip Chicago sutiko
Naujuosius Metus

Triukšmavo Per Visą Naktį au

, NĄIJJIEW%.ChWq,;nt
(Baigiasi Terminas
Ekskaręiviams
Bonus Gauti

■ i <. •• ■

Be didelio ūpo ir be didelių 
vilčių, kad jie bus geresni, bet 
triukšmingai chicagiečiai sutiko 
naujuosius 1940 metus.

Pradėdami naują dešimtmetį, 
amerikiečiai palydėjo praeitin 
sunkiausios depresijos biržų 
krachų, vargo ir skurdo metus 
— Amerikoj; o Europoj — Hit
lerio gadynės užgimimą, dikta
tūrų sustiprėjimą, Etiopijos, Is
panijos, Kinijos žmonių kraujo 
liejimą, Lietuvos pakliuvimą 
Rusijos įtakon, Stalino ir Hitle
rio susitarimą.
. 19-|0 metai pradėjo gyvenimą 
užkrauti kruvinu pereito de
šimtmečio palikimu — nauju 
pasauliniu karu ir nelygia Suo
mijos kova už nepriklausomybę 
su milžinu Rusija.

Visas Naujų Metų triukšma- 
vfrnas, visi sveikinimai, ’ visos 
iškilmės teatruose ir kitur bu
vo tų įvykių prislėgti.

Mes amerikiečiai laimingi, 
mes nekariaujame, džiaukimės, 
bet budėkime, kad bombos ne
pradėtų sproginėti ir kraujas 
hepasilietų upeliais ir musų že- 
m?je.M

Taip daug-maž skambėjo ora
torių kalbos, tokio tono buvo 
Nąpjų-metų vaizdeliai vaidina
mi teatruose, tokiems linkėji
mams kabaretuose it alinėse 
triukšmautojai kėlė stiklus a- 
laus ir skaidriosios. 

» 9'

Mieste.
*4 . • „ * • n- ; •

Iš visko matyt, kad to stiklų 
kilnojimo buvo labai daug. Gir
ti griuvinėjo, kur tik nepasisu- 
kdįi. 12-ta i valandai dar neišmm 
šus vidurmiestyj jau matei, kad 
alinės ir gėrimų sandėliai darė 
rekordinę apyvartą.

' Prie State; ir Raųdolph, tea
trų distrikte, buvo susirinkusi 
gal 100,000. minia. Ir ką žmo
nės ten neišdarinėjo! Jeigu bu
vai apsukrus, tai gavai bučkį 
iluo kiekvienos praeinančios 
gražuolės. Jei£u norėjai nusi- 
gėrti, nereikėjo nei prašytį, nes 
bonkaš tiesiog kišo . panosėm 
JeigiV važiavai tuo laiku su tuš
čiu automobiliu, tai staiga, pa
matei, kad jau iluri pustuzihį 
ar'daugiau pasaŽierių — ir vi-, 
duj ir ant fenderių? Į teatrus 
tiesiog- ' negalėjai prasimušti, 
ųors Jžahgos buvo padvigubin-‘ 
tos arba, net patrigubintos. Res
toranuose smarkuoliai lėkšte
lis f utballą ir krepšinį lošė.

Pas Lietuvius.
’ Chicagos lietuviai Naujus 
Metus sutiko daugiausia šeimy
niškuose parengimėhuose ir ali
nėse, bet buvo ir kelios viešos 
sutiktuvės. Bridgeporte triukš- 
mavimas tęsėsi per visą naktį, 
o dahgumoų alinių dėl susigrū
dimo net sienos braškėjo.

Gražios sutiktuvės įvyko ro- 
selandiečių pp. Dilių namuose, 
kur buvo susirinkęs tradici
niam Naujų Metų vakarui Rd- 
selando Scenos Mylėtojų Rate
lis. Jis kiekvienais metais ren
gia puotą ir sukviečia visus sa
vo narius, jų Šeimas ir draugus.

Skaitlingas ir triukšm'ngas 
sutiktuvių vakaras įvyko W 
Neffo Salėj. Jį rengė Chicagos 
Lietuvių Vyrų ir “Pirmyn” cho 
rai; Vėl kiti vakarai įvyko HoL 
ly*wood salėj, taipgi Roselando 

. darbininkų salėj ir Krikščiūno 
salėj,- Town of Lake. Visų ne- 
išs kaitysi.

Nepraėjo šventes be nelaimių. 
Prie Arcola, III., susikūlė du 
Illinois Central ekspresihiai 
traukiniai, o automobiliai už
mušė, taipgi kitokiose nelaimė
se valstijoj žuvo 17 žmonių, 
daugiausia Chicagoj ir apyliiv 
kėj

Nevisur triukšmas. .

