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elgija Ir Hoiandija Mobilizavo 1,000,000 Karių8!

PRISIRUOŠUSIOS ATREMTI NACIU
7 ATAKĄ

Civiliai gyventojai kraustosi iš pasienio
-----

Jeigu prisiruošimas pasiektų 
j “E“ stadiją, tatai jau reikštų 
susirėmimų pradžią.

Britai ir franeuzai kareiviai, 
turėję atostogų, pašaukti į tar
nybos punktus vakarų fronte.

šitas sąjūdis, šitas įtempimas 
iššauktas pranešimų, kad Bel
gijos ir Holandijos pasieniais 
koncentruojamos didelės Vokie
tijos kariuomenės pajėgos. • >

Be to, pereitą savaitę dėl mo 
toro sugedimo teko nusileisti 
Belgijoj vokiečių karo lėktuvu:. 
Jame buvo augštas nacių kari
ninkas. Jis mėgino sudeginti 
dokumentus, kuriuos turėjo su 
savim. Dalį dokumentų belgai 
atėmė iš jo. Pasirodė, kad tai 
buvo planai ir fotografiniai pa
veikslai Belgijos tvirtovių ir 
strateginiai svarbių šalies punk
tų.

Slaptų Belgijos agentų pra
nešimai irgi įspėję Belgiją ir 
Holandiją apie nacių invazijos 
pavojų. Pasėkoje beveik pilna 
abiejų šalių karo pajėgų mobi
lizacija, gyventojų nervų įtem- 

’izacija' pasiekusi stadiją “D“, pimas ir net kraustymasi kai 
Raidės pažymi įyai- kurių gyventojų tolyn nuo pa
nas pasiruošigpp-J^arui stadijas, sięnio. . , . i 

į— —<I ww.il■■■»

AREŠTUOTA 18 KRIKŠČIONIŲ FRON- 
, TO NARIŲ

LONDONAS, Anglija, sausio 
15. — Belgijai ir Holandį.įai 
vėl gresia nacių invazija. Bel
gijos karalius Leopoldas oficia
liai paėmė kariuomenės koman
dą. Dienraštis “The Lpndon 
Daily Mail” pranešime iš Stock- 
holmo, Švedijos sostinės, sako, 
kad svetimšaliai korespondęn- 

_ tąi Berlyne laukia vokiečių in
vazijos į Holandiją bėgių . 24 

.valandų.
Antra vertus, valdžios atsto

tų pareiškimai duoda suprasti, 
kad Britanija nesitiki vokiečių 
atakos. prieš Belgiją arba Ho
landiją, vienok mato reikalą ati
džiai stebėti įvykių vystymą
si.

AMSTERDAM, Holą n d i j ą, 
gausiomis. —- Belgijos ir Holan- 
lijos pasieniais abi šalys turi 
sukoncentravusios apie 1,000,- 
D00 kareivių. 600,000 karių tu
ri Belgija, 400,000 Holandiją. 
Abi prisiruošusios atremti ną- 
eių užpuolimą.

Belgijos ir Holandijos mobi-

AREŠTUOTIEJI PLANAVĘ NUVERSTI JUNGT. VALSTIJŲ 
’ VALDŽIĄ

NEW YORK, N. Y., sausio 
15. — “Krikščioniškas Frontąs” 
yra naciams pritarianti organi
zacija Jungt. Valstijose. Pir
madienį paskelbta, kad 18 or
ganizacijos narių areštuota.

Valdžios agentai nustatė, kąd 
“Krikščioniško Fronto” nariai 
planavo perversmą Jungt. Val
stijose. Pas areštuotuosius už
tiko ginklų sandėlį ir kompro
mituojančius dokumentus.

• Tarp ko kita, į sąmokslinin
kų planus įėjo užsimojimas nu
žudyti 12 Jungt. Valstijų kon
greso narių. Tų narių, kurie 
balsavo už bilių leidžiantį par
duoti ginklus kariaujančioms 
šalims. ... ' *

Sąmokslininkai planavo per
versmą įvykdyti kai užbaigs vi
sus priruošimus.

Nors surastas ginklų sande
lis yra nedidelis, bet valdžios 
agentai mano, kad “Krikščio
niškas Frontas” turi ginklų 
sandėlius ne tik New Yorke, 
bet ir kituose miestuose.

Kitas dalykas. Sąmokslinin
kai planavo vogti ginklus įš 
valstijų milicijos sandėlių. Ėak- 
tinai areštuotųjų sąmokslininku 
tarpe yra keletas New Yoęko 
milicijos narių, o taipgi keletas 
buvusių milicijos narių.

Tarp areštuotųjų yra John

F. Cassidy, New Yorko “Krikš
čionių Fronto” vadas, ir Wil- 
liam Gerald, tos pačios orga
nizacijos “sporto kliubo” 
das.

va-

Lėktuvų vairuotojų 
skaičius padaugėjo 

37 nuošimčius
WASHINGTON, D. C., sau

sio 15. — Skaičius civilinių lėk
tuvų vairuotojų, turinčių lėk
tuvams vairuoti leidimus, Jungt. 
Valstijose 1939 metais padau
gėjo nuo 22,983 iki 31,264. Tai 
87 nuošimčių padaugėjimas. Ka
lifornija turi daugiaušią lėktu
vų vairuotojų.

