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400 Lėktuvu Ai ^0^ IIOII omijos Miestus
UŽMUŠTA 13 CIVILIU GYVENTOJU, 

SUŽEISTA 70
Raudonoji armija veržiasi pirmyn dvie

juose frontuose
HELSINKIS, Suomija, sau- pradėjo ofensyvą dviejuose sek- 

sio 14. — Keturi šimtai rusų toruose, šiaurėje, Salia sekto- 
lėktuvų metė bombas šeštadie- re, 40,000 rusų veržiasi vakarų 
nį į įvairius Suomijos miestus, link, šiame sektore iš karto, 
Mažiausia 13 Žmonių užmušta, karo pradžioje mėgino perkir- 
daugiau nei 70 sužeista.

Lėktuvai numetė į Suomijos 
mestus daugiau nei 500 bom
bų.

Devyni rusų lėktuvai ataka
vo Helsinkį, Suomijos sostinę. 
Trys civiliai gyventojai užmuš
ti. Daugiau nei 40 sužeista.

Viena bomba numesta į Hel
sinkio ligoninės kiemą. Helsin
ky lėktuvų ataka sunaikino de
šimtį pastatų.

Rusų lėktuvai yra bombar-
•davę Suomijos miestus ir pra
eity. Bet šeštadienio ataka bu
vo iki šiol brutališkiausia.

Kai sovietų bombonešiai jau
skrido 
radijas 
sostine

Tuo

sti Suomiją pusiau. Planai ne
pavyko. Rusai tapo atmušti. 
Tačiau dabar naujomis ir dides
nėmis jėgomis rusai iš paujp 
žygiuoja pirmyn. Jie jau pa
siekė punktą dešimties mylių 
atstumoje nuo Kemijarvi, Suo
mijos geležinkelio. Raudono
sios armijos tikslas šiame ruo
že yra pasiekti Kemi uostą prie 
Boteno Marės. '

Kitą ofensyvą rusai išvystė 
šiaurėje nuo Ladoga ežero, čia 
rusai stumiasi pirmyn tarp Suo- 
jarvi ir Tolvajarvi. .Viena,' jie 
šičia nori išvaduoti patekusią 
į spąstus sovietų diviziją, kita 
— jie nori, žygiuodami aplink

į savo bazes, Maskvos Ladoga ežerą, užeiti už nuga- 
paskelbė, kad Suomijos ros suomiams, kurie kariauja 
bus visai sunaikinta. [Karelijoj, Rusijos-Suomijos 
tarpu raudonoji armija fropto pietų daly.
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Rusija pašaukė daiv
- giau rezervų ka- 

riuomenen
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Reikalauja iš britų 
daugiau pašiau- 

kojiiąo

Reikalauja dėti di 
dėsnius taksus 

turčiams

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

VOKIETIJOJ Keturi franeuzų lėk
TRŪKSTA 

KURO
tuvai nuvijo 12 vo 

kiečių lėktuvų

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 14. — Amerikos Darbo Fe
deracija ir C.I.O. įteikė kon
gresui programas, kurios liečia 
šalies socialinius ir ekonominius 
reikalus.

Abi organizacijos reikalauja 
didesnių taksų stambiosioms 
pajamoms. Ne toms pajamoms, 
kurios siekia du-tris arba ir 
keletą tūkstančių dolerių per 
metus. Bet toms, kurios siekia 
dešimtis, šimtus tūkstančių ar
ba net keletą milionų dolerių 
per metus.

Asmenys ir šeimos gauną di
džiules pajamas pajėgia dides
nius taksus mokėti.

Kiti A.D.F. ir C.I.O. reikala
vimai yra: didesnė bedarbiams 
pašalpa, paskyrimas nacionalL 
nio komiteto nedarbo proble
moms išrišti, geresni namai 
biednuomenei gyventi.^

LIETUVA IR AMERIKOS 
LIETUVIAI

sausio 10 d. — 
vyriausybė rūpinasi 
tamprius ryšius su 
lietuviais. Min. pir- 
A. Merkys šiandien

KAUNAS, 
Lietuves 
palaikyti 
Amerikos 
mininkas
tais reikalais turėjo ilgą pasi
tarimą su įvairiais asmenimis; 
tarp kitų su dr. Račkum, kun. 
Kemešiu, DULR pirm. R. Ski
pičiu. Laukiama daugiau inicia
tyvos.

LIETUVOJE STIPRUS
ŠALČIAI

KAUNAS, sausio 10 d. — 
Lietuvoje stiprus šalčiai, net 
iki —250, ir kai kur iki —370 
Celsijaus (kas atitinka —34,5 
laipsnius Farenheito).

COPENHAGEN, Danija, sau
sio 14. — Gautomis čia žinio
mis sovietų Rusija pašaukė ka
riuomenės tarnybon (Suomijoj 
kariauti) dar dvi rezervų kla
ses.

sovietų Rusija,
Maskva išleido

Rusai nuginčija šuo 
mių laimėjimus

MASKVA, 
sausio 14.
pareiškimą, kuris nuginčija pra
nešimus apie suomių karo lai
mėjimus.

Rusijos pareiškimas sako, 
kad neteisingi yra pranešimai, 
jogei Vokietijos’ karininkai per
organizuosią raudonąją armiją; 
kad neteisingi pranešimai, jo
gei suomiai nukirto Leningrad- 
Murmansk geležinkelį; kad ne- 

^Jeisingi pranešimai, jogei suo
miai įsiveržė sovietų žemėn; 
taipgi," neteisingi pranešimai, 
kad suomiai ' sunaikino raudo
nosios’ armijos 44-tą diviziją.

Norvegija reikalau
ja $46,000,000 krašto 

apsaugai
OSLO, Norvegija, sausio 14. 

— Norvegijos ministerių kabi
netas įteikė parlamentui Šalies 
biudžeto ateinantiems metams 
sąmatą. Biudžetas reikalauja 
$190,000,000. Tai didžiausias 
šalies istorijoj biudžetas. $46,- 
000,000 iš prašomų sumų pU- 
matyta išleisti krašto apsaugos 
reikalams.

Reikalauja, kad 
Chamberlain pa

sitrauktų
LONDONAS, Anglija, sausio 

14. — šiomis dienomis iš karo 
m misterio vietos Chamberlain 
pašalino Leslie Hore-Belisha. 
Dėl to kilo Anglijoj sąjūdis. 
Hore-Belisha skaitėsi energingu 
karo ministerijos viršininku.

Pereitą šeštadienį Thomas L. 
Horabin, parlamento narys li
beralas, kalboje pareiškė: Jei
gu mes norime šitą karą lai
mėti, Chamberlain turi pasi
traukti.

Vis daugiau balsų kjla, ku
rie reikalauja Chamberlaino re
zignacijos.

Britų lėktuvai skrai
dė virš Vienos ir 

Prahos

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

Gal būt lietaus ar ąnįego; 
šalčiau.

LONDONAS, Anglija, sausio 
14, Britanijos iždo sekreto
rius Sir John Simon, kalbėda
mas dideliam • susirinkimui pa
reiškė, kad karui laimėti bri
tams teks dar daugiau pasiau
kojimo parodyti, negu jie pa
rodė iki šiol.' ; \ V

Viena1'Valdžios užduočių yra, 
pasak iždo sekretoriaus, įieduo- 
ti šaliai perdaug į skolas ibri 
sti. Nes, didelėms skoloms su
sidarius, po karo gresia suiru
tė ir depresija.

Šįmet Britanijos biudžetas, 
pareiškė Simon, yra nepapras
tai didelis. Karasjy reikalauja 
bent pirmiems . metams didelių 
sumų.

'• Švedija nori gauti 
pąskolą Jungt..

Valstijose
LONDONAS, Anglija, sausio 

14. — Dienraštis “The London 
Daily Telegraph” praneša, kad 
Švedija ketina ieškoti stambios 
paskolos Jungt. Valstijose.

Belgija pašaukė ka 
rilis iš atostogų

ŽMONĖS KENČIA ŠALTĮ PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 14. — Pereitos savaitės pa
baigoje keturis franeuzų lėktų -LONDONAS, Anglija, sausio

14. — Vokietijoje dideli šal- vus užpuolė 12 vokiečių karo 
čiąi, o priy^įierrts namams tru- lėktuvų. Francuzai nušovė tris 
ksta kuro -4- sako pranešimai nacių lėktuvus, gi kiti vokiečių 

lėktuvai pabėgo. Francuzai ne
pražudė nė vieno savo lėktuvo.

pasiekią Lohdoną. Ypač miestų 
gyventojai kenčia vargą. .

Upės užšalo, taigi gabenimas 
anglies į miestus vandenimis 
sulaikytas. Qeležinkeliai gabena 
armijai rfeikmenas. Kai kurie 
gyventojai Berlyne renkasi į 
tunelius (požeminių kelių sto
tis), ieškodami šilumos, nakti
mis. . .

Francuzija stato 126 
naujus karo laivus

Tarsis dėl paskolos 
Suomijai

92 angliakasiai žuvo 
kasyklos eksplozijoj

-7--------T------ -1------- -r- • , :

* Naciai padėsią ru
sams1 kariauti

VIBORGAS, Suomija, sausio 
14. — Matomai rusai supran
ta, kad suomiai jų nebijo, tai
gi grūmoja jiems nacių pagal
ba.

Rusų garsiakalbiai Karelijos 
fronte suomius įspėjo: Jeigu 
nepasiduosite į 48 valandas, tai 
vokiečiai atvyks prieš jus ka
riauti.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 14. — Laivyno ministeris 
Cesar Cąmpinchi pareiškė, kad 
Francuzija šiuo laiku stato 12’6 
karo laivus.

Francuzijos keliai juromis, 
nežiūrint vokiečių submarinų 
ir minų, pasilieka atdari.

Nuo karo pradžios iki šiam 
laikui 11 franeuzų prekybinių 
laivų paskendo. Viso žuvo 55,- 
771-no tono prekybinių laivų. 
Tai sudaro 2 nuošimčius pre
kybinio šalies laivyno. Iki šiol 
nė vokiečių submarinai, ne mi
nos nepaskandino ir nesužalojo 
ne vieno Francuzijos karo lai
vo.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 14. — Kongresui yra įteik
tas bilius reikalaująs, kad Jungr. 
Valstijos paskolintų Suomijai 
$00,000,000:-Dėl reikalavimo ši' 
tos paskolos keliamas argumen
tas, kad ji sudarkysianti šalies 
biudžeto sąmatą, kurį šiomis 
dienomis prez. Rooseveltas įtei
kė kongresui.

Antras argumentas yra toks: 
tiesiogė kongreso paskola 
mijai gali Jungt. Valstijų 
tralumą sulaužyti.

Ryšium diskusijomis, ar 
ti Suomijai paskolą, prez.
-seveltas ir demokratų partijos 
vadai pirmadienį turės konfe
renciją.

Suo- 
ncu-

duo-
Roo-

Vėl kalbos apie šen 
Wheelerio kandi

datūrų

BARTLEY, W. Va., sausio 
14. — Pereitą trečiadienį Pond 
Creek Pocahontas kasykloje 
įvyko eksplozija. Ji sugriovė 
kai- kuriuos kasyklos tunelius, 
užvertė uolomis urvus, ir ėmė 
tris dienas iki gelbėjimo dar
bas pasiekė ištiktus nelaimės 
angliakasius.

L Visi 92 angliakasiai eksplo
zijos srity pasirodė žuvę. Del 
nelaimės 50 moteriškių paliko 
našlių, 169 vaikai neteko tė
vų.

Eksplozijos priežastis kol kas 
nenustatyta.

Pasiuntė Suomijon 
dar $100,000

NEW YORK, N. Y., sausio 
14. — Pereitą šeštadienį pasiųs
ta Suomijon dar $100,000. Tai 
jau pasiųsta suomiams aukų 
6600,000 iš J. Valstijų per pen
kias savaites.

LONDONAS, Anglija,'Sausio 
14. — Pereitą šeštadienį Vokie
tijos lėktuvai jau kelintą .die
ną paeiliui skraidė Anglijos ir 
Škotijos pakraščiuose. Vienas 
vokiečių lėktuvas nušautas.

Tačiau ne vien vokiečių lėk
tuvai skraidė virš Britanijos 
teritorijos. Britų lėktuvų eska
dra, iš bazių Francuzijoję, skrai
dė virš Vienos, buvusios Au
strijos sostinės, ir vi?š Prąhds, 
buvusios Čeko-Slovakijps sosti
nės.

Bombų britų lėktuvai ilferhį- 
tę. Jie skraidė apžiūrėjimo tik
slais. ’

Tik išdavikai pasi
duoda — sako rusai

BRUSSELS, Belgija, sausio 
14. — Per radiją ir specialiais 
kurjerais Belgijos kariuomenės 
vadovybė pašaukė visus karei
vius ir karininkus, kurie turė
jo atostogų, tuojau sugrįžti į 
pulkus.

Staigaus atostogų panaikini
mo priežąstįs nepaaiškinta. Ma
noma betgi, kad jos panaikin
tos ryšitijn sų koncentravimu 
Vokietijos ' kariuomenės Belgi
jos pasiėhy,

Turkija ir Bulgarija 
susitarė dėl taikos 

Balkanuose
SOFIJA, Bulgarija, sausio 14. 

r— Turkija ir Bulgarija išleido 
komunikatą, kad abiejų -šalių 
pažiūros į išlaikymą Balkanų 
šalių neutralumo ir nepriklau
somybės pilnai sutinką. Pareiš-

LONDONAS, Anglija; sausio 
14. — Šveicarijos radijas ptk 
skelbė, kad raudonosios, anttl- 
jos vadovybė išleido rusų ka
riuomenei įsakymą ncpastdųoii’jkimas padarytas Turkijos už- 
Suomijos nelaisvėn. Esu, tikj^ienių reikalų ministerijos at- 
įšdavikai pasiduoda nelaisvėn ir. stovo Menemencoglu ir Elulga- 
sovietai skaitys rusus belais- rijos premjero Kiosšeivąnovo 
vįųs kaipo šalies išdavikus. pasitarimų pasėkoje.

■MKUU ąfeaž

Sumažins maisto 
porcijas žydams

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 14. — Vokietijos žydai ga
vo naują vyriausybės įspėjimą. 
Ateity, nuo sausio 15 d. iki va
sario 11, jie gaus naujas mai
sto korteles.

Jos bus pažymėtos raide “J” 
— (Jude — žydąp). Tai'reikš, 
kad krautuvininkai gali pareik
šti žydams pilkėjams, jogei 
krautuves nebeturi mėsos. Be 
to, žydams įsakyta į krautuves 
eiti tik popiet, kai jąu daugu
ma maisto reikmenų krautu
vėse būva parduota.

.  »"■< 1 ' . -*. ...
Estijos laivai pa
skandinti Balti

jos juroje
U" ■■

RIGA, Latvija, sausio 14. — 
Pereitos savajtSsgale tapo pa
skandinti du Ęstijos prekybi
niai laivai Baltijos juroje. ViflM 
nas tų /laivų, Kpstor, buvo 5,200 
tonų, o kitas, Vegą, 400 tonų. ■

Japonijos ministerių 
kabinetas rezignavo 

e . __ _________ ■

TOKIO, Japonija, sausio 14. 
— Japonijos ministerių kabine
tas, kuriam vadovavo genero
las Abe, rezignavo sekmadienį. 
Premjeras įteikė rezignaciją 
imperatoriui Hirohito.

Prieš rezigna'vimą premjeras 
įkbe kreipėsi į Fuminaro Ko- 
noye prašymu sudaryti naują 
kabinetu. Konoye atsisakė. Vis 
gi reiškiama nuomonė, kad ga
lų gale Konoye suorganizuos 
naują Japonijos ministerių ka
binetą.
' Konoye praeity^jau yra bu
vęs premjeru.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 14. — John Lewis, C.I.O. 
pirmininkas, pakvietė senatorių 
Wheelerį pasakyti svarbią kal
bą angliakasių unijos — Unit
ed Mine Workers — konven
cijoje. Konvencija įvyks Colum- 
bus mieste, Ohio valstijoje, sau
sio 23 d.

Kadangi senatorius Wheeler 
yra skaitomas kandidatu nomi
nacijai į prezidentus ateinan
čių rinkimų vajuje, tai Lewip

Pūga siaučia Iowa 
valstijoje

DĖS MOINES, Iowa, sausio 
14.----Sniego audra siaučia
Iowa valstijose. Dėl pūgos įvy
ko automobilio — geležinkelio 
nelaimė, kurioje trys žmonės 
žuvo.

HAVANA, Kuba, sausio 14.
— Kubos parlamentas priėmė 

pakvietimas esąs itin reikšmin- nuostatą atidėti prezidento rin
gas. Daromas išvadas, kad C.I.O. kinius. Rinkimai turėjo įvykti 
stengiasi stumti Wheelerio kan- vasario 28 dieną, dabar jie įvyks 
didaturą priekyn. kovo 28 dieną.

Įspėjo suomius sau 
gotis šnipų

ROVANĮEMI; Suomija, sau- 
siQ/ 14. — Suomijos radijas 
įspėjo gyventojus saugotis ru
sų šnipų. Sovietų šnipai šen ir 
Ten nusileidžia iŠ lėktuvų para
šiutais Suoipijoj, fronto užnu? 
gary, įspėja pranešimas.
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“NAUJIENŲ”

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

“NAUJIENOS” duos Radio programus -

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki 11:80 vai. ryto, iš stoties

< W.G.E.S., 1860 kilocycles.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

ŠIRDIES LIGŲ PRIEŽASTYS
n’ ligŲ
Uąbap

Sveikatos Dalykai
nu jj j .ifflrty'iww<iĮaw

NAUJIĘMŲ-ACME TelęphotŽf
BĄHTLEY, W. VA. Kasyklą, kur užgriuvo 80 

angliąkasiąi.

(Tęsinys) , - ------
UŽKREČIAMOS VAIKŲ

pangęlįs bus girdėję stmps- 
niųjų žmonių pasakmimą/ kąd 
vaikąs tegul gęriąu* persergą vi
sas vaikų ligas ir reikalas bus 
užbaigtas. Taip, lai buvo girdė
ta ir dar nelabai seniai. Tai bu
vo musų tėvų ir protėvių klai? 
dingas įsitikinimas. Jie už taį 
kaltinti, žinoma, negalima, neą 
jie^augiau nežinojo. Ne vienas 
iš jų brangiai užmokėjo savq 
sveikata už ^nežinojimą,
vefigti tokių ligų vietoj laukti 
kad 
mis 
dar 
mes
r.omis jis sirgo 
kais.

kaip 
t 

vaikas kuogreieiausiai jo? 
persirgtų. Ne vienas rasi 
ir šiandien kenčia pasek
mių užkrečiamų ligų, ku- 

vaikystės lai?

gą vaiką ant vėjo ir šturmų 
viduržiemyje, kad jis priprastų 
prie šalčio sveikatos perspėji
mui. Lyginai nėra logiška lauk?

persirgtų užkrečiamąsias ligas. 
Tiesa, nepamatuotas įsi tikini? 
mas pas tuberkuliozo ligonius ir 
gydytojus dar tebėra užsilikęs, 
kad tyras oras yra neatbūtinas 
vaistas. Nereikia suprast, kad 
tvankus oras tamsiame bute, 
senamiestyje, yra lyginai geras. 
Aiškus dalykas, ne! Kiekvienas 
gyvūnas, lyginai ir žmogus, rei
kalauja tyro oro sveikatos re
zervo padidinimui.