N$viąur buvo džiaugsmas, 
Stąi, dvi Chicągos lietuvių ftęi-

mynosyNaujus Metus praleido 
laukdamos laidotuvių. Senie
siems metams besibaigiant mi
rė 64 metų Ona Harmoniene- 
Mikalauskaitė, taipgi Jonas No- 
eis, 68 metų chicagietis nito 
1658 N. Leavitt street. Abu bus 
palaidoti sausio 3 d., Nocis 
randasi pašarvotas namuose, o 
velione Harmonįene — koply
čioj ties 1755 Wabansia avenue.

Automobiliai Cook
ApsKrnyj užmušė
927 Žmones

buvo. 68 motų amžiaus. Nelai
mėj jam buvo perskelta galva. 
(Smulkmenos apie laidotuves 
kitoj vietoj).

Kitos Nelaimės
Tarp pernykščių nelaimių 

kų yra dar sekami žmones
Lewis Chytil, 56 metų čhiea- 

gietis nuo 2825 So. Kenneth 
avenue; z . ’ 
, Noble Roberts, iš Dovvners 
Grove; *

Andrew Kosienski, 67, > Oak 
Forest prieglaudos įnamis f

Patrick McAndrevvs, ųno 4810 
Walton street;

Michael Dinnit, 45, .6210 S. 
Narargansett avenue; ;

Ali Yusuf, 45, 1711 N. Hoyne 
avenue;

Rcbert Manning, 21, nuo 215 
VVoodland Road, Lake Bluff;

Joseph T. Osenkarski,'19 me
tų jaunuolis iš LaSalle, Ilk

Sunkiai Sužeidė Jauną
■ Lietuvį

Pereito šOštadieriio “N’’ bu^ 
vo pranešta, kad North. Shore 
traukinys prie Winnetkos su
daužė troką ir snukiai sužeidė

.T1 ' •

Išsiųskite Aplikaciją Šiandien 
Prieš Vidurnaktį.

; , ■ !•

šiąnakt, 12-tą valandą, pasi
baigia laikas ■' ekskaręiviams 
gauti bonus už tarnybą karino 
menėj Didžiojo Karo metu. .

. ■■ z

Ne visi ekskareįviąį arba jų 
šeimynos. bonų reikalavo, noifs 
valdžia jiems yra paskyrusi pi 
nigų. - < ; . B

Aplikacijos turi būti išsiųstos 
VVashingtonan, šiandien, prieš 
vidurnaktį. Taipgi galima asme
niškai išteikti 'aplikacijas vete
ranų raštinėj, kuri randasi Hį 
nes veteranų ligoninėj. Raštini 
atdara iki 4:30 po pietų.

VAKAR 
IR UŽVAKAR 
CHICAGOJ ==================
• Pereitos savaitės pabai

doj sumuštas garažo savinin
kai, Marinus Hvid, pasimirė 
gruodžio 31 d. Policija ir pro
kuratūra ieško mirties kalti- 
ninko, kuris velionį pamuše 
su baseball lazda. Hvicf užlai
kė garažą adresu 3541 N. Hal~ 
sted street.

0 Svečias Ignazio Ęarbcri- 
no Naujų Metų sutiktuvėse pas 
draugą Frank Pascalla, 1503

J K 
........................... .... •••« -- • *
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TRUPUTIS SKAITLINIŲ APIE PRAEITUS 
METUS CHICAGOJ

709 Chicagiečius
Pereitais metais automobilių 

nelaimėse Chicagoj ir priemies
čiuose žuvo apie tūkstantis žmo-*^___
nes. Miesto ribose ir priemięs-l^ c.C.C. jaunuolius. Viėnas jų 
««O i z-» A. t'

200 Cook apskričio gyventojai Matas, nuo 2342 Blue Island 
(už Chicagos), viso 927. Tai . - J
yra 22 mirtys daugiau negu už 
pernai. Sužeidimų per 
metus buvo 22,483.

štai pirmos šių metų 
bilių aukos:

v Mrs. Hazel Palo, 39, 
avenue Beach, ZiOU, III,

Mrs. Frances Polz, 82, sene
le nuo 3508 S. Western avė.;

Mrs. Victoria Swarte, 33, 200 
East Ogden avenue, Hinsdale? 
ir

Jcseph Fisch, 3137 Oketo 
avenue.

Mirtinai Suvažinėjo, Lietuvį

į. . .. .v J. Nppį
1939 metams einaiit prie pa

baigos automobiliai Chicagoj 
užmušė kelibliką žmoriių, tarp 
jų ir vieną lietuvį, Joną Nocį, 
nuo 1658 North Leavitt street. 
Automobilis jį parmušė ir mir
tinai sužeidė ties 2534 Ėlston 
avenue. Prie vairo, buvo Walter 
Olson, nuo 5720 Ainslie avė.