Coliųnbus laivo įgu
la išvyko Į San Fran

cisco

' NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MACON, GA. — Jaęksoh dieną demokratai, kurie nepritaria partijos va

dovybei, surengė bankietą, kuris ą|šięjo po $1.00 kiekvienam.
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VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

—Pirmadienį šimtai rusų 
Eėktuvų Vėl skraidė Suomi
joj ir atakavo Suomių mies
tus.. Sunkiausia .nukentėjo 
pirmadienį uostas Turku. 
Karo 'stebėtojai mano, suo
miams reikia mažiausia 150 

t. :t . » i . ' ; .

lengvųjų lėktuvų (pursuit 
planes) rusų užpuolimus ko-- 
voti.

—J. Valstijos neduosian
čios didelės paskolos Suomi
jai, Valdžia, ketinanti teikti 
riukentėjusiems dėl karo pa-

Britanija panaikino 
kareivių atostogas
LONDONAS, Anglija, sausio 

15. — Vėl kilo alarmas, kad 
Vokietija l^oncentruoja savo ka
riuomenę Belgijos ir Holandi- 
jos pasieniais. Vėl baime nacių 
invazijos.

Ar šitas alarmas pagrįstas, 
ar nepagrįstas, kaip buvo ne
pagrįsti pirmesni alarmai, pa
rodys ateitis. Bet prisiruošimai 
netikėtumams pasitikti skaito
mi reikalingi. Ir Britanijos ka
riams vakarų fronte, kurie bu- 
Jvo gavę trumpų atostogų, įsa
kyta tuojau sugrįžti į savo 
punktus fronte.

RUSAI VARTOJA PADEGANČIAS
BOMBAS

TARP 400 IR 500 RUSŲ LĖKTUVŲ ATAKUOJA 
SUOMIJOS MIESTUS

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 15. — Stalinas kopijuoja Is
panijos diktatoriaus Franco, me
todas, vartotas civiliniame Ka
re.

Franco lėktuvai atakavo ne
ginkluotus lojalistų miestus, 
žudė moteris ir vaikus, šian
dien rusų lėktuvai daro tą pa
tį: atakuoja neginkluotus Suo
mijos miestus ir miestelius.

Kasdien tarp 400 ir 500 ru
sų lėktuvų skraido virš Suo
mijos miestų ir mėto bombas.

Bet viename dalyke Stalinas 
pralenkia Franco. Suomiai pra
neša, kad rusai lakūnai mėto 
į jų miestus ir padegančias 
bombas.

Rusų tikslas esąs suomių pa
sipriešinimo nuotaiką sulaužyti 
atakomis prieš neginkluotus 
miestus.

RUSAI MĖTĖ BOMBAS Į ŠVEDIJOS 
SALĄ

/ ________
COPENHAGEN, Danija, sau

sio 15. — Rusijos lėktuvai sek
madienį mėtė bombas į mažą 
Švedijos salą Kallaks, Boteno 
.Mar.čje, 60 mylių tolumoj į va
karus nuo Suomijos. Salai esant 
arti Suomijos pakraščio, butų 
galima bombardavimą pateisin
ti kaipo klaidą. Dabar gi net 
Rusijos lakūnai negali pasitei
sinti.

Reiškiama nuomonė, kad ru
sai mėgina terorizuoti Švediją. 
O terorizuoti nori, kad Švedi
ja nesiųstų paramos suomiams.

Švedijos valdžia pareiškė Ru
sijai protestą.

Pačioje šiaurėje, Pelsamo 
srity, Rusijos lėktuvai įskrido 
į Norvegijos teritoriją. Norve
gijos priešlėktuvinė ugnis nu. 
vijo rusus.

ŽINIOS Iš LIE
TUVOS

KARO ŽINIŲ
SĄTRAUKA

BRUSSELS. Belgija, sausio 
15. Belgiją ir Hblaridija tu
ri sukoncentravusios apie 1,- 
000,000 i kareivių savo pasie
niais. Jos, yrą prisiruošusios at- 
remti ^načiu^ jeigu ; jie mėgina 
tų užpulti jas. t v

' • X •*—X—-X—x—
OSLO, Norvegija,^sausio 15. 

—Ryšium Rusijos . įspėjimu 
Norvegija duoda suprasti, kad 
ji leis per < savo teritoriją ga
benti amuniciją Suomijai. To- 

ikį pat įspėjimą, kaip Norvegi
ja, yra gavusi ir Švedija.,;

. . X—/

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 15. — Švediją pasiuntė Ru
sijai protestą dėl to, kad sovie
tų lėktuvai mete bombas į jos 
salą Kallaks.

—x~x—x—
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 15. — Nacių vyriausybė sa
kosi nesuprantanti, kodėl Bel
gija ir Holandiją ruošiasi gin
tis nuo užpuolikų.

—X—X—X—
LONDONAS, Anglija, sausio 

15. — Valdžios atstovų pareiš
kimu, įsakymas Britanijos ka
reiviams sugrįžti iš atostogų į 
tarnybos punktus vakarą fron
te yra tik atsargumo priemo
nė. Vokietijos planai Belgijos 
ir Holandijos atžvilgiu tebėra 
neaiškus.

-- X-- x—X—
ROMA, Italija, sausio 15. — 

Italija susirupinusi. Jeigu na
ciai įsiveržtų į Belgiją ir Ho
landiją, tai Romoą-Berlyno ašis 
visai sulūžtų, kalhaina Romo
je.

VILNIUS, sausio 11
Susekta ir likviduota nauja peo- 
viakų organizacija. Daugumas 
atėjūnai. Sausio 15 d. pradeda 
veikti A Vilniaus universitetas. 
Vilnijoje*’1 nusavinti 37 /dvarai 
žemės reformos reikalams.

d.