LIETUVIŲ KALBOS

Prie
Pf

Pritaikyta Amerikos Lietuviams 
Sutaisė Dr. D. Pilka

Lietuvių Kalbos Mokytojas
Massachuąetts Department 

Educatipn
Gramatika yra sutaisyta pagal ge
riausius lietuvių kalbos žinovus. Ji 
yra labiau pritaikyta Amerikos lie
tuviams, ypąč jaųąesnįems, susipa
žinti su savo kalbos taisyklėmis. Ji 
turi pagrindinių žodžių paaiškinį- 
mą angliškai. Ji tąipgi turi arti pus
antro lakstančio veiKsmažodžių žo
dynėlį su nurodymu jų asmenavi
mo ir anglišką definiciją.

Kainą sy Brięiųątimu $1.0Q
Tuojau gaukite “Naujienose’, 1739 
South Halsted St.. Chicago, III, arbą 
pas Dr. D. Pilka, 528 Columbųs 
Avė., Boston, Masę.

- šiandien, mokslui 
kartu žengia pirmyn 
pęrspčjimo supratimas, 
kiekviena my|ipą, vietoj R|am 
SIUS senų patarimų, kremiasį 
pas gydytoją pagalbos Detįk li
gos gydymui, bet dar ląbįau, 
kad apsaugojus kitus šeimynos 
narius nuo. parotitų, vericellos, 
kpkiisp ir daug kiUi ligy, ku 
rios šįąpdįęn yrą skąitonąps veik 
nekaltos vaikų ligos, žiūrint ią 
vienos pu§ęs gal būt yra teisy-: 
bė, kad minętps ligos yra “nei 
kaltos“ vąiktj ligos, bet ĮRefJici- 
nps srityje pątirįmąs įrocįp, kad 
širdie yi§uonąet yra padjdėjusį 
|y, kyrie tpkįomis ligomis bu
vo sįrgę. Turėjusiam ausų pu-, 
liavjmą,' plaučių įdegimą, gerk
lės skaudėjimus, širdis vįsuo: 
met yra liųdininkPi Md ji jąu 
yrą pirmiąu turėjusį kOYy SU 
priešais, kad ji jau yra pralai
mėjusi pirmaeilįnį atsparumą, 
kad ji geriausių jėgų apsigyjm 
įpili jau petųri, Praradę geriaih 
šią atsparą dąr jąpnys|eje ko
kią gi progą, jis ar jį turi lai? 
Rieti kovą ateityje?

Seniau žmonės duodavo vai? 
kui šiltos arbatos, kad jis grei? 
piau pasveiktų, Dabartinių mu? 
SU supratimu gydymas arbata 
jąu išėjo iš papročių ir vertęs. 
Dabar gydytojas stengiąs! visų- 
pirma surast ąnt kiek širdis yra 
sužalota pirmesnių ligų. Sura
dęs širdies funkcijos trukumus, 
jis, vietoj recepto, greičiau pa
tars higienišką būdą jos pageri
nimui.

Difterija. Difterija yra aštri 
ir užkrečiama liga. Ji labai pa
veikia širdį. Apie dvidešimt 
penki nuošimčiai vaikų sirgusių 
Šita liga turi širdies sutrikimą, 
įirdies sutrikimas didžiumoj 
prasideda dar ligos pradžioje, 
įr tik mažą dalis iš jų laikiną! 
pasveiksta, kalvėliau gyveni
me jiems labai atsilįepia į. svei
katą. Difterinės širdies lezijps 
pas vaikus tankiai įvyksta jai 
sveikęjąnt, žaidžiant, juokau
jant įr panašiai ęlgiąntis. Nusį- 
skundimų pas žmones galimu 
tankiai girdėti, kad vaikas lai
mingai persirgo difteriją ir pą-

.................vv^11 i.!ixijĮ^
CRĄNĘ CQĄL COMPANY 

5332 So. Long Avenuę 
Telefonas PORT^MOUTH 9022 

POCAHONTĄS Miųe Run ^eriąųs|ų mąinų, 
daug dulkiu* įsuptą FęrkaiU $7.65
5 tpnųą ar dauąiąu ............................ ’ ■
PETROLĘUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daągįąų Tąnas ■

Sales Tax ekstra.

' COPR. NEEDLECRAFT SERVICE. INC. '

CROCHETED RUG. 7 PATTERN 2360
No. 2360—.Mėgstąs kjĮįmąčr

sveikp, buvo linksmas, žinelė, 
valgė, gere įr staigią! RUFė: Pa
slapties čia nėra, širdis dažnai 
būna užnuodyta žaibo greitu
mu susidariusiais iš difterijos 
bakterijų toksinais. Šitie nuodai 
staiga ųždupdą. jai tpkį mndgį, 
kurio jos jėgą neatlaiko.

Tokis linkus širdies supuoli
mas šiandien yra galima išveng
ti imunizuojant vaikus difteri
jos antitokksįnu, kad sudaryti 
organizme atsparą tai ligai. Be 
antitoksino arba jeigu antitok
sinas būna duodamas vėlai, blo- 
gos pa§ekmės visuomet įvyksta. 
Antitoksino įleidus nevėliau 
trisdešimt šešių valandų, širdis 
visad esti apšaukta arba ir vi
sai išgelbėta nuo sutrikimo. 
Duoti vaikui reikalinga doze 
difterijos antįtoksino nėra jo- 
|iįn pąvojąps. Aųlitęiksipąs duo
damas ne ligos gydymui, bet jos 
perspėjimui. Tokį yąįstą, žinot 
mą, įčyrškia lik gydytojas.

SĮiick tirimąs šiandien yra 
tikras gydytojo raktas ligos 
gebsnumo nustatymui. Sbick 
testą vartojant gydytojas dabar 
gali iš anksto sužinoti ar vaį- 
kas yra subjektyvus ar pasyvus 
difterijos ligai. Jeigu jis randą- 
piąs gpbspus — subjplyvus (reį- 
šl>ią, kad gali difįprija), 
lokjąm gydytojas timjąp jjnoda 
Utoino — antį toksino bnupizą- 
ęįją, kad užėjus epidemijai vai
kąs jau butų apsaugotas nuo )i- 
gos. Imunitetas sukelią kupė 
atsparą prieš ligą, Tokis vaiko 
apsapgpj įipas, ž,iupmą} ląhąi 
daug priklauso nuo tėvų. Jeigu 
tėvai yra atydųs, kreipia dėme
sio į gręsiantį vaikui pavojų, 
neretai net gyvybės praradimą, 
jįe gąlį vaiką lengvai apsaugoti 
dar kūdikystės amžiuje. Įduq- 
Įas vaikui imunitetas dąr pir
mais gyvenimo ineįąįs apsaugo 
neįįk ūpo dįfterijos ligos, bet 
dar aprūpinu širdį atspara Jjile 
pęJąįjRęje.

škarletįną. Tąį yrą kįtą ąsti-i 
ir limpanti liga lygiai pavojin-

Adresas.

>No. 23G0

Vardas ir pavardė.....

ų Miestas ir valstija

1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted St, Chicago, Ilk

Čia įdedu 10 centų ir prąšau atsiųsti man Pavyzdį No

SlRpepJus,
«UIS> benki joj ir Sydanhaffl, An
glijoj. Įtąip fikai-jetina įsirovė

v ■ ' " '

čia daugiausia vaikai ir paau
ganti jaunuoliai. Pakilęs karš
tis, umus burnos įdegimas ir 
odos par/iudonavimas charakte
rizuoją ligą. Žinoma, tai nėra 
diagnozo nustatymas, o lik pa
viršutiniškas supratimas. Moli- 
liąi užtenką žinoti, kąd jeigu 
vaikas rytmetyje turi karštį ir 
odos spalvą panašią į virtą vė 
Šį, jąm gąĮįiną įlgrti šĮ$ąrĮęljgii. 
Nustatymus diagnozo ir gydy? 
mas reikia geriau palikti gydy
tojui.

škąplętiųą pirmįąusįą buvo 
patėmyta Ispaųįjqj ir Itąlijųj ą- 
pie pradžią XVI šįmtmęčįo. Pir
mieji lyrine to jąį jįgą aprašė,

Svęįkėjąnt iš Skarlatinos li-žmpnių ir dttųgelįs mirė (apie
viepus (pečč|ą|įs iš visų susirgu- gos, gydytojo priežiūra yra bu
sią) nuo škąrjędnoą ligos. f*

ŠkarleĮinus puodąi ' paveikia dymas ir pamokinimas x kaip 
VISUS vitąįįškųs organus. Jeigu 
pącįjentas (jigonis) išlieka gy- 
vąs, ligos pą^ębmčs būna labai 
žalingos. Jos dažniausiai pasi-

tina. Geras pasveikimo nuro-
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mu, ausų įdegimu, kraujavimu 
iš nosies, burnos, ausų ir kitur, 
sinusų įdeg.mas iy daugelis ki
tokių koipiil.kapįjį kyla, škąi> 
-etipą labįąpsiąi sužaloja inl$£-

gyvepti yra daug svarbesnis 
dalykas, nekaip pati liga. Tan
kus gydytojo vizitas sveikėji- 
mo laiku, žinoma, niekad ne
būna tinkamai įvertintas. Žmo
gus paprastai nepermato tų 
daktaro pastangų, kurias j h 
prideda sveikatos biųląvojimui 
įr gyvenimo pailginimui. Toks 
jąu gydytojo kreditas!

(GALAS)
Kaip difterija paveikia širdį, 

taip lygiai škąrlelina sužaloja 
vaikams inksto. inkstą sutri
kimas galį peparodytį simpto
mų ppr daugel melų, bet retas 
atsitikinms ^vengią Prighto il

Kuomęt inkstų funkcija 
sutrinku? širdis, žinomu, negali 
pasilikti be simptomų- Širdies 
ūžesiai yra pastebimi nuo 18 ikį 
bO nuošimčių pas visus sirgu
sius škariotma. žmogus dažnai 
numiršta į tris ar keturias sa- 
vaitęs- Jeigu Žmogus išlieka gy
vas SU Širdies ūžesiais ilgesniam 
laikui, trejetai ar daugiau me
tų, neretai iįr inkstai prisidedą 
4|‘ kartu veda (gyvybę į amžinas^

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo 
3343 S. HALSTED ST.

Mrs. A. K. JARUSZ
Physicąl T^erąpy 

and Midwire
Pradžioje sayąi|ės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Bevėrly Šhpres,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 6984
Antrad., Kptvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Ąve.

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Te|.: PROSRECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
„ DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Širdis ir inkstai yra du gyvy
bės įiepavąduojami organai. Jie 
yrą nelyginant poros arklių ty
mas, kuris veža vežimą kartu. 
Jeigu vienas arklys suklumpa, 
tai ir kitas turi sustoti. Taip 
pat yra ir su šitais dviem gyvy
bei nepavaduojamais organais, 

baigų XVII šimtmečio. Iš 12,000 Kuomet vienas iš jų sukrinka, 
tuo ląįku Bpstpno gyventojų, ąptrąs būna priverstas pasekti 
vienas trečdąljy, arba apie 4,000 pirmąjį.

-t

į Ąmęj’įką nėra gįiiomą. Yvą 
spėjama, kad ją čia atvežė Pp- 
vitąnai ir Kyekeriąi. PiriRiilįnū 
škarletinos epidemija pasirodė 
Bostone ir apiclinkeje apie pa-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
g^NIALSIA IR DID^I4Ų8IA LAIDOJTMę (STAIGA 

AMBULANCĘ 
! DIENA ĮR NAKTĮ i

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605^07 Sę. Įlermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue !

L*FAX«Tr« MM

1—\ 1 „ • koplyčioe visose
J—/ -Ud 3L Chięagoe dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

DptoinetricalĮy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

• Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
inos be akinių. Kainos pigiau kaip 

piiąna.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DK. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS . — * "t

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WĖST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Laidotuvių Direktoriai
llllllllllflllllllllllllllllllllllllltll

NARIAI 
Chkugos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AnibuLnce 
PątarnąvL 
mas Dieną 

ir naktį
TURINE 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
• « . . W . t .

’ ALBĘRT V. PETKUS
4?04 .Sfa, We^tefn Avęnuę Phone į.afayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanicą Ąypnue Phpne Yards 4908

? ĄNTHONY B? PETKŪS
6834 Sq* Westęrp Avė. Phone Grovehill 0142
1410 Sputh 49th Cpurt, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS ,
4348 S. Califėrnia Avenue Phone Lafayefte 3572

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
|§46 46th SįĮ-eet Yards 0782

—rrr—
S. P. MAŽEIKA ’ Yards 1133

3319 Lituanicą Ąvepuė Yąrds 1J.88

LĄCHAWICZ IR SUNŪS
-----  PhoĮųe Cąnąl 2515

TeL Pųllman 1270
2314 Sčrd pjąpe
SKYRIUS: 42^4 East ig80> Sįtreet

DR. BRUNO J.
ZŲBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS:
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

popiet ir 7—9
niais pagal susitarimą.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
<Rez. įlydė Park 3395

Moterų įr vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

^^tcviai
GYDYTOJAI IR DENTISTĄI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______Draugijos^Na riai.
Ofįso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 5107.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žirlbmas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos (elefonąi: 

Superior 9454 * ar Central 7464
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Re?. 6631 So. Cąlifornią Avenue

Telefonas Republię 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residcnpe TpL BEVRRLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
8931) SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Qfisp Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie Western Avenue

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 įr 6-9 vak- 

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

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

2400 VVEST MADISQN STREET
VaĮ. 1 iki 3 po niętų, 6 iki 8 vak.

Tęiefpnas SEELEY Y$30 
Namų telefonas Brumpvick 0597

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vąl. 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLĄND AVĖ.c;l_ ._:_T -

Nuo 10 iki 12 dieni
Ofiso valandos.

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iRi 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Nea. nuo 10 iki 12

Rez. Tclepfcone RLAZA 3200

ADVOKATAI
R. P. dUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 14JI-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Raiste# St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadiępiais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Roopi 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395
— I—M      ■ ' —I I — I I

Garsinkitės “N-nose
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RUSIJOS PAVILJONAS PASAULINĖJE 
PARODOJE

Apie Sovietų Sąjungos pa- 
vilioną maniau nieko nerašyti 
nors jame teko praleisti apie 
pustrečios valandos laiko, lan
kantis pasaulinėj New Yorko 
parodoje praeitą rugpiučio 
mėnesį. Dabar pamačiau spau
doj pranešimą, kad tą bran
gų pastatą Stalino valdžios į- 
sakymu nugriaus. Todėl ma
tau reikalą keletą žodžių tar
ti, kokie tame budinko propo- 
gandai skleisti tušti stebuklai 
rodomi. Kapitalistinė spauda 
tvirtina, busią pastatas kašta
vęs 3,000,000 dolerių. Lietu
viškų stalincų organas vieną 
syk rašo,, kad kaštavo keturi 
milionai dolerių, kitą syk kal
ba, kad penki milionai. Kiek 
pastatymas kaštavo,—skaity
tojui nėra svarbu, tačiau rei
kia pripažinti, kad budinkas 
toje sekcijoje už visus kitus 
Europos šalių pastatus atrodė

kierių lizdo. Viskas pritaikyta 
Amerikos aukštesniųjų, sluoks
nių skoniui. Net ir. grindys su
dėtos sekant vėliausius Ame
rikos valdžios budinkus. Įėjus 
vidun po dešinei pirmajam 
aukšte visur pastatyti vazonai 
su augančiom palmėm. Tuo 
norima parodyti, kaip Rusijos 
liaudis puikiuose rūmuose, 
paskendę painiuose, gyvena. 
Ant sienos piešinys vaiduoja, 
kaip 1905 sausio mėnesį caro 
valdžios kareiviai šaudė dar
bininkų demonstraciją Peter
burge. Ką Stalino valdžia da
bar šaudo, to niekur neparo
do. Ant sienos skaitlinėm ro
do, kiek m'liardų rublių j»e yra 
dabar turtingesni už caro val
džią 1913 m. Koks amerikietis 
tų skaitlinių tcisingtiiną gafi 
patvirtinti? Niekas.

Pro Ii 
šviestus,
donarmiečiai tik bėgioja su 
raudonom vėliavom. Vaizduo
ja žemės kamuolį ir Rusija 
jau užkariavus šiaurinį polių 
skrenda į Ameriką. Tuo daug 
girtis dar nėra ko, nes po Le- 
venevskio žuvimo rusai per 
šiaurės polių daugiau skristi 
nebandė į Ameriką. Kitoje 
pusėje sienos piešinys parodo, 
kaip visi linksmai nusiteikę 
darbininkai pasitinka Leniną 
lapkričio mėnesį 1917 m. Visi 
piešiniai vaizduoja ' Rusijos 
liaudį puikiai' apsirengusią, 
linksmą, kuri vis skuŲa, visur 
bėga, viską puikiai ’budavoja.

Kaganovičius sako prakalbą

ąučius, elektra ap- 
darbininkai ir rau-

Iš lauko puses marmuras, 
stepsai einant nuo lauko pusės 
į vidų puikesni, negu New 
Yorko Tammany Hali, politi-

PIRKIT ANGLIS 
ANT IŠMOKĖJIMO 

Visokios rųšies anglys.

VIRGINIA COAL C0.
35-tos ir NORMAL AVĖ.

(Bridgeporte)
Anglis galit pirkti dabar ir 

mokėti pagal jūsų 
patogumą

Indiana Egg Nut tiktai $6.00 
(Taxai extra)

Telefonas Boulevard 7000

ŪŽ

' • ACME-NAUJIENŲ Telenhotn
CHICAGO. — Skrynia, kurioje buvo surastas Nellie 

Sharp lavonas.

dešimčiai tuksiančių klausovų. laikraščiai išeina Sovietuose. 
Ant sienų paveikslai, ant že- Sienoje įmūryta marmoriniai 
mes gipsinės statulos garsių- atvaizdai: Markso, Engelso, 
jų lakūnų, atletų, stachanov- Lenino, Stalino.
cu. O kuri šalis dabar neturi 
atletų ir lakūnų?