Nocis buvo nuvežtas į Alex- 
ian Brothers ligoninę ir ten iš
gyveno kelioliką valandų. Jis

Ižuose žuvo 709 chicagiečiai, ir buvo 19 metų lietuvis, Steven

pereitus

automo-

Lincoln

avenue. Jisai buvo prie, troko 
vairo. / ' ■ .<

Gaisras Išmėtė 50 
Gatvėn ■ i s

Gaisras naujų inętų išvaka
rėse sunaikino .“rooming house” 
namą ties 201 EasEOntąrio st. 
išmesdamas gatvėn apie 5,0 
žmonių. Jie nepaspėjo nei turtą 
išgelbėti, nei šiltesni rūbą pa
siimti. b ■ .

draugą Frank Pascalla, 
Erie avenue, valgė žuvį 
-ijo kauliuką. Jam įstrigo ger
klėj ir pirm negu suspėjo jį 
luvežti ligoninėn, Barberino 
pasimirė. Kauliukas’ jį pas
maugę. Velionis gyvenų adre
su 1319 Ohio št.

Naujų Metų naktį ulia- 
votojai ar piktadariai įsibrovė 
į George Ross automobilį pas>- 
tatytą ties 5041 Kenmope av., 
ir pasivogė apie $1,500 vertės 
auksinių daiktų, kuriuos jis 
ten laikė.

0 Per pereitus metus Cook 
apskrity 184 žmonės buvo nu
žudyti, įvyko 11,161 apiplėši
mas, 6,431 vagystes. j 
....0 Tarpduryje ties 46 W. 
Huton st. policija rado skaud
žiai peiliu subadytą 28 metų 
jaunuolį,^ Arthur AnibeŲi. , z

- 0 “Pirmo naujų metų kūdi
kio” garbės šįmet ten <a ne 
vienai, -bet trims naujagi
miams. Naujiems metams vos 
prasidėjus, per pirmas 60 se
kundžių Chicagos ligoninėse 
gimė sekami kūdikiai : 8 svarų 
berniukas Mrs. Dellai Treely, 
3827 W. End ąve.; 8 sv. 
ei jų mergaitė Mrs. Ąnn 
Tole, 5928 Normai blvd 
svarų ' mergaite Mrs. 
Souhradal, 2330 S. 61st
... 0 26 metų chicagietė Mrs, 
Anita Hoffberg nuo 451

9 lin
ai 0’- 
., ir 7 

Alicc 
av.

• . NAUJIEM V-AOME Tėlophoto
Rusų karys su iškeltomis rankomis pasiduoda 

suomių kareiviams. v ,

Mel- 
rose st., užbaigė seriuosiiis me
tas iššokdama iš'2i-mo aukš
to lango dangpraižgj ties 735 
So. Michigan avė. Priežastis— 
šeimyniniai nesusipratimai.

Chicagos Pašto viršininkas 
Ernest J. Kruetgen skelbia, kad 
pereitais melais paštas padarė 
$58,401,409 apyvartos, apie tris 
milionus dolerių daugiau negu 
užpernai ir daugiau negu bet 
kuriais metais po 1929 metų 
“prosperity”.

» » »

Pernai įvairios šventes taip 
supuolė, kad Kalėdas, Naujus 
Metus ir kelias kitas šventėm 
per tris dienas — šeštadienį sek
madienį ir pirmadienį, šiemet 
to nebus. Vienintele proga ik 
giau išlikti iš darbo ir švęsti 
bus galima tiktai per Labor 
Day, pirmą pirmadienį rugsėjo 
mėnesį.

o » a
Pernai Chicagos krantų sar

gyba išgelbėjo nuo mirties Mi
chigan ežere 2,722 žmones ir 
suteikė pagalbą 1,792 laivams.

o <3 0
Cornell universiteto profeso

rius, Dr. Leland Spencer skel
bia, kad šeimynos, kurios per
nai naudojo ne šviežią, bet “ke- 
nuotą” pieną, sutaupė apie 25% 
pienui išleidžiamų pinigų.

O O »
Per pereitus metus Field mu

ziejus turėjo 1,400,000 lankyto
ją-

O » o
Policija skelbia, kad pernai 

piktadariai pavogė iš butų ir at
ėmė nuo savininkų brangeny
bių už $643,569. $51,934 tų 
daiktų susekė “ponšapėse ’, ki
tus rado paprastose krautuvėse 
arba atėmė nuo vagilių.

» » S ,

Mirė Jaunas 
Briglitojnparkietis 
• >v.» -40 ----------------—>

Buvo Sunkiai Sužeistas Kūčių
> /.• Vakaro Muštynėse.
■:A ktnHzpv ■
1' BRIGHTON PARK-. —• kūčių 
naktį 20Į1jh£iįj liHghtonparkie- 
tiš, Walfer Kiaupa buvo sun
kiai sužeistas muštynėse.