KAUNAS, sausio 12 d. — 
Cukraus šiemet pagaminta 24,- 
000 tonų. To kiekio Lietuvai 
nepakanka. Statomas 
cukraus fabrikas.
1940.1.13 d.

trečias

Svečiai iš Suvalkų 
krašto

MARIJAMPOLĖ. — Lapkri
čio 21 d. Kalvarijon ir 22 d. 
Marijampolėn į jomarkus buvo 
atvykę keliolika valstiečių iš 
Suvalkų krašto, žmones skun
džiasi dar neturį pinigų, drus
kos, cukraus, kad krautuvėse 
dar vis nieko nesą ir nieko ne
galima gauti už pinigus.

Japonijos miestas 
dega; 300 žmonių 

žuvo

Pirmadienį rusų lėktuvai mū-

RUSŲ LĖKTUVAI SISTEMAČIAITERIO-
ja suomių Miestus--  s. :

HELSINKIS, Suomija, sau- tų užnugary, nes ginkluotų Suo- 
sio 15. — Rusijos lėktuvai pe- mijos pajėgų jie nestengė iki 
reitą šeštadienį ir sekmadienį šiol įveikti.
numetė į Suomijos miestus 2,-
100 bombų. Pirmadienį lėktų- j tė bombas ir į buvusias Jungt. 
vai atnaujino atakas. |Valstijų pasiuntinybės patal-

Rusai surado suomių silpnu- pas. Patalpos apdraskytos, ta
rną. Pastarieji neturi pakanka- čiau iš žmonių niekas nenuken- 
mai lėktuvų. Taigi rusai ir mė- tėjo. Mat, prieš keletą dienų 
to bombas, kai kur lėktuvai nu- Jungt. Valstijų pasiuntinybe 
sileidžia žemai ir kulkosvyd- persikėlė į kitas, moherniškes- 
žiais apšaudo civilius gyvento-;nes patalpas.
jus.

Stalino raudonarmiečiai, te-'ra ištiko nelaimė; Rusijos sub
ujodami miestus, tikisi sulaužy* ’ marinas torpedavo jį Boteno 
ti suomių pasipriešinimą fron- Marėje.

Suomijos konvojaus laivą Au-

Sovietu Rusija ispė 
jo Norvegiją ir

Švediją

Suomiai neturi pa
kankamai lėktuvu
HELSINKIS, Suomija, sau

sio 15. — Vienas dalykas daug y 
padeda suomiams — tai tas, 
kad sovietų Rusijos lakūnai,'ku
rie mėto bombas į neginkluo
tus Suomijos miestus, yra pra
sti kariai. Jie mėto bombas aps
čiai, bet dažnai nepataiko į tik
slą. Vis gi, nors ir prasti tai
kytojai, sovietų Rusijos lakū
nai daro daug žalos suomiams.

. Suomijos bėda yra ta, kad 
ji neturi pakankamai lėktuvų 
priešam nuvyti.

MASKVA, sovietų Rusija, 
sausio 15. — Tass, Rusijos ži
nių agentūra, pirmadienį pa
skelbė Rusijos protestą ir įspė
jimą Norvegijai ir ypatingai 
Švedijai.

Rusija protestavo tai, kad 
Švedijos ir Norvegijos spauda 
nepalankiai komentuoja sovie
tų žygius, kad ypač Švedijos 
valdžia leidžia mobilizuoti sava
norius karui su rusais Suomi
joje ir kad Švedija leidžia amu
nicijai į Suomiją plaukti.

Protestas įspėja, kad atakos 
prieš Rusiją gali iššaukti ne
geistinas komplikacijas.

TOKIO, Japonija, sausio 15. 
— Milžiniškas gaisras kilo pir
madienį Shizuoka mieste, į pie-^ 
tus nuo Tokio, Japonijoj.

Manoma, daugiau nei 300 
žmonių žuvo liepsnose. Tarpe 
kitų pastatų sudegė geležinke
lio stotis, kai kurie valdžios 
trobesiai ir kelios mokyklos.

JERSEY CITY, N. J., sausio 
15. — Didžiulio, 32,000 tohų 
Vokietijos pasažierinio laivo 
Columbus, kurį patys vokiečiai 
paskandino, įgula buvo Atga
benta į Jungt. Valstijas. Perei
tą sekmadienį įgula' išvyko į 
San Francisco. Laivai nugabens 
ją į tolimųjų rytų Rusijos Uo
stą, o iš čia, per Rūsį ją, vokie
čiai pasieks Vokietiją. <

Vienas Columbus įgulos na
rys tapo sulaikytas. Jis yra nu
žiūrėtas kaipo šnipas. Valdžios 
atstovai kvočia jį.

Meksikos gumos dar- 
bininkų streikas nu- 

matomas

—X—X—X—
HELSINĘIS, Suomija, sau

sio 15. — Suomių manymu, ru
sai Salia fronte hhs priversti 
išvystyti atąką tpdėl, kad ne
begali ilgiau laukti, nes jiems 
pradeda trukti reikmenų.Meksikoš

15.

•26. d.m.

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 15. — Argentinos so
stinėje, Buenos Airese, dėl va
saros kaitros mirė jau 29 as
mens

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

Giedra; žymiai šalčiau; sau
lė teka 7:16 v. r., leidžiasi 4:44 
vai. vak. -•

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, sausio 15 
gumos įmonių darbininkai pri- 
siruošę išei t i į streiką trečia
dienį, jeigu nepavyks su sam
dytojais susįtąikyti geruoju.