Rodo, kaip caro laikais dir
bo žemę ir buvo daug tuščių 
dykumų, o dabar visur išdirb
ta—ir tai su traktoriais. Kaip 
kolchozininkai visi linksmi

' Kitoje pusėje ir kitoje daly
je budinko parodo gražiai į- 
taisytą Maskvos požeminį ge
ležinkelį. Čia antras didelis 
knygynas. Keltuvu užveža i 
restoraną; tenais yra ir barui- 

. mis. Tenais parduoda: starką, 
kulia javus, o iškūlę vyrai siu Vodką, zubrovką. Narzanaš ii' 
merginom susikibę šoka. Pa- Boržamas buteliukui po 15 

Laisvė” tą vandenį
merginom susikibę šoka. Pa- Borža: 
rodo Dneprostojų ir Kavalą, centu. 
kurį lagoda su šimtais politi- keletas metu atgal pigiau par- 
nių kalinių iškasė,— lai bus davinėjo. Kislovodsko sveika-' 
teisingiausi vaizdai visoje So- los rezOrtaS Kaukaze vaiz

duoja lyg kokį dangų darbį-

T

Koks Dabar Karas 
Vakaruose

Neseniai anglų laikraštinin
kai pirmų kartų per šį karų

frontų.
Laikraštininkai vienbalsiai 

pažymi, kad kariuomenė fron
te vįsai nepastebima. Ištisos 
divizijos taip paslėptos, kad 
patrankos, tankai, net ir pa
skiri kareiviai visai susilieja 
su į, aplinkuma. Norėdami su
rasti lengvųjų baterijų, laikraš
tininkai turėjo prie jos priei
ti per 50 žingsnių, bet ir tada 
jie pamatė tik du kareivius, iš
lindusius iš žemės su dideliu 
katilu, kur ruko lauko virtu
vės, Motorizuotų kolonų di
džiuliai sunkvežimai apdengti 
fantastiškai išdažytais brezen
tais, kurie daro juos visai nepa
stebimais.

Be to, laikraštininkai piešia 
nepaprastas scenas, praeitojo

karo kareivių visai nematytas. 
Taikos gyvenimas glaudžiai 
susipynęs su karinio gyveni
mo sąlygomis ir baterijų po
zicijų tarpe galima matyti ra
miai dirbančius laukuose ūki
ninkus. Ypač laikraštininkus 
nustebino ta aplinkybė, kad 
per trumpa laiką anglų kariuo
menes apgyventoje teritorijoje 
išdygo galingi gelžbetoniniai 
pastatai, panašus į Maginei su
stiprinimus. Kai kurie pasta
tai tikri fortai, į kuriuos gal' 
sutilpti stambus kariniai vie
netai. Kiti mažesni, kuriuos 
kareiviai vadino “žirnelių dė
žutėmis”, ir kuriuose paslėgti 
kulkosvaidžiai bei artilerija, 
visai susilieję su aplinkuma

bėti aplinką, lyg buitim žemės 
paviršiuje.

Britų kareiviai prancūzų 
gyventojų tarpe labai popu
liarus, kad nuolat gerai nusi
teikę, nuolat bendraudami su 
gyventojais anglų kareiviai 
gauna daug dovanų, vyriausiai 
—rūkalų. Laikraštininkai daro 
išvadą, kad lengendinio anglų 
kareivio Tommi Atkinzo dva
sia nėra išnykusi ir anglų ek
spedicinio korpuso kariai bus 
tokie pat atsparus, kaip ir jų 
pirmatakai..

paskutinius technikos reikala
vimus, su sandariomis plieni
nėmis durimis, požeminiais te
lefonu laidais susieti su tolimu 
užnugariu, aprūpinti perisko
pais, pro kuriuos galima slc-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiŠkų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expcllerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos ,Nes Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - 
Atsargos fondas virš
Dajbar Mokame Už Ra- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$4,000,000.00
$300,000.00

FED
LOAN ASSOClATlONofChicago 

O 4

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

Sub. 9 iki 8 vak.

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KL1UBO 

NAUDAI.
ĖS

Pirkitc tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Pastatytas milžiniškas trak- ninkams. Rodo, kaip Sovietuo- 
torius, plūgas ir arklas. Su to- sc visi lygiai siaplai 
kiu arklu, koks ten pastatytas,|kratiškai balsuoją?’ O tų Sta- 
niekas Rusijoj negalėjo ar.ti, jįno obalsių, tai nesutalpintum 
—ne tik arti, bet ir per gerai anl jaučio \kuros. 
išdirbtą žemę nei vienos va
gos neišvarysi. Reikėjo padėti 
toks arklas, su kokiais žmonės ^9nas bruožais per-
arė. Kokiais sumetimais Stali- Amerikos ir visos eilės 
no komisarai publiką “fulina”| 
—man nesuprantama. Vienoje 
pusėje didelė Lenino statula 
iš marmuro, kitoje pusėje Sta
linas—tikras milžinas. ___
Lenino ir Stalino marmurines 
stovylas nugriaus. I 
keleto traukinio 
marmorui išvežti. Mažos tre- Yoiko paradoj pilnai alvaiz-

“dcmo-
MADOS

Tai toks buvo {Rusijos pavi-

$9,50

%
n

«»» voun 
'i&f INVItlMKNV

lietuvių nutautimu.
anglų kalba puslapį 
reikalams “Moterų

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED4192 ARCHER AVENUE

yiaži ausiai 50 metų — paly
ginti su kapitalistinėmis šali
mis. —P. Kručas.

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą) 

TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

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

NAUJIENOS Pattem Dept.

atausti man pavyidĮ Na

(Vardai ir pavardl)

(Adresas)

16,
38

18 ir 
ir 40

* F-'it< f?fra'"■(fo-įfftjĮįfcį'tj/įĮį-j'y■■ yfenitiiifi

No. 4324—Namie dėvėti suknelė.
Sukirptos mieros 12, 14, 
20; taipgi 30, 32, 34, 36, 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus1 pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio

IR LIETUVOS.
VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su
Sykį savaitėje leidžia jaunimui 

ir Amerikos lietuvių moterų
Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

užjūrio šalių pavilionai nieko 
bendro neturi su pigios pro
pagandos tikslais?- ir tuščiais

- jblofais. Tenais ‘‘žnątai -kultu-' 
Kada rOs ir technikos išsivystymą,1 

■ kur visi tie dalykai išstatyti
tai reikės lankytojam pamatyti. Sovietų

vagonų tam pavilįonas. pasaulinėj New
, Yorko pavadoj pilnai atvaiz-

kutės padėtos su parašu: StaA dav° palies atsilikimą

COA
Pocahontas Mine Run .......
Petroleum Carbon ..... ......
Pocahontas Pea Screened ... 
Musų Speciali Stoker Nut ... 
Franklin County Nut .........
Coke, Nut and Range.........
6x2 BRAZIL NUT .............
f 10 tonų važmą mokesčiai įskaityti, už 1, 2 ir 3 ton. kiek brangiau

$7.45
$7.75
$8.00

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius

KLAUSYKIME
SALTIMIERŪ RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ

lino ge<žkelio lokomotyvas 
20,000 arklių jėgos. Kitoje pu
sėje Deržinskio gelžkelis. Ant 
tam tikros platformos išstaty
ta pora automobilių vidutinio 
subudavojimo. Kitam kamba
ryje, viduje rūmo, iš medžio! 
išdrožtas vaizdas busimo So
vietų Palociaus; ant viršaus 
pastato Leninas stovi. Greti
mai stovėdamas jaunas vaiki
nas pardavinėja rusiškus sal
dainius. Po kairei eleveiteris 
traukia ilgą eilę žmonių į an
trą aukštą. Na, manau sau, 
čia tai jau pamatysiu visas 
Sovietų puikybes?

Nieko ir ten įdomaus. Mote
riškė pardavinėjo įvairius be 
mašinų austus audinius, su 
rundinais jutais. Pridėta lie
pinių bliudų, šaukštų, sam
čių. Kitoje pusėje prikrauta 
įvairaus didžio visokių lėkš
čių. Ant visų didžiųjų lėkščių, 
ant dugno, Stalino paveikslas! 
Vadinasi, Sovietų darbininkas 
ir barščius srėbdamas turi Sta
liną matyti. Einant toliau, su
sigrūdusi baisiai didelė minia 
žmonių padarytų iš popierio 
(veikiausiai kokia nors New 
Yorko kompanija taip ištaisė). 
Visi linksmai šypsosi, vieni 
vėliavas iškėlę laiko, kiti ku- 
lokus. Komisarui pasakius 
prakalbą, kad jau užplėšia ar
moniką, o tą iš tos minios vie* 
ni švilpia, kiti šūkauja. Toli 
matyti, raudonoji aikštė į Mas
kvą kanalu plaukia laivai, 
viršuj Maskvos skraido aero
planai. Maskvos centralinis 
knygynas užverstas stalinizmo 
garbinanom knygom. Ant sie
nų antraštes parodo, kokie ‘TO

I
I10 tonų važmą mokesčiai įskaityti, uz 1, 2 ir 3 ton. kiek brangiau

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

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 

ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk... čia ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau 
jienlį Spulka moka 3’/ž% palūkanų. Jaunuoli! 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

šiandien

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDĖLIAI APDRAUSTI IKI 

$5,000.00

JJSdu

Norint gauti vieną ar dai
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-» 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pai- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1738 
Su. Halsted St, Chicago, HL

UTHUANIAN BOILDING,
LŪAN AND SAVINGS ASSOGlATION

1739 SOUTH HALSTED STREET .
Telefonas, CANAL 8500
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Subacription Kates:

$5.00 per year in Canada 
$5.00 per year outside of i 
$8.00 *’ • * “ ‘

3c per

Chicago 
per year in Chicago 
copy.

< 'hicagoje—paštu: 
Metams_________ „____
Pusei metu 
Trims mėnesiams -----------
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui----- -----

Chicagoj per išsiuntinėtojus
. Vieną Kopija _—,——
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse

$8.0(1 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
ląc 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu;

(Atpigintu)

Entered as Second Class Mattęr 
March 7th 19.14 at the Post Office 
of Chicago, UL. under tbe aet of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina \ kasdien, išski- 
riant sekmadieuiva. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.. 
Chicago, IU Telefonas Canat

Metams
Pusei metų .....
Trims mėneaiąmą
Dvierp mėnesiams .
Vienam mėnesiui —
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams -------------------------- >
Pusoi metų   .......................4.QQ,
Trims mėnesiams--------------2.3Q
Pinigus reikią siųsti pašto Monąy

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.QQ
2.75 
l.QO

Bilius prieš ly nčą

Lubbe ir keletą kitų asmenų 
(bulgarų komunistą Dimitrovų, 
kuris dabar yra Kominterno 
sekretorius Maskvoje, ir k.) ir 
reikalaudamas jiems mirties 
bausmės! O Goeringas, kuris 
tų piktųdarybę atliko, vėliaus 
liudijo teisme po priesaika 
prieš tuos asmenis. Holandą 
vąn der Lubbe teismas pasmer
kė mirčiai ir budelis nukirto 
j«»l galvą.

Tai šitokie besąžiniški gaiva
lai šiandie stovi Vokietijos val
džios priešakyje. Bet Maskva 
yra padariusi su jais “draug š- 
kumo” sutartį, ir Kominternp 
sekretorius 
visų šalių 
“taiką” su 
degėjais!

Dimitrovas ragina 
komunistus daryti 
tais reichstago pa-

Suomija kadaise ir dabar

Jau kelintu kartu Jungtinių Valstijų kongrese ban
doma pravesti įstatymą vadinamiems “Lynčo teismams” 
sustabdyti. Bet paprastai būna taip: atstovų butas įsta
tymo sumanymą priima, o senatas jį palaidoja.

Dabar gali pasikartoti ta pati istorija. Pereitą sa
vaitę atstovų butas priėmė bihų prieš lynčiavimus 252 
balsais prieš 131. Jisai numato pinigines pabaudas 
kauntėms, kuriose bus nulynčiuotas žmogus, ir uždeda 
kriminalinę atsakomybę valdžios atstovams, kurie neat
lieka savo pareigos, kuomet gauja daro tokios rųšies 
“teismą”.

Bet pietinių valstijų senatoriai šitam, biliui yra prie
šingi. Jie sako, kad kongresas neprivaląs kištis į viduji
nius valstijų reikalus, siaurindamas jų suverenumą. Tie 
senatoriai, gal būt, pavartos savo išbandytąją priemo
nę — obstrukciją. Jeigu jiems pasiseks atidėti biliaus 
svarstymą į paskutines kongreso sesijos dienas, tai jie 
laikys ilgas kalbas senate ir neprileis prie balsavimo.

Amerika turėjo seniai pasirūpinti, kad ta barbariz
mo liekana iš jos gyvenimo išnyktų.

MAŽŲJŲ VALSTYBIŲ 
FEDERACIJA

l Suomių gyvenamas kraštas 
apįųia apie 380,000 km8, tuo bū
dų pranešdamas buvusios Len
kijos plotą. Tačiau gyventojų 
Suomija tetupi ųpAe 3 su puse 
milijono, iš kurių dauguma gy- 
'vena sodžiuose. Miestų Suomi
ja turi peperdaugiausia. Svar
biausieji jų — Helsinkis, Viipm 
ri, Abo ir Raugo, kur yra susi
spietusi gana reikšminga pra 
monė ir prekyba. Svarbiausia 
suomių ūkio šaka — miškinin
kystė. Medžio ir celulozės eks
portas užima bene piripų vietą 
Suomijos užsienio prekyboje.

Suomijos geopolUinė'tUklė
Suomių kraštas iškyla, lyg 

granito lėkštė, tarp Skandinavi
jos kalnų ir Rusijos lygumos. 
Jo ypatinga savybė — tankus 
miškai ir ežerai, dengtą jo pa
viršių ir stipriną jo gyventojų 
saugumo jausmą. Tačiau jo tu
rima ir didelės ydos. Tai yra j c 
tarpinė padėtis Baltijos juros 
erdvėje. Gulėdamas tarp dviejų 
svarbių Baltijos įlankų, Botni- 
jos ir Suomių, š.is kraštas vi 
suomei keldavo nerimų valsty
bėse, siekusiose vyravimo šioje 
ęrdvėje. Vis tiek, iš kur butų ė- 
usį politinė ekspansija. — Ar 

vakarų ar iš rytų, — Suomija 
visuomet atvaizduodavo geopo-

negu

Aukso kalnas
Pasaulis turi viso apie 26 bilionus dolerių vertės 

aukso, kuris gali būti vartojamas, kaipo pinigai. Dau
giau kaip pusė to aukso, būtent, 18 bilionų dolerių ver
tės, yra Š. Amerikos Jungtinėse Valstijose. Sudėjus šitą, 
auksą i vieną krūvą, pasidarytų didokas kalnas.

Tikrumoje* bČtgį t .Amerikos auksas yra sukrautas 
tam tikruose sandėlfthfee po žemę, Jisai tenai guli, bucl- 
riai saugojamas Dėdės Šamo sargų. Bet niekas juo ne
sinaudoja.

Vienas bankininkas, Winthrop W. Aldrich, New 
Yorko Chase National Bank pirmininkas, aną dieną iš
kėlė sumanymą, kad kongresas legalizuotų aukso var
tojimą apyvartoje ir panaikintų draudimą privatiems 
žmonėms jį laikyti. Bet iždo sekretorius Morgenthau 
sako, kad tai butų pavojinga. Jisai mano, kad, paleidus 
tiek aukso apyvarton, prasidėtų spekuliacija, o paskui 
ateitų naujas krachas/ kaip 1929 m.

Tai ką su tuo auksu valdžia darys?

žymus lenkų 'visuomenės vei
kėjas, prof. Stephen P. Mizwa, 
rašo laikraštyje “The Christian 
Science Monitor”, kad po da
bartinio karo mažosios tautos, 
kurios gyvena tarpe Baltijos 
juros ir Adriatiko, turėtų su
daryti federaciją apsisaugoji
mui nuo Rusijos ir Vokietijos 
imperialistinių užgaidu. Jisai 
tikisi, kad į tą federaciją įeis 
Pabaltijo respublikos, Balkanų 
valstybės ir Čekoslovakija su 
Lenkija.

Jisai mano, kad Lenkija bus 
daug demokratiškesnė, 
buvo prieš karą. Sako:

“Jie (lenkai) padarė klai
dų ir gavo lekciją, kaip val
dyti save, taip kad dabartie 
galės įkurti daug tobulesnę 
demokratijos formą ne tikrai 
politinėje, bet ir socialinėje 
srityje.”
Prof. Mizwa yra Kosciuškos 

Fundacijos sekretorius. Galimas 
daiktas, kad jo viltys išsipildys. 
Lenkija, iš tiesų, gavo labai 
skaudžią “lekciją” dabartinia
me kare, ir reikia manyti, kad 
ji nebehorės kartoti senųjų sa- 
vo klaidų. < (

Bėt kuomet kalbame apie len-/ 
kų klaidas, /neprivalome užmir
šti, kad jas darė (ir tebedaro) 
ir kitos tautos. Ar Lietuva de
mokratijos principų nepanei
gė?

APŽVALGA
LENINO ORDINAS 

ĘIBBENTROPUI

SRickholęno “Svenska Dag- 
bladt” korespondentas Berlyne 
praneša, kad sovietų vyriausy
bė paskyrė nacių užsienių rei
kalų ministeriui, Joachimui 
von Rihbentropui, Lenino ordi
ną už jo pasidarbavimų, suar
tinant naciška Vokietijų su so-

liko pagal Hitlerio įsakymą. 
Apie tai papasakojo francuzij 
laikraštyje “Paris Soir” buvęs 
Dancigo senato prezidentas, Dr. 
Hermanu Rauschning, kuris 
pernai išleido knygą apie hitle- 
rizmą 
ja”).

NACIAI “TEIS” BENEŠĄ
“ ’ u

Nacių protektorato valdžia 
Prahoje ketina teisti bu'v. Čeko
slovakijos prezidentų, Dr. Ed
uardą Benešą, kuris dabar gy
vena Francuzijoje ir yra čeko- 
slovakų Tautinio Komiteto pir
mininkas.

Jie kaltina jį “apgavingai 
pralobus ir veikus išvien su už- 
sienio žydais kapitalistais”. Ge
rai dar, kad naciai nebando 
“nuteisti” Benešą už reichstago 
padegimų.

(“Nihilizmo Revoliųci

Ribbentro- 
buvo anti- 
smmpyto- 
Lenino or-

Hitlerio ministeris 
pas, kaip žinoma, 
Komiptemo paktu 
jas. Jo papuošimas 
djnu parodo labai aiškiai, kur
šįaudiou stovi Maskva ir jos

PATS HITLERIS LIEP® 
PADĘGTĮ REĮCĘSTAGĄ

* Amerikos ir Europos viešoji 
opinija jau seniai laikė Vokie
tijos nacius kahipinkafe reichs
tago gaisro* kurj Hitleris pa
vanojo 1933 ui. savo d>kta|u- 
ros įsteigimui. Yra manoma, 
kad tą gaisrą uždegė dabarti
nis Vokietijos . feldmaršalas, 
reichstago pirmininką? ir Prū
sijos premjeras, Hermann Gęe- 
ring.