Naujų metų naktį jisai pasi
mirė Presbyterian ligoninėje. 
Velionis gyveno adresu 4539 S. 
,Washtenaw avenue ir amatu 
buvo spaustuvininkas,

Chicago Sukėlė Pusę 
Kvotos Suomijai

Kvota Siekia $100,000

Finnish Relief Fund, kurį 
buvęs prezidentas Hooveris ne
seniai suorganizavo, praneša, 
kad Chicagos gyventojai jau 
sudėjo Suomijai $51,200. Tai 
sudaro apie pusę $100,000 kvo
tos, kurią fondas paskyrė Chi- 
cagai.

Kai kurios .Chicagos firmos 
ir turtingesni asmenys aukoja 
šimtus ir tūkstančius dolerių.

Miesto teismo proto likų sky
rius skelbia, kad per metus tu
rėjo ištirti protą 2,098 žmo
nėms. 656 iš to skaičiaus buvo 
chroniški girtuokliai, 

a » »
Už žmonių apgaudinėjimą ir 

kišenių tuštinimą policija per
nai areštavo 1,176 piktadarius. 
Tai buvo daugiausia nauji, 
“mokiniai” piktadariai.

» O »

Per pereitus metus Chicagos 
distrikte 8,553 jaunuoliai įstojo 
kariuomenėn. Daugiausia re
krutų buvo po rugsėjo mėnesio, 
prasidėjus karui Europoje.

; » » »

Jaunuolių teismas skelbia, 
kad mergaitės yra geresnės už 
berniukus. Per pereitus metus 
31,112 nepilnamečiai buvo pa
traukti teisman. Iš to skaičiaus 
apie 7,000 buvo mergaitės, o vi
si kiti berniukai. Nepilnamečių 
nusižengimai buvo — išdyku
mas ir penlėtinių neklausymas, 
apiplėšimai, vagystes, pabėgi
mas iš namų, automobilių vogi
mas ir ginklų vartojimas.

» 8 »
Chicagos federalis teismas 

per pereitus metus svarstė apie 
1,200 bylų. Tarp nuteistųjų bu
vo 194 chicagiečiai, kurie buvo 
suimti už natkotikų naudojimą 
arba platinimą.

« B » • •
Elektros ir gaso kainų suma

žinimai Illinois valstijoj pernai 
gyventojams sutaupė $3,310,- 
182, 

» » »

Kriminalis teismas pernai nu
baudė 1,880 žmones. Išviso už 
kriminalius prasižengimus bu
vo apkaltinęs 2,180 žmones ir 
apie 300 pilnai išteisino. Kitus 
paleido probacijon, paskyrė ma
žas pjpįgįpes gausinęs arba i|ž: 
darė trumpiems terminams pa
taisos namuose, o 1,053-ms pa
skyrė kalėjimo bausmes.

» » o
Per pereitus metus, 22,203 

chicagiečiai išsiėmė pilietybę. 
Apie 15% aplikacijų imigraci
jos biuras atmetė. Didžiaųsį 
nuošimtį naujų piliečių suda
rė lenkai—3,505. Antrą vietą 
užėmė vokiečiai, su 2,950, o 
trečią italai,—3,^46. Karui pra
sidėjus Europoj pilietybės ap
likacijų skaičius smarkiai pa* 
šoko. Nuo rugsėjo 1 d. iki me
tų pabaigos naujų aplikacijų 
buvo 12,783.

« » »

Pernai Chicagos gyventojai 
perskaitė labai daug knygų. 
Viešasis miesto knygynas ir 
skyriai praneša, kad per vie
nuolikę mėnesių (iki gr. 1 d.) 
išskolino 11,990,345 knygas, ša
lę apysakų, populiariškiausios 
knygos buvo raštai apie dieseli- 

I nius motorus, aviaciją, radio ir 
televiziją. Didelę cirkuliacija 
taipgi turėjo knygos apie fo
tografiją ir muziką.

Art v-acme Telepuoio
Raudonosios armijos karininkai, kurie kariauja Suomijos fronte, gauna instrukcijas.

Vokiečių laivo “Columbus” įgulos nariai
NAUJIEtfŲ ACME Telephoto

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą
Chicagos ir apylinkes Lietuvių basketbolo komandos 

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

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

Rateliai, norinti stoti į turnamentą, prašomi prisiųsti že
miau paduotą blanką į “Naujienas” arba Turnamento Komi
tetui, antrašu 6912 So. Western avenue, Chicago, III. ir gausite 
reikalingas formas ir informacijas.

ENTRY BLANK
Midwest Lithuanian Championship Basketball Tournament 

CICERO STADIUM FEBRUARY lat AND 2-nd
z . 4 -

4... ................... -........................NAME OF TEAM

MANAGER

ADDRESS

PHONE

..