• t- • ... i

Streikas /palies įr Jungt. Val
stijų kompanijas: Goodrich, 
Goodyear ir Firestone.

Yonai vadovaus Ja 
ponijos ministerių 

kabinetui
iTOKIO, Japonija, sausio 

—- Admirolas Mitsuamasa 
nai sutiko suorganizuoti naują 
Japonijos ministerių kabinetą. 
Jis bus ir premjeru. Užsienių 
reikalų ministerijos atstovas 
pareiškė, kad ir naujoji vyriau
sybė stengsis nesusipratimus su

, .. r..... pašalinti rir
kelti jų algas 50 nuošimčių. Jie Raitės nebus rodomos NeWlYor- atnaujinti prekybos sutartį. Se- 
taipgi reikalauja kita# darbo; ko ^pasaulinėje pėdoje 1940 noji - sutartis išsibaigia, sausio 
sąlygas pagerinti.

Kvintukės nebus ro
domos New Yorke 

■-1 .............................

TORONTO, Čąnada, ' sausio 
115. — Garsiųjų Dionne kvintu- 

Darbininkai reikalauja pa- kių globė j ai pareiškė, kad mer-

Protestuoja rusų 
laivo sulaikymą

HONG KONG, Kinija, sau- 
šio 15. — Britai sulaikė rusų 
laivą Selenga ir nugabeno į 
Hong Kongą patikrinti, ar jis 
neveža kontrabandos vokie
čiams. Selenga kapitonas pasiun
tė Maskvon telegramą, prašy
damas užprotestuoti britų ak-

Vokietija neplanuo
janti atakos prieš 
Belgiją ir Holandiją

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 15. — Vokietija pirmadie
nį paneigė alarmuojančius pra
nešimus, jogei ji ruošiasi už
pulti Belgiją ir Holandiją. Tų 
pranešimų kaltininkai, pasak 
nacių, esą britai ir franeuzai.

Bet naciai Įspėjo taip belgus, 
kaip ir holandus, kad jie pri
valo pasilikti neutralus, visai 
neutralus. »



DR. D. PILKA.

ŠIRDIES LIGŲ PRIEŽASTYS
■■■«- ii.............  ........ ■■■m .....................* ,

(Tęsinys)
KITI TRYS VAGYS.

, Jaibsminėjome tris ligas ap« 
kaltui d ahu jas esaht vagiais. 
Einant lolihju mes vėl siisitiiilca- 
me tris ligas daug žiauresnes 
už pirmąsias. Kitaip sakant, ve! 
trys vagys.

Pareinant iš vaikystės am
žiaus į jaunuolio gyvenimų, 
mes vėl randame tris aštrias li
gas — pneumoniją, šiltinę ir aš
trų reitmatiškų karštį. Paskuti
nes trys ligos labai slinkiai pa-» 
veikia širdį. Tai yra kiti trys 
vagys, kuria nepaiso nei gra- 

linksmiausio gyveninio 
’ai y ta

žiausi 
laiko, 
ant jaunuolio 

 

kių pašilų, 

 

pasigailėjimo, 
pagavęs aukų 
amžinam atilsiui. Iš kitos pusės, 
jeigu, gyvybe tenka iškovoti, te
kis asmuo palieka Širdies inva
lidu visam gyvenimui.

Pneumonija — plaUČiij įdegi
mo liga kartais būna taip pa- 

\ vojinga, kad širdis į kelias dic- 
nas suklumpa. Pneumonijos pa
vojingumų šiandien supranta 
veik kiekvienas. Dar daugiau, 
žmones žino, kad tokia liga ser-

trys / užpuolikai 
sveikatos be jo- 
peTšeĘgejhfiof ai4 

Bile vfenas iš jų 
tankiai paguldo

ir atydi priežiūra čia yra neat
būtinas reikalas.

Bris ųVėikėjantl žinpgij pši- 
ėiiolpgija Įtaptais siiąibtįrM Iri 
Įclaį ktid $yk| jis pasikėlė iŠ lm 
vds, tai gydytojas jati iieįerei- 
kalingas. TaL^taJilaidinga nuo
monė, klaidingas žmogaus nu
sistatymas, klaidingas suprati- 
irids Savo sveikatos stovio. Kiek
vienas žino, kad žmogus po bi
te ligos yra taip silpnas, kad 
vos tik paeina, širdis lyginai y- 
ra silpna. Vlėriok žmogus tikhr 
ši sUštiprėti ir tuojau eiti prie 
užsiėmimo, širdis yra tas orga
nas arba ta mašina, kuri turi 
žmogui paprastų sveikatų gra
žinti. žmogus labai dažrtai rei
kalauja, kad ji tų tuojau pada
rytų, nes jis turįs fulbolę lošti, 
tenisų, golfų myšti, arba būti 
ofise, mitinge, biržoje. Kaip ma
tote, širdis yrą sveikatos bnda- 
votojas. Jų reikia gerbti, ypač 
tuo laiku, kai ji pati btma kri
tiškame stovyje.

Reumatiškas karštis. Kalbė
dami apie‘trečiąjį vagį< mes tu
rime sifprašti, kdd vadinamas 
“reumatizmas” nėra tas pats, 
kas yra reumatiškas karštis ar-

■ i-:.. : ■ W -- y- r-- -
tomai pąsirfeiških į šrivriitį ai1’ 
mažiau .tolio.