Pet dabar išėję aikštėn, kad 
šitą piktadarybę Goeringas ąt-

Dr. Rauschning sako, kad 
už keleto dienų po reichstago 
gaisro jisai nuėjo į Vokietijos 
kanclerio rumus rąportuoli 
Hitleriui apie padėtį Dancige. 
Tenai prieškambaryje jisai ra
do Goeringą, Himmlerį ir 
Fricką ir ėmė su jais kalbėtis 
apie gaisrą reichstage, Čia jisai 
patyrė, kad reichstagą padegė 
patys naciai. Goeringas pasakė:

“Hitleriui buvo pranerta 
visos plauty smulkmenos ir 
jisai pats jį pildai, užgyrė.”

Pasigyręs, kad jisai atliko tą 
kriminalinį darbų pagal Hitle-, 
pio užgirtą planą, Goeringas pa? 
pasakojo, kaip vįsa kas įvy^o* 

pareiškė i
“Aš neturiu sąžinės, mano 

sąžinė 
ris.”
įsakęs

Hitleris 
meluoti 
kaltindamas balandų yą# der

Lietuvos Padangėje
Garsintuvais praneša 

žinias
GRINKIŠKIS. — Vietos šau

lių būrys įsigijo garsintuvus. 
Suvažiavusius į miestelį gyven
tojus garsintuvais informuoja 
apie aktualiuosius musų gyve
nimo klausimus ir pertrans
liuojamos žinios iš radijofono.

Plečiama geležink
> stotis

ir

tai — Adolfas Hitle-

padegti reichstagų, 
paskui nesisarmatijo 
Vokietijos ' žmonėms,

KRETINGA. — Geležinkelių 
stoties plėtimo darbai varomi 
pilnu tempu toliau, tačiau dėl 
karo ir iki šiol buvusių neaiš
kumų dėl laisvosios zonos Klai
pėdoje traukinių judėjimas bu- 
yo žymiai sumažėjęs. Manoma, 
kad judėjimas padidės.

, —.'a ij« Įyfyi

LINKUVA. — Linkuvos p. p. 
b-yė Gailioniųosę baigią pasta
tyti pieno nugriebimo punktui 
mūrinius namus. Namuose w 
matyta atidaryti krautuvę, ku
ri apylinkės gyventojus aprū
pins prekėmis.

dėl Baltijos kryptį ir esmę.
Suomių problema pirmoji 

buvo susirupinusi Švedija. Jau 
XII a. švedai, vos pradėję ruoš
tis didiems sumanymams Balti
jos erdvėje, užėmė suomių kar
štą. Nuo to laiko Suomija per 
ištisus šešis šimtmečius liko 
švedų valdžioje. Tiesa, švedai 
paliko suomiams savarankišku
mo šešėlį, leisdaini\jiems tvar
kytis pagalpša^o įpročius. Ta
čiau švedų kultūrinė įtaka pali
ko Suohiijoje gilius pėdsakus. 
Suomių . šviesuomenė šimtme
čių būvyje perdėm sušvedėjo. 
Vėliau, siityipių tautiniam sąjū
džiui prasidėjus, ta aplinkybe 
suvaidino pernelyg didelį vaid 
menį. . • į

Kol sv^Jija vyravo Baltijoje, 
Suomijos, padėtis neteikė jokių 
abejonių. Taip jau suomių kra
štas buvo suaugęs, politiškai bei 
kultūriškai SU Švedija. Tačiau 
tuo momentu, kai Rusija pradė
jo slinkti prie Raitijos krantų, 
suomių būklė iš karto pasidarė 
opi. Nyštato laika, 1721 m. pa
baigusi vadinamų šiaurės karą 
tarp Švedijos ir Rusijos, atida
vė į rusų rankas didžiąją Ka
relijos dalį ii’ visą Ingermanlan- 
diją. Faktinai jau tuomet tarp 
Rusijos ir jos vakarų kaimyno 
Skandinavijos pusiasalyje buvo 
atsiradusi ta siena, kuri ir šian
dien skiria Sovietų Sąjungą nuo 
Suomijos. Petro I sukurtasis 
miestas per visą XVIII a. buvo 
vos keliasdešimties km atstume 
nuo sienos. Bekylanti Rusijos 
galybė turėjo gana ilgai kant
riai žiūrėti ir į lai, kad kaimy
ninė valstybė beveik 200 mylių 
ilgiu flan'kavo Petro Didžiojo 
sostinę.

Suomijos geopolitinės būklės 
diktuojamas dėsnis, kad kiek
vieną galybė, siekianti vyravi
mo Baltijoje? savaime turi pa
tikrinti savo politinę įtaką suo
mių krašte, praėjusio šimtme
čio pradžioje gavo naują išraiš 
ką. Pq šeštų šimtmečių švedų 
viešpatavimo, Suomija pateko į 
rusų ranįĮą^. Tatai nulėmė Til
žės lųlka» sudaryta tarp Nųpo- 
leoųo ir Aleksandro I. Dviems 
metąips p^alipkus, Švedija for
maliai atsisakė nuo Suomijos 
Rusijoj ųąndai.

Rusų gadynė Suomijoje.
Aleksandras I įvykdė’ Suomi

jos prijungimų lik 1312 m., Na
poleono žygiui subyrėjus. Vie
nos kongresas tą Rusijos įgiji
mą Baltijoje užtvirtino. Beje, 
įsidėmėtina, kad Aleksandras I, 
pasiskelbęs Suomijos didžiuoju 
kunigaikščiu, nerodė palinkimo 
naikinti konstitucines laisves.

išlikusias krašte nuo švedų lai
kų. Tad faktinai Suomija ir vė
liau tvarkėsi savais įpročiais, 
kurie rusų administracijos be
veik visiškai nebuvo pažeidžia- 
mi. Suomija naudojosi visiška 
autonomija savo vidaus tvarky
mosi. ^Tačiau šeimininkais suo
mių krašte buvo ne patys suo
miai, o švedai, kurie šimtmečių 
Lovyje paėmė į savo rankas vi
sų viešąjį gyvenimų — adminis
tracijų, teismus įr bažnyčią.

Suomių tautinis sąjūdis, pra
sidėjo praėjusio, šimtmečio pu
sėje, savaime suaktyvino politi
nes kovas Suomijoje. Suomių 
sąjūdžio tarpe atsirado dvi 
kryptys. Senesnioji karta grei- 
pė daugiau dėmesio suomių 
kalbai ir liaudies kūrybai, veng
dama politinės kovos prieš rė
žimų. Jaunesnioji karta, vadina
mi jaunasuomiai, siekė glau
džios santarvės su švedais, tikė
damies bendromis jėgomis lai
mėsią kovą prieš Rusiją. Taip 
ir prasidėjo atvira kova prieš 
rusų įtaką Suomijoje, kova, ofi
cialiai varoma iš seimo tribū
nos.

Aleksandras II, matyti, lenku 
sukilimo paragintas, 1863 me
tais specialiu manifestu suteikė 
suomių kalbai visas teises, ku
rias ligi Jpl Suomijoje teturėjo 
vien švedų kalba. Tuo budu ru
sų ' valdžia suskaldė Suomijos 
politinę opoziciją prieš režimą. 
Ir tikrai, nuo šio momento suo
mių tautinis sąjūdis, gavęs nau
ją akstiną, vystėsi nepalaužia
mai, siaurindamas švedų politi
nę ir kultūrinę įtaką Suomijos 
viešajame gyvenime, 
dauguma suomių seime 
biau tirpo.

Reakcijos “audrai”,
su vieno studento pasikėsinimu 
prieš gubernatorių praėjus, Suo
mija atgavo. savJ senas laisves. 
Jos autonomija Rusijos imperi
jos ribose buvo pagrįsta savu 
pinigu ir sava muitų tvarka, 
jau nekalbant apie savą admi
nistraciją, teismus ir įstatymda- 
vyslę. Karlu Suomija pakeitė 
savo tautybinį bei kultūrinį 
vaizdą, nes pasireiškusi suomių 
šviesuomenė smarkiai ėmė 
stumti Švedų įtaką iš viešojo 
gyvenimo. Suomiai sąmoningai 
siekė kiekviena proga pabrėžti, 
kad jų kraštą (ejungia su Rusi
ja tik personalinės unijos saitai 
Ir kad jų krašte tikrais šeimi
ninkais tesą suomiai, o švedai 
tesudarą tautinę mažumą.

(Bus daugiau)

Švedų 
vis la-

ryšium

Brooklyn, N. I
SLA. NOMINACIJŲ REZUL

TATAI SUSKAITYTI.

Teko patirti, kad SLA. nomi
nacijose paduoti balsai jau su
skaityti; Komisija, kuri tą dar
bą atliko, susidėjo iš p.p. Am
braziejaus, Stilsono ir Bukšnai- 
čio.

Jokių “siurpryzų” nominaci
jose neįvyko. Visi senieji vir
šininkai pateko į pirmas vietas. 
Balsavimuose dalyvavo apie 
5,300 SLA. narių. Senieji vir
šininkai gavo, daugiau, kaip pu
sę, o kiti balsai pasidalino. Ko
munistų “sleito” kandidatams 
teko tarp S’OO įr 400 balsų. Dr. 
A. L. Graičųnąs gavo daugiau. 
Dr. D, Pilka surinko apie 1,300 
šimtų, nors už jį buvo mažiau
sia agitacijos.

Nominacijų rezultatai bus 
paskelbti, veikiausia, ateinan
čios savaitės “Tėvynėje”.

Brooklypietis.

Nupjovė koją
......... .. ■

KRETINGA. — XI. 21 į Kre
tingos stotį biryo atgabentas 
jaunas darbįpinkast dirbęs prie 
DarbėnųDarbėnų —- Šventosios gęležin- 
keiio statybos darbh, kuriam 
manevruojantį? traukinys nu
plovė kojų. Ligonis nuguldytas 
ąpskr, ligoninėje.

NAUJIENŲ-ACME Telepboto
Jungtinių Valstijų sekretorius Cordell Hull (po kai

rei) ir atstovų buto narys Robert T. Doughton.

Lietuvos gyvenimo kronika

IŠ TEISMO SALĖS
“ŽYMIAUSIO RAŠYTOJO” 

KURINIAI TEISMO 
BYLOSE

Į vieną Pietų Lietuvos mies
telį atvažiavo dailus, aukšto 
ūgio, puošniai apsirengęs po
naitis. Išlipęs iš traukinio ir, 
neradęs nė vieno taksio, piktai 
apibarė prie jo pripuolusius su 
pasiūlymais pavėžėti vežikus, 
skųsdamasis, kaip jis galėsiąs 
geležiniais ratais per gatvių 
grindinį važiuoti. Ir apskritai, 
koks čia miestas, kokie čia jo 
valdytojai?.. Ponaitis šėlsta, ba
rasi, bet vis dėlto sėdasi į ve
žimą ir ant kelių užsideda ma
žą odinę valizą, aplipintą įvai
rių užsienio viešbučių reklamo
mis.

Vežikas sustabdo arklį prie 
geriausio miestelio viešbučio, 
padeda ponaičiui išlipti iš ratų, 
net mėgindamas jį ant rankų 
iškelti, ir, gavęs porą litų, že
mai nusiima kailiniuotą kepu
rę.
. Ryto, metą, kai tik mieste
lyje pradėjo varstyti namų lan
gines, boba bobai, žydas žydui 
pakuždomis pasakojo žinią, kad 
į jų miestelį atvažiavęs kaž
koks labai didelis ponaitis, il
gas, ilgais plaukais. Sakosi, ra
šąs į laikraščius, o dabar ren
kąs medžiagą knygai.

Apie 10 vai., kai stambieji 
miestelio pirkliai išsirito iš lo
vų, ant viešbučio laiptų pasi
rodė naujasis ponaitis, kurio 
kairėje rankoje buvo ta pati 
gražioji valizėlė, o iš panosės 
smilko cigaretės durnai. “Rašy
tojas” smarkiai nusikosėjo ir 
pasuko link klebonijos. Iš kle
bonijos paskiau nuvyko pas vir
šaitį, nuovados viršininką, mo
kytoją. Aplankė visus žymiuo
sius miestelio gyventojus “su 
vizitu”.

Pavakaryje grįžęs į viešbutį 
ponaitis pasakė, kad netrukus 
pas jį ateisią keliolika svečių, 
ir prašė šeimininkę parūpinti 
gerą vakarienę ir biškį išgerti. 
Mat, jis juos kviečiąs svarbiam 
reikalui

Nedrąsiai į svečio kambarį 
pradėjo rinktis kviestieji mie
stelėnai (jų tarpe turėjo gar
bės dalyvauti ir trys žydai) su 
savo žmonomis. Vyrai, kaip vy
rai, jie nerodė prieš svetį, nors 
ir “žinomą rašytoją” kažkokio 
ypatingo nusižeminimo, bet už 
tai kiek pridrebėjo širdelės varg
šėms poniutėms, kurių viena 
bijojo dėl savo elgsenos, kita 
dėl plaukų šukuosenos, trečia 
dėl savo sukneles... Bet mieste
liu svečias buvo labai manda
gus, visiems žemai lenkėsi, su 
visais meiliai kalbėjo, o po
nioms nesigailėjo gražiausių 
komplimentų. Greitai susidrau
gavusi linksmoji kompanijėlė 
biškį įsilinksmino. Be kita ko, 
buvę aptarti ir aktualieji mie
stelio reikalai.

Ęai miestelyje pradėjo rody
tis elektros ženklai, kad netru
kus ji bus užgesinta, sukvies

tieji miestelėnai pradėjo reng
tis namo. Vyrai pirma padeda 
apsivilkti moterims, o paskiau 
jau patys rengia/i išeiti, kai 
jiems viešbučio šeimininkė pa
kiša sąskaitą už surengtą vaka
rienę.

“Rašytojo” svečiai nustemba, 
nenori mokėti, vienas kitas pra^ 
deda triukšmauti, ieškoti ponai
čio. Bet jis jau miega. O mo
terys, bijodamos, kad vyrai ne
susivaidytu, pradeda juos įti
kinėti, kad tik jie greičiau su
mokėtų, nes, matyt, mieste, iš 
kur ponaitis atvažiavo, esanti 
tokia mada.

Y. miestelio svečias taip siau
tėjo ir linksmai gyveno apie 
porą savaičių. Per tą laiką su 
miestelėnais jis taip susigyveno, 
kad jam net pinigų paskolino 
ir dar nemažai vekselių pasi
rašė.

Vieną rytą miestelio gyven
tojai sužinojo, kad mylimas 
svečias naktį išdūmė nežino
mais keliais, nežinoma krypti
mi. ■ ...... - - - ,

Pagaliau “žinomo rašytojo” 
byla atsidūrė teisme. Gavo dve
jus metus paprasto kalėjimo.

Masinis Mitingas 
Protestui Prieš 
Diktatorius

Pasmerkė Staliną, Hitlerį
Keli tūkstančiai žmonių va

kar dalyvavo masiniam mitin
ge Coliseum stadione, protes
tui prieš diktatorius. Jį sušau
kė Chicago All-American Com- 
mittee for Defense of Human 
Rights.

Milingo kalbos buvo daugiau
sia nukreiptos prieš Hitlerį ir 
Rusijos Staliną. Abu buvo pa
smerkti už naikinimą Europos 
mažų, bejėgių tautų nepriklau
somybės.

Mitinge kalbėjo prof.-alder- 
manas Paul Douglas ir keli ki
ti kalbėtojai. Buvo priimta ir 
protesto rezoliucija, smerkianti 
diktatorius. _

Reikalauja 
Atlyginimo 
Už Sirgimą

šeši Man leno proto ligų ligo
ninės ir kalėjimo sargai pada
vė valstijai pareiškimą, reika
laudami $10,871 atlyginimo už 
nuostolius, kuriuos turėjo pa
nešti laike šiltinės epidemijos 
įstaigoj. Visi šeši liga užsikrė
tė ir ilgai sirgo.

Prigėrė Dviejų 
Vaikų Motina

Chicagos upės šiaurinėj ša
koj, ties 3400 No. California 
avenue, prigėrė 57 metų mote
riškė, Agnės Waag, nuo 3936 
N. Paulina street. Ji paliko du 
jaunus sūnūs. Sirgo proto liga 
ir per du metu buvusi po dak
taro priežiūra.
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“NAUJIENŲ” KONTESTUI PASIBAIGUS
John A. Sinkaus 
Paskutines 
Pasekmės

Baigiant kontestą, kontes- 
tantai apkrovėme žinių redak
toriaus stalų su žiniomis apie 
paskutinį biznį konteste.

Todėl iki šiol dar vis tebei
na tęsinys “Naujienų” Kon- 
testo Eigos. \

Šiame tęsinyje noriu pasi
girti, kad paskutinėmis dieno
mis mano pasekmės buvo ge
riausios:

Mr. M. Bertash, didelio 
Meat Market ir Grocernės sa
vininkes, 3239 So. Halsted St., 
daug ./gelbėjo man praeitame 
kon/este. Trys prenumeratos 
ir/ poras didelių garsinimų 
oaug parėmė mane.

Grocernės savininkė Eliza- 
belh Saidat, 2834 S. Union, 
užlaiko biznį savame name 
per daug metų.

Nori savo biznį parduoti 
ir važiuoti atsilsiui, regis, į 
Įlok Springs, Ark.

Norintiems įsigyti gerų gro- 
cernV yra proga nusipirkti 
minėtų E. Saidat’s biznį.

—o—
Mr. ir Mrs. A. Zalatorius, 

seni bridgeportiečiai biznieriai 
savininkai namų ir “Anthony’s

EGG ......... —............. $6.00
NUT .........-................ $6.00
BIG LUMP .................. $6.00
MINE RUN ................  $5.75
SCREEN1NGS................. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PIRMUTINIS
PARODYMAS

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

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

$119.00
IR AUKŠČIAU

j Naujos Skalbiamos Mašinos — 
Maytag, Norge, Thor ir kitos.

i Budrike Krautuvė yra atdara ir 
nedėliomis nuo 1Q vai ryto iki

4 vai. po pietų

Jos. F. Budrik
FURNITURE 
/ housę 

Š409 S. Halsted St. 
\/^/ Tek Yąrcfc 3088

Žymus programas nedėlios vaka
rą tarp 5:3Q ir 6:3Q p. gi. iš Sto
ties WCFL~97Q k.

Tavern”, 827 W. 33rd st. yra 
mano rėmėjai.

Mr. A. Zalatorius priminė, 
kad Kalėdų sveikinimą davęs 
E. Narkiui, bet prenumeratą 
visuomet užmokėsiąs man. 
Ačiū už paraipą.

—o-—
P. Knaber’s Meat Market, 

3348 S. Morgan st., savininkas 
Peter Knaber yra pastovus 
“N.” skaitytojas ,ir mano rėmė
jas. Dvi prenumeratas gavau 
praeitam konteste.