' šitų ligų perSpfijimtii (langiau 
dėmesin reikta kreipti į yošies, 
burnos, odo$ švarą; pataisyti iš 
gedusius daritis, prašalinti nė 
sveikas tonsileš, ridetioidinilj 
liaukų ir liežuvio ligas; prjsi 
laikyti higieniškų gyvenimo tai
syklių kas linkui maišto, dar
bo, poilsio. Gydytojo konsulta
cija eiti iieišvengiamą. širdies 
ir sąnąrjų įdegintas illir iieviš-r 
kris. Jeigu gytfyMjii^ ^Uli pąstb- 
ti kėliik vieiių lir k tų organų 
apsaugoti nuo sužalojimo, jo 
patarnavimas tad šimteriopai

InfĮljeiiZH itilįjįį. yvtt jiaisi |l-

bailų,ypač kada širdies sutriki
mas pasirųlskra-kartu. širdis ir 
p tau ė tai yra du būtinai reikalin
gi organai gyvybės pa laikymui.

šiltine — vidurių įdegimas, 
(ifoidas. Nesant epidemijos, šil
tinė šiandien yra reta liga. Dė
ka antitoksino pritaikymui ir 
nuolatiniam sanitarijos lobulė-

nut veik visai išvengti. Betgi, 
daugelis sporadiškų atsitikimų; 
tenka matyti lai šen tai ten/ 
ypač potvynių vielose ir pas šei
mynas, kurios higieniškų gyve
nimo taisyklių neprisilaiko. Li
gos eiga būna sunki ir sVeike- 
jinias ilgas. Ligoniai, pasikėlę 
po šiltinės, visuomet turi lėta

sąnarių liga. Ji kartais pasireiš- 
kid tokiu žiauriu skaudėjimu ii' 
Sąnarių pdstorėjihiū, kad tan
kiai net mažiausias dasilyĮėji
mas būna nepakenčiamas.- Reli
niai iškas karštis yra Visdi skir
tinga liga. Ji daugiau pasireiš
kia pas vaikus ir paaugančius 
jaunuolius. Karštligės pasekmės 
Visuomet būna širdies sutriki- 
mas. Karštligė dažnai išsitobu
lina į endokarditų, kas reiškia 
įdegimą gleivinės plėves Širdies

Pastarosios trys ligos, mažiau 
ar daugiau, yra prirengiamo 
slos aplinkybes prigijimui įvai
rių mikrd-orgahižnių žmogaus

<Tė sunkių kovų su priešais per 
ilgų laikų, žinoma, tokia širdies

bar jų reikia saugoti labiau už 
viską. (lydytojo tankus vizitas

lys ąlvitus kclids. Ligų priveik
ta šitdis greičiau atsiliepia į to
kias infekcijas, hepaisant ko
kios tŲšies tie hiikro-organiz- 
fital yeblitų. Kai bakterijų paga- 
ininti toksinai susinieta į širdjes 
ofganą, jos nlisisKtiridifiio sinlp-

Įį Iii tr« I ii i

CO^.KW, HGEDLECRAFT SERVICE, INC. _

CROCHETED MATS . PATTERN 237Š
No. 2373—‘-Megstos sCrvetkelėš padėti po katštri ihdti.

■■■i ■■..ii r itiirii i iiiHtiiiauTHittii -

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Ldrtg Avettne 

Teietanafr PORTŠMOtlTH 9022 
POCAHONTAŠ Mirte? fiub iš geriausių iriamų, 
daug dulkių, iširpta Perkant $7-6$
5 tonus ar tįaugiąu ........................... T ■
Petroleum čarson coke $7.7$
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas •

Šalęs Ta* ėfcstta.
iiM-į

I NAihdENds nEėdLecraVt
| 1739 Halsted St, Ctdcago, iii.

čia į u 10 centų ir prašau atsiųsti man Pkvyzdį No 

I Vardas ir pavardė.

No. 2373

Adresas...^.......... .........
Miestas ir valstija.

NAUJIENOS, Chicagb, 

Milijonai Suranda Šį 
Švelnų Iflitsuntoja 
Užtektinai Stlpriii 

< . S 7 - C?.-' i .V-’-’

Kocj^l kai kurie žpioinŠelaikppi penpviSkos 
nuonionČH, kini liuomidlojas turi būti ne
skanus — iiifi stiprus ir turi siięr- 
iiiirtf vidurius ssivo veikimu? Tat klaida. 
Šiandien nieitani nereikia savo bausti 
nepakenčiamu, sarginančiu palengvintoji! dėl
to, kad Šiandien yrft; Ex-Lax — Jhiosuotojas, 
kurt# tijri gardautt Šokolado skoiįj. ' 

1 bi ' ' . 
fex-Lįx irąf iižtokUUai .■freikhiA Vyrama— 
bcl gi įv^lnuė iii6'<eHfhsk yjUkarriA. .Jis su
keikta UĮčra| gerą ISvalImią-^-bot veikia ti- 
durtus iėiirvai. flitėfrlai.-, lie jofelij ėkiludč- 
jiniii ir husflp'iiiitl. ,
Sekite pavyzdžiu milijoiiįį žmonių visur. Pa
sitikėkite Šiuo atsakngu Ex-Lax—plačiau
siai vartojamu .liuosuotėju viėa'mo pasaulyje, 
ttfc,- ff. ŽBjti.: VįtMiinčae.

n ir. .lą'i. iųy, nb.jį.KlPii.iiii

atspąrųmo prieš aną ^gų^ epi
demijai Užėjitš, hedtidikm 
fiuettžą yH sk«Bbma simįiibmų 
kompieksdš, jigti ūtllihal 
ta šit paptėšlti šėkiti m gHįtd 
(“la gt i|)Į)e”). žmones užsikre
čiu jd ^1$^
nėsė Viiisivbto itifluenžciš eįjL 
domi jį ąkįĮitįžitiį įt^įilepė 
metftiSc Aįįiė lai jdti bttVd injiiė- 
ta piįmitįti. , ,

IilOĮiMHį daiigtaįi aU 
gyvėtiimb ~
nyst^ ir šuiidiv^ li.ędiš Veik jiiV- 
mutinė btĮiia jiaveikia jos nuo
dais dar ilgus įjtadžitijej ir di
delis ptįošimiis atsitikimu grei
tai

“GO1TĖR šiiWISb.

Čia reikia klojau pastebėti, 
kad lokio anatomiško daikto, 
kaip “goiter Širdis’7 nėra. Pa
kilimas kaklinės liaukos, vadi
namos skiedine liauka (glandu- 
la thyreoideaL yta priimta va
dinti “goiter”. Kai šita liauka 
prądGtįa gaminti toksinį nuodų 
(thyrolksmų J kuris veikią į šir
dį ir sukelia tąm tikrus širdies 
šyžalojjmo simptomus^ 
komplikacija yrli žindimą kąipo 
“goiter širdis”, Jos simptomai 
pasižymi greity ’ pulsu, širdies

tol{ią

akių padidėjimu, baime, drebę- 
jimu ir kitais ženklais. Tai yra 
žiauri liga. Susidaręs thyrotdk- 
sino perviršis išsilieja liaukų ja
kais po visą kūno sistemą;
Širdis betgi lieka daugiau suža
lota, nekad visi kiti organai.

Turint skiedines liaukos sjy- 
trikimą šiandien nėra reikalo 
žmogui varginti save, šiandiepk 
nis gydytojų pažinojimas skie
dinės liaukos ligį yra tiek pa- 
kiięsy kad pagalba visuomet bū
na suteikiamą su geromis pa
sekmėmis. Jeigu kohservatyvis
kas gydymas ir roentgenologi-? 
jos specialybė nepaveikia, jai 
chirurgija tikrai vėl\ pastato 
žmogų ąht kojų. Jaučiant liau
kos sutrikime, neatidėliojant ki
tam kartui# reikia būtinai pasi
tarti apie tai šit gypytojit ph-- 
ihą nėkad širdis pradės prbtds-:

ta širdis netoli te vežimų veža< 
Ne lik ji pati tuojau pasiduos 
da, bet sykiu ir visa žpipgaps 
sveikata sugriuva;

Pąugeuą btis mątę, ypąč mo
terys, sii padidėjusia skiedime 
liauka viešose vietose. Tai yra 
drątigijibė ar sociuimė ironija, 
kad tokie Usiiiėnys tenka viešai 
msilikti. Tiesai liga nėra tižkre- 
Čignli ar liinpanti idilėms,> bet 
kasgi galėtų įrodyti jus nekal
tybę ? Apsisaukojimas visame 
kame yrą gėras sveikatas pre 
zįrvaęijos principas.

bižidVA ik i>i akėtfcš.
Džidvit ir diabete^ retai suža

loja širdį tiesioginiu< budy. Jos 
ddiiįtmd ptjvėifcitį į šird| jik cĮįc- 
miškai iijėiaboližitįb lųnKčijai 
ėilĮrikUš beiidiojė maisto aši* 
iiiiįlącijdje; Stišidaritiš tdfeioins 
ypliiikybėiiis, ivdirių organų Uu-

#as£ MM
tik vtertas Ėx-LaSi

l8l<l«irriškiiė raidei dn(
dSžntSš R irfytėlšd. Kad
gąąlttdhšt patiėkmes. reikalau
ki tė originalia

—- 'M-- ......... ,    .

nytį^il teii< l^ur yra pareikala
vimas. Kiti organai taipgi sten
giasi, kad jiį darbas butų pa
tenkinantis širdies veikimui. 
Bepdęas visų organų darbas rei
kalauja jietnš kuro, kurį širdis 
savo Išgalė turi pristatyti į vi
sas kūno dalis taip greit, kaip 
tik gauna pareikalavimo ženk-

ši

_______________________ Antradien., sausio 16, 1940 
jausdamas esąs nuvargęs kū
niškai, neturįs gyvumo, iŠrodųs 
pablyškusiu, reikalauja kraujo 
ištyrimo. Gydytojas, žinoma, 
supranta širdies sutrikimą ir be 
kraujo tyrimo. Kraujo tyrimo 
svarba, iš kitos pusės, turi sa
vo Vertę. Nustačius kraujo kva
lifikacijų ir radus jo kiekyje 
nedateklių yra įrodoma, kas da
rosi ląstelių ir audinių sistemo
je. širdis, kaip matome, atsako 
į visokius nedateklius, 
kraujo kiekio pakitimą.