P. Knaberiai yra pastovus 
bridgeportiečiai, jie daro pa- 

'sėkmingą biznį savame name. 
Jų šeimyna važinėja puošniu 
Cadillac, o biznio reikalams 
turi naują Dodge troką.

Mr. ir Mrs. Karol, kaipo 
švenčių dovaną, užprenumera
vo “Naujienas” tėvams George 
Karaliūnams, į Bloomingdale, 
Mich.

Karaliūno sūnūs su žmona 
gyvena adresu 924 W. 34 th PI. 
Chicagoje.

—o—
Joe Young, .pasiuvus “N.” 

skaitytojas ir mano rėmėjas, 
atsinaujino prenumeratą. Jis 
gyvena pas Radavičius, 3152 
So. Emerald avė.

Radavičių viena duktė yrą 
skrybėlių dirbėja, specialiste 
to amato. Teka matyti jos pa
dirbtas labai puikias skrybė
les vestuvių grupei.

—o—
Mr. ir Mrs. Adam Daukša, 

savininkai namo ir Adam’s 
Taverno, 3238 S. Halsted st,, 
yra mano rėmėjas. Taipgi jų 
draugas, Alex Jankevičius, 
gyvenąs A. Daukšų name irgi 
atsinaujino “Naujienas.”

Mr. ir Mrs. A. Kedainis, 3540 
So. Union, prailgino prenume
ratą, kad padauginti mano 
balsus.

—o—
Ella Arlauskas, ,‘1817 South 

Emerald avė., užsiprenumera
vo “Naujienas.”

Mr. ir Mrs. Arlauskai gyve
na pasekmingai. Jie turi, re
gis, tris savus namus.

—o—
John. Jonaitis ir vėl atsinau

jino prenumeratą. Jis ir jo 
jaunoji duktė gyvena savame 
name, 3353 So. Emerald avė.

—O—
Anthony Stravinskas, 3209 

So. Green St., pastovus skai
tytojas, prailgino prenumera
tą, kad padėti man sėkmingai 
baigti šį kontestą.

—-o—
Bruno Jakaitis, 826 W. 34 th 

PI., .žinomas bridgeportietis, 
lietuvis politikierius, atnauji
no prenumeratą.

Seiliaus buvęs bridgeportie
tis Wm. Brazauskas, 7155 So. 
Tahnan Avė., atnaujino prenu
meratą. ,

Mr. W. Brazauskas tik pra
eitą rudenį apsivedė ir nusi
pirko puikų namą minėtu an
trašu, kur gražiai su žmona gy
vena.

Nors W. Brazauskas .persi
kėlė gyventi į Marųuette Par
ką, bet tebėra mano rėmėju.

o—
Mr. Joe Bajchųnas, Meat 

Market savininkas, 320.0 So. 
Lowe Avė., yra žinomas chi- 
cagieeiams kaipo veikėjas ir 
pasekmingas biznierius. Mane 
parėmė su prenumerata.

—o-—
Petras Juozapąvičius, kaimy

nas J. Balcbųno, 3Į21O So. 
Lowe. Ąvę„ irg iątsinaųjino 
prenumeratą, kad paremti 
mane konteste.

P. Juozapavičius yra visuo
met užimtas su draugijų rei
kalais. Jis daug kur priklauso 
ir darbuojasi įr tvarkymu 
Tautiškų kapinių..

Irgi žymus veikėjas, bridge- 
p ori ietis Thomas Janulis, 3430,

I
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Naujas Buięk’as, arba “Estate Wagon”. Turi garsųjį Blųck’b' valve-in-heą<} 
strąight inžiną, ištaigingas, puikiai vidus išmuštas, erdvus ir nebrangus.

Sou Morgan St., parėmė mane 
konteste su prenumerata.

—o—
Mr. ir Mrs. A. Viskaška, sa

vininkai namų, 3437 So. Eme
rald Ayę., pagelbėjo man lai
mėti konteste.
. <Pp. A. Viskaškai augina du 
šunu. Vyriausia Victor, 12 me
tų, jau mokinasi aukštesnėj 
mokykloj. Pradinėje mokyklo
je Victoro gabumus, mokyto
jai greitai pastebėjo ir jis dvi 
kliasas peršoko, užbaigdamas 
pradinę mokyklą su pasižymė
jimais tik 11 metų suėjęs.

Jaunesnysis Benjaminas ir
gi gerai mokinasi pradinėje.

Fraųk Rastis, 3327 So. Hal
sted, atnaujino j^renųiperatą, 
tik dėl to, kad padėti man iš
silaikyti pirmuoju konteste. 
Prie to Mr. J. Prūdą prailgino 
prenumeratą. Mr. Prūdą gyve
na P. Basčio namuose.

—o—
Noi^ švenčių laiku ir daug 

turėję išlaidų, Mr. ir Mrs. Vinc- 
kunai, 3127 So. Emerald Avė., 
atnaujino prenumeratą prieš 
pat kontestui užsibaigiant.

—o—
Atnaujino prenumeratą ir 

Mr, ir Mrs. W. 
mų savininkai, 
St.

W. Stasiulis 
skaitytojas.

SĮasiuliai, na- 
Halsted ir 33

yra pastovus

Halsted Street, 
tikrai gerai atlieka

Duokite progą lietu-

—o— 
“Laundrym^u” Joe Matulis, 

užlaiko 
3240 So.

Juozas 
skalbimo 
vykusiai, 
viui išskalbti baltinius. Pra
neškite, jis atvažiuos paimti 
ir pristatys..

Matulis davė man progą pa
dauginti mano balsus konteste. 

—o—
Mr. ir Mrs. John Pocių, 926 

W. 36th St., prenumerata už
sibaigė už tik trejetą mėnesių, 
bet jie vėl atnaujino, kad padė
ti laimėti konteste.

Savininkai namų ir Chcrles 
Taverno biznio, 3559 So. Eme
rald avė., Mr. ir Mrs. Ch. Kazu- 
kauskas užsiprenumeravo “Nau
jienas”.

Ch. Kazuakuskai augina du 
sunu. “Junioriui”, kuris yra 
11 melų, švenčių proga nupir
ko gerą akordeoną iš J. Budri- 
ko.

Vaikas mokinasi gerai, to
dėl Ch. Kazukauskai nępoilgo 
turės savo muzikantą.

Frank Vaičkus, žinomas bu
vęs biznierius, 634 W. 35th St., 
ir vėl atnaujino prenumeratą.

Praeitą vasarą F. Vaičkus 
pasistatydino naują bizniavą 
namą Marųųctte Parke, prie 
71st ir Rockvvell, kuriame 
randasi Tupikaičio vaistinė Jr 
du kiti bizniai.

Mike Mažeika, 3151 So. Uni
on, prailgino 
Mr. M. 
Chicagos 
pastoviai

(gino prenumeratą. 
Mažeika spausdiną 
Tribųną, bet skaito 
ir “Naujienas”.

Mi\ ir
vėl alpaujiųo prenumeratų. F.: 
Vasiliauskai turi savus nalnus, 
3343 So. Wallace. Jie mani

Mrs. F

prirūdijo ir dauginus skaity
tųjų iš kurių map pasisekė 
gauti prepumeratų.

M r. Bakutis, 3447 Mpr- 
gan St., davė prenun^rątą, kad 
paremti mane kmdeste.

Bakučių sūnūs Ęrunn Baku
tis yra geras muzįkantas—a- 
kordeonistas. Jis turįs gerą or
kestrą parengimams ir ba
liams.

. —o—
Lucky Inu, 3827 So. Emerald 

Avė., savininkai yra Mary 
Butkus ir Tony Jacobs.

Tony Jakubauskas atnaujino 
prenumeratą, nes biznyje vi
suomet apsimoką “Naujienas” 
turėti, o Mrs. M. Butkus užra
šė kitą prenumeratą Frank 
Butkui, 5923 So. Racine Avė. 
F. Butkus 1 pastoviai skaitąs 
“Naujienas”. Dabar jo prenu
merata greitai neišsibaigs.

Lucky Inn užeiga yra švariai 
ir pavyzdingai vedama, tikrai 
išlaiko vardo reikšmę.

Aš irgi buvau “lucky”, nes 
laimėjau dvi prenumeratas 
vienoj vietoji'

' —o—
Mr. ir Mrs. Mike Žilvitis, 939 

W. 33 St., htnaujino “Naujic- 
nas7.

M. Žilvičiai ' kelintas kartas' 
mane paremia konteste. Jie 
skaito “Naujienas” pastoviai.

—o—
Dar daug'A’ėmejų čionai ne

paminėjau,1'bet prašau turėkite 
truputį kantrybės, prie pirmos 
progos, aš priminsiu jus “Nau
jienose”, tik praneškite man, 
kai bus ręikąlingas mano pa- 
larpininkavimas.

Labai ačiū visiems,
Kontestanias J. A, Sinkus 

Telefonas Commodare 2073

Tarp Michigano 
Ūkininkų

nuošir* 
parėmė.

Suradau dar keletą 
džių ukinintų, kurie 
mane šiame konteste. Nors per 
kelias mylias vienas nuo kito 
gyvena, bet užsirašė “Naujie
nas”

* A. Andriuliai yra savinipkai 
didelės farmos. Augina du su* 
mis ir vieną dukrelę, kuri jau 
yra baigus aukštesniąją mokyk
lą ir laimėjus du auksinius me
dalius už savo gabumą moksle. 
Dabar dirba Chicagoj. Vyrėsny? 
sis sūnūs taipgi baigęs aukštes
niąją mokyklą ir gaspadoriąuja 
su tėveliais fąrmoj.

Kazimieras Vasiliauskas yra 
gražaus ūkio savininkas, taipgi 
p. Vasiliauskas yra karpenterįs, 
užsiima renioųtavimu trobesių. 
Sudus, ųžhąigęs aukštesniąją 
mokyklų, gitaristas, dabar pa
gelbsti tėveliams gaspadoriauti.

Jonas Ripahus (Nųšlįukąs) 
didelės farmos pats sau gaspą- 
dorius ir “gaspadinė”. Skaitp 
“Naujienas” ir sako, kad “Nau
jienos” ' (iupda teisingas žmiaą, 
už tat ir..malonu jas skaityti.

Jonąš LiuĮjertas, obuolių far* 
mos, savininkas, prenumeravo 
“Naujienas” visiems pietajM 
Davė man progų gauti daugiau 
įalsų.Jiontestc.

Ponai J, Kičas, Pen|mptęF* 
Mich., virš 203 akrų obuolių 
sodo savininkai. Gabeną obuo
lius didžiuliais trpkais į Chica- 
gą ir kitus didhpesčiu$. DuR|ė 
,p-lė Ęrįną mokytojaują, sudus 
dar lanko aukštesniąją mokyk
la.

Preųurpcrąvosi “Naujienas” 
Mr. ir Mrs. Masijauskai pašto? 
vųs ‘'Naujienų” skaitytojai, mą- 
loųųs draugijoje; linkąmaus bu?* 
do ir geri dainininkai. . “ '

Pp. AĮilįeriai, Antanas ir O* 
nujė, Shelby, Mich., nauji ūki
ninkai, t. y > brolis Evanstono 
golfininko J. C. Millerio. Apsi- 
pirko čia (jidelę fąrnją su gra
žiais triobęsiais ir dideliu sodu. 
Atnaujino “Naujienas”. Skaito 
ir mokinasi, kaip žiemos laiku 
nereikia dirbti sunkiai, tai skai-
tyti ir šildyti kojas prie pečiąus k&Ci pačios Naujienos 
yra smagu.' | yra' naudingos..

-r—-

Puodam Paskolas ant 
Pirmų Morgicių

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

į MOKAME įį%
Dividendų už padėtus pinigus

■ lįrEPERALSAVING> g
■ IaND lOAN ASSOCIATION.
■ M ’ OF CHICAGO

■ 2202 W. Cermak Rd. Chicago, III. ■
jj Telephone Ganai 8887 ' Ben. J. Kazanauskas, Secretary ■
■■ RAŠTINES VALANDOS: Kasdien nąp 9 ryto iki 5 v. v. . B

, ąuo 9 ryto iki 7 v. y.
■ . SercdoJ nųp 9 ryto 12 4*^ ? 8

bausdinam

Kiekvieną asinei^ taupiniai y ra apdrausti J55,006.00 per
Federal Savings and Ląąn Corporation, Washington,

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS |

...

Č.

PLAKATUS. BILIETUS
BIZNIO KORTELES
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOSPARBUS

NAUJIENOS

Miss A. Alvick prenumeraVo I 
“Naujienas” ir palinkėjo mali 
pasisekimo konteste. Miss A. Al
vick sako, kuomet pasaulis vęb* 
da kraujupse, <ji negali būt be 
“Naujienų”, sako, noriu žinoti 
teisingas žinias, o tai tikrai su
rasiu “Naujienose”.

Tadas Vąlantas, jau apie 70 
metų senelis (dar kavalierius) 
sako, per visą savo gyveninių 
esu buvęs skaitytoju vieno ar 
kito laikraščių, įet •‘Naujienos1? 
geriausia man patinka.

Jonas Simonas (našliukas) 
prenumeravo “Naujięnk§” pu
sei mętų. Sako, žiema bus sma
giau praleisti kuomet skaitysiu 
“Naujienas”.

MiS- Eva Hanson, Osborn, 
“Mepibers of Michigan Real 
Estate Assoeialion and National 
Association of Real Estątė 
Boąrds, thc only realtors ih 
Oceada ęounty. We ąbide by 
the strięt codę of cthies adopted 
hy National Association of Real 
Esiąte Boards.”

Ši Amerikone, užsimokėjo iš 
anRsto už farmų skelbimus 
194Q me|is. žinau, kad bus gar
sinta labai gerų farmų ir pri
einama kaina, tėmykit apgarsit 
nimus. . -

Baigiant visiems tariu širdin
gą ačių, kurie pąrčmė mane šia
me konteste.

Marė Dundulienė, 
Hart, Mich.

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto,

Remkite Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL ' UQUOB 

CO. <— Whąlesala
.4707 S. fląlated 6t
Tai Boulavard 0014

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
ęrivažiavimas.
llth St, Worth, Iii.

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago. UI.

Mitchell’s TAVERN
2038 West North Avenue

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
zabeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DlSTANCE 

M0V1NG
Perkraustom fornįčius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

ophie
arcus

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S
Kudieą

■Ctadt vBHanalM Unfauų 
ir kitas įdomias 

vriuiicMinos*

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SU

Vardai

nitai*
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Tours for This Week
exhibition

No HolidayDeath Takes
Socialist

the Soviet 
peace, the 
continues: 
the work-

Picasso, is Alf- 
of New York, 
“Picasso” issue 
is his introduc-

grounds, etc. Tours for 
include:
January 15.—“Discussion
An informal discussion

Passing of the Great 
Exhibition

holiday, even at
Captain Hans

Death takes no 
hristmas time.

uangsdorff and Charles Walgren, 
Ieywood Broun and Douglas Fair- 
janks—sea-warrior who joined in

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF

I b. H. Sadauskas

FINNISH YOUNG PEOPLE APPEAL 
FOR AID

The YoZmg People’s
League, yotith sectidn of thę Social
ist Party, today released the text 
of an appeal it eceived from the 
Socialist you organization of Fin- 
land. Explajhing that 
Union ha brocken the 
Finnish organization 
“We are convinced that 
ing class throughout the world will 
see the justice of our course, will 
understand its significance ,and act 
accordingly. Comrades, class bro
thers, help us with all your means 
to hold out until we have obtained 
a just peace.”

The statement asserts that “The 
FinnUh working class and its youth 
are todly fighting to preserve a 
demoeratie sočiai order and 
the freedom of our country, 
people and ’lts working class.”

The text of the statement 
lows:

MONDAY, JANUARY 15, 1940

Hear The Story of 
Bughouse Sąuare, 
Dili Pickle Club

Will Make Debut 
February 25 THE W0RLD AT 

A GLANCE
by Dr. E. G. Peters

for
its

fol-

“Brothers:
“In this fateful hour in the 

tory of our country , Finland’s 
young workers appeal to you, our 
brothers. The Finnish working 
class and its youth are today fight
ing to preservu a demoeratie sočiai 
order and for the freedom of our 
country, its people and its working 
class.

“The young workers in Finland 
as in all other countries have been 
defending the cause of peace. Our* 
organizations have always soughtl 
to promote and deepen th* 
of a permanent peace. To the very Finland.

įast we had hoped that the differ- 
ences between our country and our 
Eastern neighbor could be settled 
peacefully, with due regard to the 
interest- and safety of each party.

“The Soviet Union broke the 
peace. Our country was attacked 
without warning. Hideously effi- 
cient offensive weapon have been 
turned against an Smarmed popula- 
tion, against women and children, 
thę old and the siek. In order to 
extend its sphere of power to the 
West, the Soviet Union has joined 
the agressor statės by starting war 
against a free country and a peace- 
ful people.

“Despite their will to peace, the 
young workers of our country have 
been forced to resort to arms to 
defend our freedom. We are fight- 
ing for human liberty 
for our own people. We 
trust that the working 
world and its youth
stand us and give us support in our 
fight for our national sočiai and 
socialistic ideals. Wd are convinced 
that the working class throughout 
the world will see the justice of 
our course, will understand its sig- 
nificance, and act accordingly.

“Comrades, class brothers, help 
us with all your means to hold 
out until we have’ obtained a 
peace.

“Long live the 
proletariat!” 

Į The statement 
the idea ' Social-Democratic

as well as 
believe and 
class of the 
will under-

his-

just

freedom of the

theis signed by 
Youth League of

No Blackout of 
Mercy

Restraints
On Marriage

The fea ured tour in the W.P.A. 
Free Chicago Tours for the wee 
of January 14-20, 1940, will be the 
one visiting an uhique handeraft 
exhibit made from egg-shells, clink- 
ers, coffee 
the week

Monday, 
Meeting.”
of the preceeding Sočiai Problem 
tours. Meet at 8 p.m. at 890 Sdu.h 
Halsted Street.

Tuesday, January 16.—“Trash 
Art.” See an epcihbit of handeraft 
made from “trash” materials. Meet 
at 1:30 p.m. at 4934 South Wabash 
Avenue.

Wcdnesday, January 17,—“Crack- 
ers & Macaroni.” Visit the shops 
to see the manufacture-of crack- 
ers, macaroni and spaghetti. Meet 
at 1:30 p.m. at 2550 West Polk 
Street.

Thursday, January 18.—“Towcr- 
town.” .Hear the histor.y of “Bug
house Square” and the Dili Pickle 
Club. Visit a library, art club, and 
.he Sočiai Science Center. Meet at 
8 p.m. at 60 Wcst Walton Place.

Friday, January 19.—“Capital 
and Labor” (Sočiai Problem Tour.) 
Visit the headquarters of a furriers 
Union and fur shop. Study problems 
of each.,Meet at 2:30 p.m. at 30 
North Dearborn Street.