(Bus daugiau)

ypač

Mrs. A. K. JARUSZ

KRAUJO PAKITIMAS.
Kfriyjo pąkitliiiris tankiai su- 

jaiidina Žirdį. j&itoniei noįrftą- 
liškri krritįjO sudėtis pasikeičia, 
kraujas, lipoma, nustojri pilnos 
vertės. Pavyzdžiui, jeigu žmo
giųsuserga pragaišt..ilgąja ane- 
tnija (atiaetnia perhiciosa), he- 
hiogldbbio indeksas nupuola 
bito Idb tiiĮOŠiiriįiy iki 50, 40 ir

i npošipičią ir kai kada dar 
iibiųti. AiŠRti tąd, kad tokisl 
arijas /neitifi pilrips maisto!

veftėSi kririoš įVaiHų organų 
lihdihirii reikąlarija. Visųpirma 
širdis hriti ręikrijririją gero krau
jo, kąd ta^itiiitl savo audiniu 
it bąjriikyti fttiikciją. Negavris 
liŽtcktiitai geto kfririjo savieriis 
riėikai^tas, j j tuojap pradeda ro- 
djdi štįttikitaO Stiklus; Priežas- 
iis t^ri aiški: širdis dirba vi
są taikų, be sristojiino, ir jai 
tcjkiai kiiro, kad jos darbas ne- 
Srištotų, kymiiet kiti organai 
Šatį rriiiiiai silsis, turi, taip sa- 
kant, šveritadieiiį. Kuomet ir ki
ti organai pajunta kuro neda- 
tckiiij, darbo disharmonija į- 
Vykšta. Nesutartina funkcija, 
riiŠkiij veda širdį, anksčiau ar 
veliate į bankrutų. Laikui bė
gant širdis irgi pasiduoda ir 

rezerviniai aruodai britų pilni,1 taip prit ima savo šventadienį, 
iš ktir krriujris griletų jį imti it Todėl yrri sVarbu, kad žmogus,

_:_____________L -v ___ - ■ -......... >_______ -_____L—___________________ ;______ :________ i._______________L—_______

ilžaęįjį it rišlipįiiųcyri bei nįaiš- 
tri ŠiitirŠkiriiiitaš it siįvartujk 
mas. Maisto iicdateklius nusilp 
iiiyh rihęliiijų vęikiiįią, pUsktti 
tįsų organų pav|ęiiitii ar bėh- 
(irai, ir, gajtp.gųle, patį kurių- 
Neretai jigdiiis mlšiskundžia, 
kad Jis esųs silpnus, beturįs e- 
hergijoš riei hord kų tįofrš Veik
ti, širdis reikųiritija. kafi maisto 
kvota visuomet butų pilna, kad'

bldgoje p^dltyje, badavirtid fau- 
k^je, nes k&tiiįš jįėiiis tieda- 
stįto iižtėkObdi atąiitįkįiiid 
hikištd, kad j|ė dtfiĮįtj šų* 
v o ‘ pa reigas. l'os pareigos lai 
yra normališka inaisto mefabo*;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
AĖN1AU8IA M DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

■■ XAMBVLANCK -
DIEN4. m NAKTĮ ’

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

T~\ -c > 1 >• <=sa 4 koplyčios visose 
J—JPC2 d 1 Chicagoe dalyse

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 
4 ir 7 iki 9.

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki f 
Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiao
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SJEDLINSK)
DENTISTAS

Pirm,, Trečiadienį, šeštadienį
<631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 0994
Antrad., fcetvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. L Af A YETTE 3650

Physical Therapy 
and Midwife

Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Aveijue, 
Beverly Shores, 

Indiana
• Tel. Mich. City 

2799—R3.

SKIŲ SPECIALISTAI

. Kla Mykite tau 
^MĮNbAI^ 1

Laidotuvių Direktoriai
NAklM' ■ 
Chicagos, 
Cicero | 
Lietuviu, I 
Direktorių 
Asociacijos

L lūiitiuiiiiiitĮiiiuimiiiiiiiimii
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
r TURIME 

Koplyčias 
VISOSE MIESTO 

dalyse 
. ■' ■ I ' ’
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ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenuė Phone Lafayette 8024
..ur.'-.-.r--),.-,;,', -r i,^ į,. r ,, „ ; įI ■ ■■ ■•■

... jį Antanas m. Phillips
3307 Litutinica Averiue Phone Yards 4908
t A t.' ,i,~ Il.i ' ,■___ ■ -

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phoriė Grdvęhiil 0142
1410 South' 49th Court, Cicero Phone Cicefo 2109 
■r-.* ... .j «i.j r. rj. tiULEVIčiuS
4348 ęalifarnįa Avenuė Phone Lafayette 3572

uis. uS.r/.irv'* .''M-frrtii iHirAvyr i » ■ .r i ■........ ............................

! P. J. RIDIKAS
3354 ŠO. Ilalstėd Street TAKOS 1410

I .i.*,-.................... ■ ........M.^y !,l>.1 Į'"i*'..u.. _■{

hat M ■. t ■. ZOLP Phohe tar<Js 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

< 1 (I '•'"1 *•! *4'. '* 4?’
'■ '''i' 11 '-!......  r..... ... ......—'f-......■ .. ......

—

3319 Litiianjbri AVėituC
T ... -» - • ' ■:
u.A-.A.i.n. »i> i.iį-Įm, .i Ui.iĮfu rrr .

Yards 1139
Yards 1138

iM**;^!** J - ------- ----------------- ------------——    r—- —;---------------

. „S 1ACHAWICZ IR SŪNŪS
3014 Wėšt 23»d PMėė Phėiie Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 ĖftSt lOSth Street . Tel. Pullman 1270

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.: VAROS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. VAITUŠH, OPT
LIETUVIS

Manei 20 ųietų praktikavimas 
justi/ garantavimas.

Optometric'ally Akių Specialistas
Palengy/na akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS, . AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Oiibas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
i*..  ....n** ■

LIETUVIAI
8

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos ndo 9 iki 8 vakaro.