Friday, January 19.—“Polish 
Area.” Visit Chicago’s oldest Polish 
settlemcnt. See the Polish Natūrai 
Miiseum. Meet at 8 p.m. at 848 
Milvvaukee Avenue.

Saturday, January 20.—“Youth 
and Crime.” (Sočiai Pr6blem Tour.) 
Visit the Insiitute for Juvenile Re
search and hear a discussion ot 
juvenile delinquency. Meet at 10:30 
a.m. at 907 South Wolcott.

For further Information call Mon- 
roe 9674 any week day, cxcept 
Saturday, between 9 a.m. and 
p.m. ; i

Wilbert Liebling,’ “phenomonal 
boy soprano” of a. few years ago, 
vili make his debut as a baritone, 
in the Auditorium 
Sunday afternoon, 
P. M.

Recital Hali, on 
Feb. 25 a t 3:30

accomplishmentsMr. Liebling’s 
have occured chiefly on the radio 
md stage,' although his appearances 
rt club engagements have been 
quite numerous^

In 1934 at the World’s Fair in 
Chicago, Mr. Liebling entered the 
Radio Auditions Contest in which 
5,000 participated. He emerged vic- 
toriously having won first prize in 
the juvenile division.

Singš Over WGN

The record-breaking 
of Italian Masterpieces at the Art 
institute came to a elose Wednes- 
day, Jahuary 10, at nine o’clock. 
Owing to the almost unprecedented 
interest shown in the exhibition, it 
was held over one day longer. Con- 

_____ _ ____ tracts entered into between the 
Uici'de the "inglorious end of thelItalian Government and the Mu- 

Graf Spee, and merchant prince seum of Modern Art of New York 
who made millions by establishipg Provided for its shipment direct 
a Chain of drug Stores; newspaper to New York from Chicago. Atten- 
;olumnist who lived and joyed and dance figures compiled at the elose 
always erusaded courageously for the show reveal that all records
what he thought right, and movie- a short special exhibition have 
star and producer who helped heen broken, only the World’s Fair 
nurse the infant motion pieture in- attendance, a six months exhibi- 
dustry to adulthood 'and became tion, remaining untouched. At the 
one of its . most glamorous actors— elose of the Italian show, on Janu- 
all these widely known Aien havejary 9>_the totai attendance was 244, 
during the past few days been ga- 
thered to their fathers. For those 
jhildren of fame death took no ho
liday, even though yuletide drew 
near.

For us, too, as for those already 
jatliered in by the Grim Reaper, 
death will take no holiday. So, at 
this season when the spirit of the|5>304 a daY- At the Rembrandt ex- 
.vlan of Galilee pervades the earth, hibition, Decembcr 1935, and Janu- 
let us pause ip our efforts for self- arY 1936, visitors numbered 106,035 
advancement, and let us by thoughl ^or ^he 34 days, an average of a 
and deed try to do something to fracti°n over 3119 per day. It is 
help solve the many problems fac- Pei'haps fa;r to assume that the pre- 
hg mankind. Then more people Paderant religious atmosphere of 

may enjoy a fuller and more abun- great canvases and seulpture 
dant life. produced by the Italian masters of

the Renaissance, induced the great 
flow of visitors—primarily interest- 
ed in sacred subjeets.Capitalizing Human Misery

3:30

In the 
dence to

face of disconcerting 
the countrary, there 

feeling of sympathy 
nations of the

evi- 
still 
be- 

tweenss|he nations of the world 
today. It is dramatically portrayed 
when a transport plane . leaded 
with medical supplies purchased 
by the people of the United States 
flies from London to aid the strick- 
en Finns. It is heightened when a 
Red Cross chapter volunteer 
some remote midwestern city 
this country knits a sweater 
some Polish child huddled in a 
fugee camp beyond the frontier of 
his native land.

By
Stella Strikol, LLB

in 
of 

for 
re-

Oftcn parents impose conditiorfs 
upon bequests to their children. 
For example, they niay provide 
that a legacy to a child may be 
forfeited if a child marries before 
reaching a certain agc. Conditions 
of this kind have been held valid, 
and wherc the child married be- 
fore reaching the designated age, 
he lošt the bequest. Būt courts 
place a limit on how far such con
ditions

Tours ;JF°r Next Week

An opportunity to view the beau- 
t fui stained glass windows of Chi
cago’s independent Jewish church, 
designed by two putstanding ar- 
>tists is featured by the WPA Free 
Chicago Tours for the week of Jan
uary 21-27, 1940, according to Air 
Announcement by L. H. Jacobson, 
Acting Chicago WPA Director. 
Tours for the week include:

affecting marriage can go.

He started his radio broadcasts 
with. a fifteen minute program of 
his own over radio station WJJD. 
Subseąuently he appeared over 
WGN and broadoast a half hour 
musical program once a week ac- 
companied byk the station organist.

Mr, Liebling has appeared in 
practically all of the Balaban and 
Katz theatres in. and near .Chi'ca- 
go, having appeared at the Chicago 
theatre twice. He portrayed the 
role of Hąnsel in the opera “Hansel 
and Gretai” and was acclaimed to 
be the only boy (^yer to aecom- 
plish this feat. Mr. Liebling has also 
appeared in Gilber/ and Sullivan 
operettas, namely the “Mikado” 
and “Pinafore”.

Italian to givė it shape and dlrection as 
Į any man alive.”

The writer who thus foeuses tho 
spot light on Pablo 
red M. Frankfurter 
vho writes for the 
af the Art News. It 
ion to the great, Picasso show ex- 
aibiting for the first time in Amer
ica, covering the work of this tarn
aus Artist for the period of forty 
years/ It will open at The Art In
stitute of Chicago on February 1 
and run through March 3. In the 
dxhibit on there are 360 works, con- 
$isting of oil paintings, tempera, 
drawings and seulpture. It was ar- 
ranged by the Museum of Modern 
krt in collaboration v/ith The Art 

Institute of Chicago. It is now be
ing exhibited with marked success 
in New York.

849. This includes members who 
were admitted free, and students 
and school children, This contrasts 
with the special exhibition as fol- 
lows: At the Van Gogh Exhibition 
in August-September, 1936, the at- 
tendance was 164,311 for the 31 
days. of the show, an average of

‘ Recent Accessions.

Capitalizing human misery—how 
utterly contrary is such action to 
to the spirit of Jesus; yet how ' 
irommon is it. So common that it Behold the announcer, or the bar- 
slackens buV little even at Christ- ker,-or the ballyhoer, or whatever 
mas time, when love and brother- one may wish to call him, mounting 
liness are supposed to rule the his rostrum and shouting to the 
deeds of men. No; man’s inhumanity multitude:: “Step right up, ladies 
to man ceases not to make count- and gentlemen, for the biggest show 
less thousands mourn even at the o n earth of Pablo, the Playboy of 
season pfthejyear pipde sacręd by. Paris — performing his prodigious 
the birth of thė divinest of men. | prestidigitations of protian pietoria- 

lization! A change of style as often 
five minutes—first he’s 
he’s rosy, now he’s all 
angles, next he’s all 

shows you things you’ve 
before, būt it’s Picasso 

the time—the

The Corning Picasso 
Exhibition

A cohesive spirit of sympathy 
among nations crystalized 75 years 
ago when representatives of 16 
countries signed the Geneva Con- 
vention and founded the Interna
tional Red Cross.-Today, 63 nations 
are signatory • to that treaty—pro- 
ving that mercy not only is an 
ideal būt, paradoxically, a work- 
able scheme in a world x>f conflict.

As a nation embracing the largest 
Red Cross unit in the International 
netvvork of societies, it was only 
natūrai that the United States was 
among the first spontaneously to 
offer assistance at the outbreak oi 
hostilities. Europe’s war was būt a 
few hours old when the American 
Red Cross mobilized its forces of 
mercy. In four months of war, 
hundreds of thousands of dollers 
have been spent for medicines and 
emergency supplies abroad. Local 
chapters in American cities '*have 
made morę than a million surgical 
dressings and approximately a 
ąuarter millįpn articles of clothing 
for refugees. ' *

reccnt New York case a 
by his vvill, crcated two 
The will provided that the 
of one of the trusts v/ould

In a 
father 
trusts. 
income
be payable to his son, John, if he 
married \Vi:h the consent of his 
mother, brother and sister. If John 
married \vithout their consent, the 
incomc of the trust and the princi
pai, too, was to be divided betvveen 
his brother and sister. The object 
of this restrietion was to prevent 
John from marrying outside of his 
•race. John requested the consent 
of his mother, brother and sister 
to marry Helen Brown. Consent 
was refused. John brought suit in 
the New York courts to compel 
the granting of the consent.

The court held that the restraint 
placed upon John’s marriage was 
unreasonable and therefore void 
as being in contravention of public 
policy. The basis for this decision 
was the fact that the condition 
appliei to 
limited to 
continued 
'•jme; and
would have the power to keep the 
property for themselves by with- 
holding their consent. While the 
existence of either one of the above 
tactors would not necessarily in- 
validate such a provision in the 
will, a combination of both would 
only prevent John from marryįng 
any person of a different race,
orevent any marriage not approved 
by the very person who by ap- 
proval would lose the benefit of 
a legacy which they might other- 
wise keep.

Sunday, January 21. “The Anshe 
Emet Synagogue”. Visit an indepen
dent Jewish church and view its 
stained glass windows. Meet at 3 
p.' m. at 3760 Pine Grove Avė.

,Monday, January 22. “Discussion 
Meeting”. (Sočiai Problems Tour.) 
Analysis of tours on Capital and 
Labor, Youth and Crime. Meet at 
8 p. m., 800 S. Halsted Street.

Tuesday, January 23. “Back of 
the Yards.” (Sočiai Problems Tour.) 
Hear about the Back of*the Yards 
council and how it attempts to 
•meet the needs of thev area. Meet 
at 8 p. m., 4630 MacDowell Place.

Wednesday, January 24. “Housing 
and Industry.” Inspect the Julia 
Lathrop Homes. Learn about the 
low-cost housing. Visit an ąirbrush 
manufacturing plant. Meet at 2:30 
p. m., 2000 Diversey Parkwąy.

The public is cordially invited to 
attend this concert on Sunday af
ternoon, Feb. 25 at 3:30 P. M. and a 
very enjoyable and entertaining af
ternoon is assured. M. L.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

?n adult and was hol 
a reasonable - time būt 
throughout John’s life- 
the brother and sister

Thursday, January 25. “Marriage 
and Divorce.” (Sočiai Problem 
'Tour.) Hear a judge dlscuss the 
problems of divorce. Visit marriage 
and divorce courts. Meet at 2:30 p. 
m., 118 North Clark Street.

Friday,January 26.
šen”. Tour Chicago’s oldest 
mian community. Visit „ a 

 

setflement l house. Mėet at 8 

 

1831 South\Racine Avenue.

Saturday, anuary 27. “Oriental 
Institute.” See the famous ęollection 
of near-eastern historical relies. 
Meet at 2:30 p. m., 1155 East 58th 
Street.

“Little Pil-
Bohe- 
noted 

p. m.,
It is encouraging that such an 

expression of mercy comes at a 
time when it most is needed. Death 
may fall from the skies on Helsingi 

"again tomorrow, būt there shall be 
no blackout of mercy. Already 
cargoes of relief supplies have left 
our 
ims

ports to help relieve the vict- 
of Finland’s month-old confliet. •U'

is fortunate- the American RedIt
Cross reached a peace-time mem- 
bership peak in its recent Roll Call. 
As an emergency organization, the 
tęst of its strenght is its ability to 
remain constantly prepared. 
Through the flexibility of the 
American Red Cross, its daily pro
grama o First Aid, Life Saving, 
Nursing, a other forms of Service 
have continiled unhindered. A re

lies ready to meetserve powęr
major disaste

It has been dptly remarked that

Important Lithuaii- 
ian Day Meeting

The Art Inst tute is continually 
adding to its permanent collections, 
either by purchase or through gifts 
by friends. A visit to the gallery 
of Recent Accessions in which is 
also displayed the Japanese print, 
portrait of the actor Omezo, by 
Sharaku, will abund^ntly repay the 
visitor. Among the most interesting 
of the new pietures is a portrait of 
Mme. Elizabeth Dunoyer, by the 
French painter, Desoria. She is 
clothed in a simply designed gown 
of the Directoire period and in its 
marvelously meticuloųs technięue 
is strongly reminiscent of the great 
David. “The Zither Player”, a 
water color by Thomas Eakins will 
astonish the visitor by its superb 
draftsmanship and subtle color. 
Eakins’ portrait of “AddĮe-Woman 
in Black” is a sympathetic portrait 
of a elose friend of the ^rtist.

There are five gouachė paintings 
by Foujita; a water color by the 
English artist Bonington; an inter
esting oil portrait, “Young Woman 
with Hunter” by the French artist 
Flipapt, which will prove of absorb- 
ing interest; a brilliant sketeh by 
the great Italian, Bassano, called 
“The Nymphs and Actaeon” and a 
charming water color by Maurice 
Prendergast.

Echoes of the Italian Exhibition.

4

\If our 
sharp bargain, and if our manufac- 
vurers 
duets 
these 
tion are $omewhat touched 
holiday spirit, then certain 
henchmen seem entiyely unaffected 
by yuletide. Prominent in this un
affected group is Ohio’s Governor I Or this: “Here in full retrospect, 
John W. Bricker, who is today con-1 is the master of the modern age, 
demned by an ever-inereasing num- 
ber of Americans because he is 
trying to capitalięe human misery 
into political Capital.

Governor Bricker, likę many peo
ple, is ambitious; he wants to be 
president of the United States, a 
worthy ambition. So he is laboring 
to win the Republican nomination. 
Since “economy” and “balance the 
budget now” are likely to form the 
battle cry of Hoover’s followers in 
the coming campaign, Bricker rea- 
lizes that his greatest claim to the 
GOP nomination is his 
of Ohio’s' budget.

Unfortunately, to keep 
get balanced until after 
vention next June, John Bricker 
mušt si/ tight on Ohio’s money 
chest, and mušt see that no laws 
are passed allovving either the 
statė itself or any of her cities to 
spend more. Stoppage of wise 
growth, dišruption of necessary 
Services, even .the starvation and 
death of Ohio’s destitute jobless as 
in CĮeveland and other cities— 
things likę these. mušt not be per- 
mitted to weaken Governors Brick- 
er’s grim resolve. With the lašt 
breath of starving reliefers Brick
er will stiek to his resolution—the 
resolution that the financial budget 
mušt be balanced now even if suf- 
fering and misery and death are 
the/dead-sea fruits of such a policy.

merchants drive a less, |as every 
blue, then

. „,cubes and yes, if __. eurves. He civiliza- , never seenby the . „
of their pinXlt

puicker than the eye and the ton- 
gue is rapid in the cheek!”

put less poison in their pro- 
at Christmas time; 
mighty men in our

hand is Naturally the greatest favorite 
and the painting about which more 
inąuiries were received, was Ra- 
phael’s “Madonna of the Chair.” It 
was the favorite of the almost one 
hundred thousand children, mostly 
from the public schools, who flock- 
ed to the Italian Galleries in the 
Art Institute. Titian’s portrait of 
“Pope Paul III” was the canvas 
praised most highly by artists and 
art students; Tintoretto’s “St. Au
gustine Healing the Plague-Striken” 
being a elose second. Correggio’s 
“Madonna and Child” especially 
pleased the women visitors. Michel- 
angelo’s marble bas-relief became 
the center of throngs of visitors,

the painter who, even by the ad- 
mission of his antagonists, has in- 
fluenced the art of his time more 
than any other man. Here is the 
most fertile and most advanced 
painter of the twentieth century, 
whose art at fifty-eight is štili ,as 
revolutionary and again as general- 
ly misunderstood as was once that 
of his < twenties which is now an 
accepted classic almost unto the 
academies. Here is the artist who 
has disdained every artistic conA|many of whom wondered what the 
vention, who has repeatedly ex- 
changed his stylistic formula for 
another radically opposed, only to 
drop the second for a third, again 
as different, if the prior one has 
seemed exhausted and the new one 
valid. Here, in short, is the aesthet- 
ic temper of our time, the dilemma 
of the modern world, incorporated 
in one man who has done as much

The death of Mįrs. Stupar has 
been felt keenly by Pirmyn. As a 
sponsor, we could not have asked 
for a better one. As a member of 
the “Pirmyn to Lithuania” com
mittee, her cooperation and hard 
work helped a great deal in send- 
ing us there. Where any assistance 
was necessary, she was always there 
to help. Time will never erase Mrs. 
Stupars memory as long as Pirmyn 
exists to remomber. To Mr. Stupar, 
Lillian and we extend our 
heartfelt sympathy.

o-o-o
With such beautiful songs and 

melodies to work on, Pirmyn’s en- 
thusiasm has taken “Blossom Time” 
by storm. In fact, I don’t believe 
that we have ever been so enthusi- 
astic over any other operetta as we 
are over this one. The reason is 
that it has never been presented 
before to the Lithuanian public 
and the songs have a very melo- 
dious catch that continually lingers 
in one’s memory. The members are 
working hard to make this a piece 
of work that will not be easily for- 
gotten. My suggęstion to the. pub
lic Įs to keep Sunday, March 10, 
open for Pirmyn’s presentation of 
“Blossom Time”—-we assure you 
you won*t be disappointedi

THIS N’ THAT—Another birtb- 
day has been celębrated by that 
“gal with the golden voice”—kee- 
rect, none other than Onuks. By 
the by, aren’t cha dying to see her 
do her stuff in “Blossom Time.”

balancing

that bud-
the con-

hand about the forehead of the 
Madonna signified. An appeal to 
one of the Italian Commissioners 
with the exhibition elited the In
formation that the hand, with the 
wings and the cherub’s face, ^vas 
simply a decoration.

..Handicraft Display in Blackstone 
Hali.

Basketball Tourna 
ment of Calumet 
Region

the
of

with the

first
the

An unusual and up-to-date ex- 
hibition of handicraft work has just 
been installed in Blackstone Hali, 
Art Institute. It is under the auspi- 
ces of the Milvvaukee W.P.A. The 
project was formed to produce 
originally designed eraft articles 
for ūse in the tax-suported institu- 
tions throughout the country. There 
are 1300 men and women workers 
employed and they produce textiles, 
upholstery fabries, rūgs, tabje 
linens, custom built furniture, toys, 
games, dolls, books and various 
costumes. It will be on exhibition 
until February 8.

Calumet Region offers 
independent tournament 
eurrent basketball season 
seneduling of the 17th annual Cal
umet City Championships beginning 
Sunday afternoon, January 28th to 
February 4th inclusivc, 
Friday, February 2nd. The
will be the large Thornton 
tional High School gym.

omitting 
scene 
Fr^c-

Hence, instead of a measure of 
joy and happinešš in their cups on 
Christmas day, Ohio’s large army 
of destitute mušt drink hunger and 
bitterness and woe—all because 
Governor John W. Bricker, even 
at yuletide, persists in turning hu
man misery into political Capital.

in the

Next Play at Goodman Theatre.
O^ening on Monday, January 15, 

the Goodman Theatre players will 
produce, for a period of two weeks, 
the hilarious English drawing room 
comedy “George and Margaret”. It 
was written by Gerald Savory, of 
England, who is now a member of 
the cast “The Man Who Came to 
Dinner”, playing at a loop theatre. 
Mr. Savory will be a guest of the 
Goodman ąt the matinee perform- 
ance to witness his own play. “Cin-

The tourney is the oldest 
region and is sponsored annually 
by the Board of Commisšioners 
of the Calumet Memorial Park Dis- 
triet in Calumet City and is under 
the management of Director 
Fedosky.

A very special Meeting of the 
American-Lithuanian Day Ccynmit- 
tee is being called for this evening 
8:00 P. M. at 6912 South Western 
Avė., for thejpurpose of discussing 
recent developments.'

Thę time is short and there are 
many Important matters and finai 
arrangements to be made. The pre- 
sence of all Committee members is 
definitely necessary and we ask 
that you be present without fail.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d.. 1940 
SOKOLU S ALKTE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Ed

Di-
Me-

the Red Cross emblem is the “plūs 
sign” of civilization. A nation with 
mor^ than seven million Red Cross 
members contributing to fortify the 
forces of mercy is, in turn, well 
fortified against -the forces of dis- 
tegration so much feared in the 
world today. (N. S.)

The femmes of this chorus sure 
have it lucky—a big box of candy 
for warbling over the radio lašt 
Sunday—thanks to Naujienos.

Kazys

En‘ries mušt be filed with 
rector Ed Fedosky of Calumet 
morial Park, Calumet City, with the 
dealine scheduled for Wednesdayf _ __ r_____________ _________  r—_______

January 24th at which time pair- drella”, at the Children’s Matlnees 
ings will be made in the various is playing to crowded houses. It 
jbrackets. will run through January.
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“MĄNCK DRAUGAS" Oękar Grasę tapybą

Charakteringas p. Henry Colby portretas, buvo 
išstatytas parodoje adresu 215 N, Michigan avė. 
Piešėjas—Oskar Gross.

Knygos, Kurios 
Kalba...

Robertas Natapas parašė “Že
mės portretą”. Sušalęs, alkanas 
dailininkas; vėliu laiku parke ra
do žaidžiančių mergytę, įsikal
bėjo, ir atsįskmant ji pasisakė 
norinti, kad jis palauktų, kol ji 
užaugs— Girdi, dailininkas vis- 
tiek pieko neturėjo/ tai niekas 
jam nekliudė ir palaukti... Apie 
tai, kaip laukė ir ko sulaukė ir 
rašo šis romanas...

Newberry knygyne dar tebė
ra (skelbtoji nuo spalių iki 
gruodžio pabaigos) dviejų Chi- 
cagos leidėjų (vienos bendro- 
yėęjr'išieistik knygų labai vertin
ga parodą/(taip gražįąi išleisr 
tų daugybės knygų niekas dar 
Amerikoje neviršijo). Meniškai 
atliktų knygų (puikus viršeliai, 
vinjetes, iliustracijos, taip pat 
popieris ir raidės) egzemplio
riai, iliustracijų originalai, au
torių ir dailininkų laiškai ir at
vaizdai nukelia į savaip roman- 
tiškąl 893-1905 metų laikotar
pį... Pfcmas leidinys buvo rašy? 
tas leidėjo II. S. Stone, 1893 
metų Chichgos parodos vadovė
lis, su autoriaus ir žinomojo 
(“Chicago Tribūne”) John’o T. 
McCutchesn’o iliustracijomis. 
B-vė (iki51913 m.) leido “A Ma
gazine of Arts and Artisanship”

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, . Batu 
kietams, laidotu
vėms, Papuoši- 

^ELININKAS mams 
4180 Archer Avenųe 

Phone LAFAYETTE 5?00

———■' ■- ———.....................................

—“The Home Beautiful”, (ank
sčiau: “The Chap-Book” — taip 
pat gerai iliustruota; parodoje 
įdomus išėjusių to žurnaliuko 
— ir knygų — reklaminių pla
katų “sultingumo^’ pilni 35 pie
šiniai, daugiausia — spalvotus 
litografijos; toks pieniškas skel
bimo būdas Amerikoje taip pat 
dar neviršytas). Leidėjai pradė
jo jauni, (Stone — 21 m., Kim? 
bąli — 18). Kilme, keliavimu ir 
išsimokslinimu nepaprastai bu
vo išlavinę literatūrinį ir meni
nį skonį, (senasis Stone buvo 
“Chicago/Daily News” redakto
riumi, Kiiiipall tėvas — gele
žinkelių, kasyklų biznis — pir
mos parodos Chicagoje buvo 
žymus asmuo).

Sename knygyno name, tru
putį girgždenąnį grindinis, Rųr 
kertėje “praeities romantiką1’ 
taksi didelis senoviškas ląikro- 
djs su dideliu ciferblatu yra 
“baugiai” jauku pasinerti į tuos 
pralėkusius, pračiuožusius lai
kus... žiuri į išstatytų Edgaro 
Alano Po knygai šiurpulingu 
(ta visiems žinomą I) iliustraci
jų — “Bedugnė ir, laikrodžių 
mosykuotojas” (šmėkliškas dra-r 
konas, pririštas prie rusto žino? 
gus, ir — vortinklio fone — di
delis, su išgulusia galūne, laik-r 
rodžio mosyklis — prie pat 
žmogaus kūno... visa tai — prie 
šulinio kranto...), ir rodos gir-: 
di, kad ne (už senoviškos ina-r 
dps didelių kambarinių žalumy
nų) “suaugusiai” taksi dideliu 
laikrodis (su spalvuotu šun^ 
apgalimu elniu — kur rodyk- 
liai...), bet •— juda tas baisuj 
mosikuotojas, kuris tuojau per
plaus žmogų — čia pat prie be
dugnės, belaukiančioms žiur
kėms... Arėjas Vitkauskaą

B ilsino Si Dųpodųs 
Art Institute

Italijos Meno Brangenybių 
paroda Art Institute užsidarė 
oraeitų trečiadienį vietoj ant
radienio, sausio 9 d., kaip bu
vo skirta. Nepaprastas publi
kos susidomėjimas šia parodą, 
privertė muziejaus valdybų 
pratęsti parodą. Paskutinę 
dienų muziejaus durys buvo 
atidarom iki 9 vai. vakaro.

Sakyta paroda bus trumpam 
aikui perkelta į New Yorko 

Museum of Modern Art. Iš ten 
visi eksponatai grįš į Jtaliją.

Institutas visuomet parūpi
na genį parodų. Netenka nu
siminti, kad jų dabar nebus. 
Vasario 1 d. 19401 m. atsidarys 
garsaus prancūzų modernisto, 
kubizmo išradėjo, iPablo Pį- 
casso kurinių paroda. Galprį- 
:os bus užpildytos jo vieno še
devrais, kurie yra kelionėje iš 
Nbw Yorko. New Yorko Mu- 
zeum of Modern Art sako, kad 
ten buvusi jo paroda turėjus 
didelio pasisekimo.

Picasso pąskutipiąįs metųis 
savo modernistines formas 
mene žymiai pakeitė. Po pa
roda čia truks iki kovo 3 d.

Kovo 14 d. Art Institute at
sidarys vadinama Artists of 
Chicago. and Vicinity meno 
paroda, kuri truks iki bal. 14. 
Ši paroda skaitosi metinė Chi- 
cagos dailininkų meno pa
roda.

—o—
Finęlląy Galerigs,

424 So. Michigan avė., gal 
būt, bus viena iš geriausių 
mieste esamų tapybos parodų, 
tai Chicagos Moterų Saliona^, 
kur yrą išstatyta 41 ekspona
tas. Nepaprastą parodą: Įvai
ri originalus šedevrai, įdomi.

' —O-— U..

Trętyąkov Qąllęries,
67,3 N. Michigan avė., yrą 

suruošta labai įdomi ir nepa
prastą tapybos paroda. Čia yra 
išstatyti Louis Kronberg’o ku
riniai, jis vėl grįžo iš Pary
žiaus su gausinga paskutiniu 
poros metu tapybos pintimi- 
šį kartą daugumoje patiekė 
gėlių ir balerinų, kurio labai 
nalurąįįąį pp|ąpytj. J<ąi kurie 
meno kritikai jį vadina “ant
ruoju pegas’u-”

—o—
New York Art Rooms,

227 Jf. ftĮiclūgąi)1 ąvp- (naują 
meno galerija), dabar galima 
pamiatyji i UammmlyvišIsiB Į 
dailės šedevrus, tarp kuriu ir 
Glenn Sheffer, olupagiPČĖP, pa- 
sižympjusio nuogais modeliais, 
daiiiujgku kurinius:

■ 1 —o—
Arts Club,

400 n. Mmliigon »ve, A: 
Ozcnfanl’n imrtoviauolo ku
bizme paroda.

HELP VVĄNTĘD—FEMALĘ 
Darbininkių Reikia

GERIAUSI DARBĄI patyrusiems 
restaurantų ir hotelių darbuose — 
nuolatįnis—geras mokestis.

MODERN 'HOTEL 
879 North State St.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie vienos adatos mašinos. 
Reikalauja didelė Suknelių įmonė— 
darbąs nuolatinis. Kreiptis 

TOBIN-PICKER and CO.
4119 Belmont Avenue.

VIENOS ADATOS operatorių, 
blind stitęh hemerių ir pinkerių— 
patyrusių prie pląunamų suknelių, 
section darbas, ir nuolatinis nakti
nis darbas. SMOLER BROS., 2300 
Wabansią.

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ prie 
plaunamų suknelių tokių, kurios 
mėgsta puikiausias ir draugiškiau
sias darbo sąlygas šioj industrijoj, 
kreipkitės į Mr. Greerispun, 

KORACH BROS.
913 W. Van Buren.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BARTLEY, W. VA. — Ekspliužija kasykloje, kur, 

kaip spėjama, užgriuvo 8Q angliakasiai.e

FURNISHED ROOMS-TO RENT 
Gyvenini uįKainbariai

RENDAI KAMBARYS DĖL sin- 
gelio. Apšildomas su visais patogu
mais. Tel. Lafayette 9438. 4408 So. 
CąiąRbell Avenųe. z

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

Rašo ’<>
POMINIKAS KUmiTIS

aky- 
einą 

jame

gus apsis’ 
sėjai vėl apsimetė

hHSUELLANEOUS FOR SALE
_______

PARDAVIMUI FEEDER PRIE 
1515 Węst 69th St. Kreiptis Jąffee, 
11 So. La Šalie St.

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BUČERNfi—GROSER- 
NĘ, Dirba du bučeriai. 
Biznis ‘geras ir pelnin
gas. Priversta esu par
duoti, nes turiu išva
žiuoti į kitą miestą. At
sišaukite į—

NAUJIENAS, 
Box 1120.

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

RENDAI 6 KAMBARIŲ FLA
TAS, 3145 So. Emerald Avė., $16 
mėnesy, savininkas pirmam aukš
te.

PARDAVIMUI KAMPINIS TA
VERNAS gerai prikrautas prekė
mis ir išdirbtas biznis—kambarių 
flatas, karštu vandeniu šildomas, 
Cicero. •' Bargenas. Tel. CICERO 
3695. t

FARMS FOR SALE \ 
Ūkiait Pardavimui   .,

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

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

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOROLŲ sąleje

JUOKELIAI
. »

Kitas Renesansas...

Ponas Pjnigius, kur j pieno 
komitetus - Įtempė į .{’ė/pųpp 
komlilctų, be§įgprėdąpms pa
rėplios Itąlįjo§ peųe§ąpsp pa
rodoj vąįjpąh, į piępp komi
teto pirminįpką:

“Dabar butinąį, butinąį, ki
tų Renesansą turi|p ^urepgfį! 
Ąš paremsiu!...”

Ąf'ijas Vitk,

111111 'n 1 R I ■!'!" 
NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS UMOKSJIMAIS

JAUSKIS FURNITURE HOUSE, lac. 
-1HB HOME OF FINE FUBNITUBE" STNCE 1M« 

748-50 West 47th St Phone Yards 5069 .. ** ' • - * • • * r

51

i

' " JI... Į" Trr'.”’-'-?r

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedybomis

(Chicago j)
Robert Mątejka, 23, su Mąr?

cella Krapick, 21
ElLSy^opk, 22, su Anastąsia

Simon, 20
William Hasper, 54, sų Mąfy

Surma, 34

Reikaląyjp.
Perskirą

Rose 2\ųgUbĮine mm Jpseph
Augustine

Gavo
Perskiras

Edna Wade nuo Philip Wa(lp

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsipąsi

(Tęsinys)
VĮ.

<fžĮQPSQTOJAS” MEKSIKOS 
MILSTE ■

Nefrųtų įmeną amerikietė, 
jeigu atvykusi į svetimą mies
tą, neitų Ošopintip. Likęs vie- 
ną§ nptąriąu,Ui išeiti pąžiųrėti 
kaip Meksikos sostinė ątrpdo, 
kai eini “kur nosis veda”.

Palikus viešbutį, tuojau 
se Įsmigo perkąs, Aš ir 
pąžiuręti kas., ypatingo
randąsi. pidmiesčio vieši par
kai visuomet yrą įdomus. Pir
miausia, radau iš akmens nu
kaltu merginąs ^lątulą. Ji buvo 
nųągą, plaukai palaidi, išdrai
kyto rankos įr kojos buvo re- 
tęgįąis supančiotos. Jos suny
kęs, sopulingas Veidas rodė mo
teriškę, bado nukamuotą. Pede- 
Stftlyj buvo statulos vardas ir 
pąąiškmimas, bet negalėdamas 
ispaniškai skaityti, negalėjau 
patirti ka Ms paminklas repre- 
?eptąvo-

Eidamas toliau—užtikau ir 
kita statula, ir vėl merginos, 
įr vėl peąprėdytos. Ji klūpojo 
kniųpšęįa, prisiglaudusi prie kę- 
dčs? Rankoniis laikė kėdę ap
kabinus, tarp j U nuleidusi savo 
sudarkytus plaukus ir galvą. 
Jį atstovavo kankinę, o kėdę, 
tam tikrą stulpą, prie kurio pri- 
rišdąvp žmones plakimui.

Pąrkc buvo ir trečia stovy- 
la, jauno vyro, atvaizduojanti 
lyg ir aliotą.

Mačiau daug stovylų Chica- 
gus parkuose ir Dailės Mu?ia- 
juj, foęt Chieagoj stovylos trm 
puti daugiau apdengtos, negu 
Meksikos mieste. Viešam parke 
turėti tįek s^vyių Adomo ir 
Ievos rubuąse — buvo gąl pe- 
vįsai padorur

Atsisėdau valandėlei pamaty
ti parko judėjime jo įvairu- 
ma-
BĘ^ĮUOl VIS 
ĘĘRJKĮUSĄl

Tupjaų prisistatė apsukrus 
berniukas ir pąsįsiulė man ba
tus nuvalyti. Jam bavalant, pri- 
slstatė ir kitas berniukas, siu? 
lydamas pardavimui kakius tai 
laimingus numeriua* bH iu ne
galėjau suprasti- V? kalmlikas 
linksniu mnu suolo kali 
batų vąĮytejai motė kauliukus- 
Apysenis šmms priėio ir ėmė 
juos barti. Berniukai tuojau pa
slėpė kauliukus ir pasidarė la
bai “šventi”,; bet kai; tas žmo
gus nusisuko eiti, vienas pa- 
leitĮp j apalsino lupyną

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

niekad neprąu- 
akys ir dantys žiba, 
įsikandusi didelį ci-

skersai aikštę atsi-

, bet kauliukų 1b- 
šventais, 

nekaltais” vaikeliais... Taip 
kaip ir berniukai musų Ame
rikoj. ..

Einu siauromis miesto gat
vėmis. Gal užtiksiu ką nors ne
paprasto, gal pamatysiu kas
dieninį gyvenimą, kuris mies
tuose paprastai šiepiasi už gra
žių muziejų, viešbučių ir bul
varų. Stora, gal trijų šimtų 
svarų meksikiete parduoda ba
nanus. Sėdi ant pliko šaligat
vio. Veido gal 
susi. Jos 
Ji ruko, 
garą.

Perėjęs
duriąu prie didžiulės, senos baž
nyčios. Įėjęs vidun pamatai, 
ka4 ji lyg susiderą iš kelių baž
nyčių. Vidurys padalintas į tris 
lygias 4ą|įs} ir kiekvienoj — 
atskiras altorius. Šonais yra 
ąpįę keturiolika kaply lėlių. Vi
sur gausiai dega žvakės, visi 
altoriai žiba aukso stovylėlč- 
ipi$, aukso, brangių akmenų ir 
sidabro papyošaląis. Bažnyčios 
vidurys — didikams, čia, suo
lai labai puošnus, čia vargšas 
negali įeiti, jis tik galį stebė
tis kaip čia, didikų vietpj, gra
žu, apžiūrėjęs ją per grotų ply
šį. Grotai šią dalį skiria 
kitų “bažnyčių”.

^moneliai visur meldėsi, 
pi pirko ir degė žvakes,
šaukėsi dangaus pagalbos, iš- 
skėtę aukštyn rankas lyg ku
nigai. Čia žejnėj jie vargsta, 
čia jie skirstomi į luomus. Jie 
meldžiasi ir gyveną viltmn, 
gąl anam gyvenime, jiems 
geriau — ten gal ramybę 
rps, tąn gąl Įppmų nebus.

(Ęąs daugiau)

nuo

Vie- 
kiti

gvarbus gusįrinki 
mas LkMų Phr 

Reikalai

tu-

Šįąakąe, Adrese 0912 Soąlh 
W^sfern Ąvenąe!

Šįvakar, adresu 6912 South 
Wes|ern avenue, įvyks svar
bus susirinkimas Ąmęrįkps 
Lietuviu Dienos Reikalu. Ren
gimo komiteto įr įvairių k°" 
misijų nariai yra prašomi bū
tinai atsilankyti r

Susirinkime bus tvarkomi 
keli svarbus Dienos reikalai 
įr bus užbaigti planai progrą- 
inui ir sporto rungtynėms.

Susirinkimo pradžia—8 vai. 
vakarė. rn/. į. J.

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

D. L. K. VYTAUTO DR-JOS 
narių metinis susirinkimas įvyks 
ąntradienį, sausio 16 d., 7:30 vai. 
vakaro Ch. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus todėl būtinai atvykite.

—P. K. sekr.

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

DARŽO

Jauni Lietuviai 
Dalyvavo Shriners’ 
Cirke

Kiekvienais mptais, taipjau 
po Kalėdų, Chicagos masonų, 
Jįįhriners’ organizacija rengia

mel jaunų lietuvių grupe, Da- 
riųs-Girėnąs Posto Druni and 
Bugle Corps dalyvaus cirke, 

-fkaipo dąlis Amerikos Legiono 
surengto parado.

Visas cirko pelnas skiria
mas neturtingų vaikų šelpi
mui. . • — R. Margei'.

Prie Puodelio
Karštos Kavos

Leąionierių Moterų 
Susirinkimas^

_______ i
American ^egion Auxiliary 

Dąrius-Girėnas Unjt 271 turės 
savo mėn. sdsirinkimą sausio 
17-tą, 8:00 vai. vąkąro, Darius- 
Girėnas name, 4414 So. West- 
ern avė. Norėdamos padidinti 
įkaičių narių, kviečiame mo
teris, seseris kąreiyių dar ne- 
prikląrsąpęiąs prie auxiliary, 
į svečius, susįpažįpti su narė
mis mus ųskyriaus prie puo? 
dirkp karktos kavos ir pyrago. 
Po susirinkimo Įvyks vaišės ir 
susipažininias.

—B. Marger.

Mirė širdies

Sąvo hąrz4MskulyĮ<loj širdies 
ligą pąsijnirc lietuviams gerai 
žinomas northsidielis, Anthony 
£iabpwsky. Jisai buvo 55 me
tų amžiaus ir gyvenotų amžiaus įr gyveno vienas 
kambarėly j sale savo kinutu- 
yės.

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

2 FARMOS — 158 AKRAI ir 184 
akrai. Pąrdups ar noriai renduos 
atsakančiam asmeniui. Rašyti sa
vininkui T. E. BALL, Springfield. 
Illinois.

HHŲLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau infonųacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSĮ 
nūs, 6343 S. Westėrn Avė., 
III. Phone Republic 6051.

PLUMBĮNG & HEĄTING 
Įrengimai ir Apšildymas

Su- 
ago,

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

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

1247 W. Ląke St- 
Te). MptjROE 3387

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kas diena;.
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų |r L L

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

j ienų 7-me puslapyje ,‘Class- 
ified* skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokimės Nąujienų aukotos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat-
vežfcml:

CANal 8500
“NAUJIĘNOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
t Chicago, Ui.



8 ' NAUJIENOS, Chicago, UI
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Pidmadien., sausio 15, 1940

ŠIANDIEN LAIDOJA BUVUSI GARSU 
SPORTININKĄ VINCĄ NEKSZĄ

Įvairios Žinios Iš Cicero
CICERO. — šiandien įvyksta 

laidotiA’ės Vinco Nekszo. Ve
lionis J per paskutinius 15 me
tų dirbo pas p. A. Valenlį, 
1511 S,XCicero avenue. Miie 
staiga, gavęs širdies atakų. Yra 
pašarvota.^ laid. direktoriaus C. 
Sirevičiaus\ koplyčioj, 1311 So. 
5031 avenuę.

Jaunomis dienomis velionis 
buvo garsus žmogus, didelis 
sporto mėgėjas. Seniau gyveno 
Detroit, Mich. Nepaliko artimų 
giminių nei turto. Laidotuvė
mis rūpinasi p. Valentis, su pa
tarnavimu jaunojo C. Sirevi- 
čiaus.

d Metinis susirinkim s
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugija šį penktadienį turės 
savo metinį susirinkimų Lietu
vių Liuosybės svetainėje. Drau
gijos nariai dalyvaukite. Šiame 
susirinkime bus renkama val
dyba ir svarstysite metinį pa
rengimų bei kitus svarbius 
klausimus. Po susirinkimo 
įvyks programas, o po progra
mų — vaišės visiems nariams.

Bukime visi ir padarykime 
gerų, linksmų pradžių naujiems 
metams. Duokime paramų sa
voj kontestantams nurodydami 
nors po vienų naujų narį.

Draugijos metinis parengi
mas įvyksta sausio 21 d. Visi 
jau turite bilietus, ir renkitės

Rengia Vakarėlį 
M. Jurgelionienės 
Paminklo Fondui
Iš Lietuvių Moterų Draugijos 

“Apšvieta” Veikimo
Lietuvių Moterų Draugijos 

“Apšvieta” metinis susirinki
mas įvyko sausio 7 d.. Sanda
ros svetainėje. Kalbėta apie 
bazarų, kuris įvyko gruodžio 
10 d., 1939. Viso pelno buvo 
likę $60.50. Iš to pusė $30.25, 
buvo įteikta gerb. Konsului 
Vilniečių sušelpimui. Likusi 
pusė pelno teko draugijai.

Taipgi buvo kalbama apie 
“bunco” ir kortų vakarėlį, ku
ris įvyks vasario 21 d., Lietu
vių Auditorijoj. Jo visas pel- 
nas yra skiriamas M. Jurgelio
nienės paminklo statymui.

Komisija susideda iš M. Zol- 
pienes, A. Miščikaitienės, M. 
Schullz, M. Endziulis ir U. 
Katauskienės. Per susirinkimų 
buvo išdalinta tikietai.

y> Nauja Valdyba.
U o to buvo renkama valdy

ba 1940 metams. Išrinkta: 
pirm.—M. Schullz, nauja; gar
bės pirm, išrinkta—A. Mišči- 
kaitienė; Vice pirm, (nauja), 
—A. Varneckienė; prot. rašt.— 
A. Jonikienė; M. Viščiulienė 
—finansų sekr. (esanti); K.

dalyvauti, nes tai' bus graži 
vienos šeimos narių sueiga. .

Remkime jaunuolius!
Man labai patinka, kad spau

doj dažnai yra minimas Cicero 
miesto vardas, suprantama, “iš 
gerosios pusės”. .Jaunuoliai 
spartįninkai pasirinko Cicero 
savo Lietuviškai Dienai, ir da
bar visi tik apie tai ir kalba ir 
rašo. *’ ' ' .

Vasario 4 d. tikrai čia bus 
tas, ko dar nėra buvę. Jaunuo
menė veikia, kelia musų tautos 
vardų. Padėkime jiems viso
kiais budais. Skaitlingas publi
kos ats lankymas jiems pri
duos geresnį ūpų ir norų veikli 
toliau. Vasario 4 d. Cicero Sta
dionas turi būti užpildytas su 
kaupu. /

Įsigykite bilietus iš anksto, 
kad nereikėtų grūstis prie lan
giuko ir ilgai eilėj stovėti. Aš 
esu tikras, jog Raudonos Rožės 
Kliubo jaunuoliai visus mielai 
aptarnaus su bilietais. Kreipki
tės kliubo užeigon, 4932 W. 
14th street, atdaras kiekviena 
vakarų. x

Kaip butų puiku, jei Cicero 
laimėtų pirmų vietų sporto 
rungtynėse! Stenkitės vyrai, dė
kite visas jėgas atsistoti pirmo
se eilėse ir laimėkite tų krepši
nio turnyrų! —D.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

žuvo Septyni žmonės

• Prie Lake avenue ir Ramo
ną Road, Wilmette priemiesty j, 
automobilis užmušė Palrick J. 
Murray, buvusį Kenilworth, III., 
policijos viršininką.
O Nežinomas, apie 50 merų 
žmogus žuvo prie Ashland ir 
Leland avenue kryžkelio. Jį su
važinėjo automobilis valdomas 
Nathaniel Carringtono, nuo 2’29 
Woodbine avenue.

A

• Ties 1503 Clybourn avenue 
automobilis užmušė 68 melų 
W.P.A. darbininką,. Ferdinand 
Dietz, 1860 N. Maud avenue. 
Automobilį vairavo Edward Ty- 
tor, 2053 N. Tripp avenue.
4 Kitose automobilių nelaimė
se žuvo sekami žmonės:

72 metų Alice Robertson, 
10044 S. Leavitt street; ........

Mrs. Molly Vargęs, 50, 5659 
North west Highway;

Phillip Eisner, 62, 1252 So.
Karlov avenue, ir

William N. Julin, 32, 2564 
Estes avenue.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
KOKOMO, IND. -— Indiana nacionalė gvardija naudoja sėkmingai suomių taktikų savo manevruos

Turės Mirti 
Elektros Kėdėj

22 Metų Jaunuolis •

Vakar į Apskričio kalėjimo 
“.pasmerktųjų” sekciją bųyo-per- 
keltas 22 metų jaunuolis Jerry 
Mangano. Lapkričio 20 d., ji
sai nušovė Humboldt Parke po- 
licistą Harry Francois.

Pereitą penktądienį džiurė 
susidedanti iš astuonių vyrų ir 
keturių moterų pąskyrė jam 
mirties bausmę. Bylą svarstė 
teisėjas Sbarbaro.

Mangano sėbras, Italo Bega- 
ni, kuris irgi dalyvavo nužu
dyme, pasidavė teismo miela- 
širdingumuų o trečiasis, Joseph 
Russano, tebelaukia bylos.

Apiplėšė Tris, 
Vieną Pašovė

Apiplėšimai Northsidėj
Nežinomas jaunas, ginkluotas 

piktadaris apiplėšė tris krautu
ves Northsidėj ir vieną žmogų 
pašovė.

Avalinės krautuvėj ties 1362' 
Mihvaukee avenue ' nuo klerko t . -c
Edward Pankaus atėmė $140.

Nuo groserninko Michael Pu
trimo, 3625 Fųllerton avenue 
gavo $40, ir su keliais doleriais 
pabėgo iš baldų krautuvės, ad
resu 3448 North avenue. Ten 
jis pašovė savininką J. E. Ker- 
cher’į, kai tas bandė pasiprie
šinti ir aiškino, kad pinigų ne
turi.

Nelaiminga 
Medžioklė

Netoli Melrose Parko, sausio 
3 d., medžiojo du vietos gyven
tojai, Carl Wieunnecke, 28 me
tų jaunuolis nuo 32nd avenue, 
ir 43 metų John Karner. Va
kar Wieunnecke pasimirė. Be- 
šaudamas gyvūną Karner pa-
taikė į savo draug'ą ir jį mir
tinai sužeidė.

. ; 'X

Margaret Mary Carey, kuri 
liko išrinkta' Mnrąuette 
universiteto

m

NAUJIENV-ACME TelephotP
ATLANTA, GA. — Pietineš valstitjas užklupo tikra žiema.

Naujos Aukos
Vilniaus Lietuvių
Reikalams

Harvey SLA 278 kuopa (per 
A. L. Skirmontų) ........ . $6.00

Dorothy Pethke, Ch-go $1.00
Jonas JacobsrJokubauskas,

Chicago .................... ...... . $5.00
SLA 260 kuopa (per M.

Mikužiutę) ..................... $^0.00

$22.03
Pirmiau paskelbta J.. 633.35

Viso ........       $658.35
Aukotojams širdingai ačiū!

KOMITETAS VILNIAUS
KRAŠTUI ŠELPTI

(Aukas reikia siųsti finansų 
sekretoriui A. Ambrazevičiui 
1739 S. Ualsted Ch cago; 
čekius ir money orderius reikia 
išrašyti iždininko, P. M ll nio, 
vardu. Visos aukos greitą! pa
kvituojamos per spaudų.)

MILWAUKEĘ, WIS. —

Ne, Tai Nebuvo 
Sapnas, Taip 
Tikrai Įvyko

Tai gyvenimas!

Taip, tai tikrai buvo, bet gai
la, kad neilgam. Tai įvyko Jo- 
liete, šeimininkes ten pyko, bet 
ne vyrai, kurie niekuomet neat
sisakys nuo kaušo alaus. Įsi
vaizduokite jų džiaugsmų, kai 
.š vandens kranų užvakar pra
dėjo bėgti alus. Nebuvo labai 
stiprus ir neturėjo putų, bet 
vistick lai būva alus.

liet šiandien iš tų kranų vėl 
bėga vanduo.

Įvyko štai kas. Vienoj Jo- 
iieto dalyj yra keli bravorai. 
Vandens spaudimui miesto van- 
dentiekyj nupuolus, alus ėmė 
iekėii iš bravorų i vandene 
vamzdžius, bent laikinai išpil- 
dydamas kai kurių alaus mėgė
jų svajones. Pasukai kranų ir 
vietoj vandens bėga alus. Tai 
gyvenimas! Kogi daugiau berei
kia?

Nusišovę 
Negalėdamas 
Darbo Gauti V .

Savo kambaryj užsidarė ir 
nusišovė 27 metų jaunuolis, 
Bradford Hill Whiting, 1438 
N. State Street. Jis buvo tur
tingų tėvų, bet labai rūpinosi 
ir krimtosi, kad negali darbo 
gauti. Jisai turėjo ir nervų li
gą-

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

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

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

Kaina 15c.

Vakar ir Užvakar Chicagoje
avenue. Draugijos nariai atva
žiuos ir pasiimti, jeigu jiems 
duos žinių.
• Prie Brady Real-Estate raš
tines, 5442 S. Halsted street 
užvakar įvyko susišaudymas, 
tarp vagilio, kuris įstaigą api
piešė, ir policisto Raymond 
Klein iš Stockyards nuovados. 
Piktadariui pasisekė pabėgti 
laukiančiam automobilyj.
• Lopšelyj nutroško trijų mė
nesių kūdikis, Gerald Sebelius, 
8926 S. Union avenue.
• 25 metų chicagietė Anna 
Gesiakowski, 5041 S. May st., 
užvakar pagimdė dvynukus- 
berniuką ir mergaitę. Tai an
tra dvynukų pora 16 mėnesių 
bėgy j.
• Marshall Field šeima skel
bia, kad netrukus pradės griau
ti Great Northern viešbutį. Re
montas perdaug kainuoja. Jo 
vietoj pastatys vieno aukšto 
krautuvių namų.
• Į Buckley viešbučio elevei- 
terių tunelį įkrito ir užsimušė 
31 metų moteriškė, Mrs. Mary 
Pierce. Viešbutis randasi 1350 
W. Madison street.
• Nuo dujų, kurios pradėjo 
siurbtis iš sugedusio šaldytuvo 
vos nenutroško 52 metų chica- 
gietis, Lee- Hollender, 2424 N. 
Sayre avenue.

t

• Phillip ir Roselia Penze, du 
jauni vedę žmones, neseniai 
persiskyrė. Vyras paprašė žmo
nos grįžti, bet kai ji atsisakė, 
jis ją sunkiai pašovė. Penze 
gyveno adresu 1445 Wieland 
avenue, o buvusi žmona, 26 me
tų Roselia Penze, adresu 1502 
Wieland avenue.
• Nuodų išgėrė ir mirė 61 me
tų chicagietė, Rose Golin, 905 
Carmen avenue. Ji įsivaizdavo,

|kad serga sunkia, nepagydoma 
liffa-

• Klounas Mickey McDonald 
kuris vaidino Shriners cirke, 
Amfiteatre, užvakar gavo te’e- 
gramą. Jų perskaitė, užsidėjo 
kostiumų, ištepė veidų dažais ir 
išėjo arenon publikų juok nli. 
Po to persirėdė į kasdieninius 
rubus, pasiėmė traukini ir nu
važiavo į Madison. Wis. Tele
gramoj gavo žinių, kad staiga 
mirė jo brolis.

. • Iš Y. M. C. A. viešbučio 
14-to aukšto iššoko .ir užsimu
šė svečias iš Sault Sainte Mario, 
Michigano, C. P. Peterson.

• Praėjo Nauji Metai, Trys 
Karaliai, bet Frank Januchow- 
ski, 3454 Wrightwood avenue, 
neturėjo širdies nurėdyti Kalė
dų eglaitę, kuri stovėjo jo bu
te. Buvo labai graži. Medis la
bai sudžiūvo ir elektros vielos 
kibirkštis užvakar jį uždegė, 
kartu ir Januchowskio buto 
įrengimai.
• Nuo nuodingų' pečiaus dujų 
vos nenutroško Charles Kelly, 
sargas State vi lle kalėjimo bok
šte. Perdėtiniai užtiko jį laiki 
inspekcijos ir atgaivino.
• Chicagos Norvegų Sąjunga 
kreipiasi į visus chicagiečius 
prašydama šiltų apatinių ir vir
šutinių rūbų Suomijos civiliams 
žmonėms. Rubus reikia priduo
ti adresu 2512 North Kinfbal!

Paliko Tris Sūnūs, 
Keturias Dukteris, 
Penkis Anukus
Mirė Bridgeportietė Elžbieta 

RoslecĮt

BRIDGEPORT. — Išsirgusi 
šešias dienas penktadienio va
kare paraližu pasimirė sena! 
Bridgęporto gyventoja, Elž
bieta Rostcck. Ji mirė apskri
čio ligoninėje, , kur buvo iš
vežta ligai pasunkėjus.

Velionė buvo apie 66 metų 
amžiaus ir gimė La Šalie mie
ste, Illinois. Ji paliko vyrą 
Augustą, tris sūnus—Jurgį, 
Vincentą ir Karolį; keturias 
dukteris—Emma, Mario, Eli- 
zabeth ir Margaret, taipgi 
penkis anukus.

Velionės kūnas yra pašar
votas laidotuvių direktoriaus, 
A. M. Phillips koplyčioj, adre
su 3307 Lituanica avenue. Ji 
bus palaidota Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse, rytoj, 9:30 vai. 
ryto.

iPp. Rosteckų šeimyna gyve
na adresu 2954 So. Emerald 
avenue. Jie yra Bridgeporte 
plačiai žinomi, populiarus 
žmonės. Rs.

Suspendavo Keturis 
Darbininkus Dviems 
Savaitėms

Armour dirbtuvėj

Pereitos savaitės pabaigoj 
300 Armour bendrovės darbi
ninkai paskelbė vienos dienos 
streiką. Po konferencijos su 
C. I. O. Skerdyklų unija bend
rovė suspendavo dviem savai
tėm keturis darbininkus, kurie 
streiką suorganizavę. Unija pa
reiškė, kad jis nebuvo autori
zuotas.

Darbininkai nustojo dirbę, 
kai bendrovė prasižengė susi
tarimui su unija, kad skundus 
svarstys po darbo valandų.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
Ęeturakienė—iždininkė (esan
ti) ; M. Endziulienė—kasos gi. 
(esanti), ir O. Paulauskienė— 
maršalka. Taipgi buvo išrink
ta komisija peržiūrėjimui pe
reitų metų finansų: M. Zolpie- 

< nė, Z. Puniškienė, A. Varnec- 
* kienė.

Nutarta rengti arbatėlę (Tea 
party) trumpoj ateity. Komisi
ja susideda iš K. Ketarakienės, 
O. Zolpienės, M. Scbultz ir A. 
Miščikaitienės.

—M. Žalpienė, 
\ Vice-pirm.

Užsimušė Plieno 
Darbininkas

Nuo naujai statomo triobe- 
sio nukrito 30 pėdų ir užsimu
šė 52 metų plieno darbininkas 
Lucien O. Audette, 316 N. Lo- 
tufl avenue. . Jisai dirbo prie 

/Illinois Bell Telephone Company 
namo, kuris yra statomas ad
resu 8856 Marąuette avenue. •

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą
Chicagos ir apylinkės Lietuvių basketbolo komandos 

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

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

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