Serėdoj pagal sutartį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi j os N a r i a i.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 Wėst 35th St. ,

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ip nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avėntie

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginią 0036.
Residence Tel, BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie Western Avenue

Dr. F. Pulsųcki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRUftGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2,400 WEŠT MADISON STREET
Vtd. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
I Namu telefonas Brunswick 0597

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St., 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. V1&GINIA 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 ? f

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau- 
jaūsius metodus X-Ray^ir kitokius 
elektrikos prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė, 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
vai.

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

- - ------------ - -------------------- .!■! ■■■ ,■ I T ".UI ■II.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOtJTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

SI

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dekrborn 
Kamb. 1431-1434-Teį Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818 
ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395J". Ti &-~1 ~ t t . ..j. • -
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INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

UticNL

komerci
Kaltinė atdara kas vakaras 
(M t vai. Sekmadieninis —

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ii Barni

r • . N.AUJJL1U.N "išlepauu»
ST. LOUIS, MO. —- P-ia Tate, kurios trys vaikai žu

vo gaįsre. Ji laiko rankoje apdengusį žaislą-

NAUJIENOS, Chlcago, '111,
SONJA

DVI ŽEMAITES
—Kur daba t^n gaidį velki, 

kurna?
Pas dziegormeistrą nešu. Su 

visu pasileida nalabasis. Gyst 
visada kap unt juka nalpiku, 
vo kitą naktį į visa tyl, nė ai 
nepasaka. Nešu, beni pataisys, apei tun tortą? 
V o ba ga.de nė koks buvims.

„ii.oms, kumuti. Tik kaži 
a d^iegormeis|/as mokės gaidį 
patašyti?

vaistų ka pradieje dieti! Kdžną 
dviną po du kiaušiu i da po 
pelną šaukštą šveista.

—Vo pana švintoji! Tai gud- 
rybi svietą, sakau. Dieku, die
ki! už rodą. Vo kap tin toliau

-—Je, apei tortą. Nu, ta daba 
sukulk tus kiaušius i sudek 
meilus.

—A su kiautas?
—Ek, ek, pąšnekieje — su 

kiautas. Kur mate, kad kas į 
ralalukų. Aš dyvijus, tortą kiautus dietų. Kiautus a li
gai žinoti, katrun pa- douk vakams bovyteis.
pry gaide nejoke man- įdiek kokę'saują druskas i gerą 
galva, udega, skiaute- žiupsnį sumaltų kartiųjų pepe- 

rų. Veskon gera išmašyk. Tada 
įpilk kokes tris sklenyčes cuk- 
riaus.

—Vo mylių a nariak?

- -Ko če amokėti? Dziego- 
rius patais^ vo kyk tin visokių 
ratalių 
kap tik 
sukti. O 
druma: 
re, da kojes — i viskas.

— Gera, mumuti, ekiav abed- 
vi. Ir aš turu šiokių tokių rei
kalų mtistėlė. Karnįjjų peperų

Vo kur anus (liesi?
—Tortą kepsu.
—Tortą? Vo kas tas 

paukštis?
—Na paukštis, ali pyrags. Ir 

skanus ba veina gala. Leižuve 
nurytum. Aš perna metą eške- 
piau kalėdninkams, Ir kleboną 
pana nagalieje atsidyvyti: sa- 
kies da toke sava omžiou na-

—Ka jau toks dyvnas pyrags, 
papasakok i inun kap kepti. Ko 
anani.rįak?

—-Stvvfc/nadaug ko. Sakyk, 
meiženių'ineltų a tori?

—Myžinių naturu, tik rugi
nių da būva unt maiša gala.

—Bus geri irstei. Nu, klau- 
sykes. Paimk įugenių meltų 
pelną rietį, ešsejok. Paskou pa
imk kokę dvedešemtę kiaušių...

-r-Kad aš neturu nei vyną 
kiaušele. Vištas suvisu nustoję 
dieti.

—Saka, npnor dieti? Tas nie
ką. Aš ženąu gerą vaistą nu to. 
Paimk leda koki šmotą ir pa
džiovink po pečiaus, kap dou- 
ną Kepsi. Ka jau gera ’fitis iš - 
dzin vis, suryzouk su bulbeniu 
ryzu. Paskou beškį vėje pa- 
skustk..

—Kun tap?
—Vėje, sakau. Paimk doun- 

reikį pelį ir priskusk pelną to- 
rielką to vėje. Daba išrauk 
j oudam ožiou pinkis plaukus iš 
barzcjbs, smuike sukarpyk i su
dek'p ton košį iš leda ir vėje.

—I viskas?
-y-Da ne. Sakyk, a tava senis 

rul£a?
I da kap. Smilkst i smilkst 

kiauras dynas, kap kamins.
’—Ta gera. Paimk ano pyp 

kės rasala ir įlašink į tus vais
tus kokę dešimtę lašų. Daba 
douk vištelėms, lai les. Potam 
dies kap pasiutuses.

—Kaži, a mačys?
—Da natiki? Aš pati tep sa- 

r\va vištas susigydžiau. Nou tų

Specialus 
Pranešimas 
APYLINKĖS 

kepyklų ir 
RESTAURANTU 
SAVININKAMS

cš tola narodyk. Če ir yr visas 
mundrums, kad ba meilių. Su 

J meilėms tik ragaišį a kokį pa- 
1>ai prastą pyragą kepk, vo tortou 

meilių nei kvapa nareik. Dar 
įpelk kokę kurtą pasukų, Kkur 
liks nu šveista mušima. Dėl 
resne smoka įryzouk beškę im 
biera. Nu, i viskas. Sumaišyl 
gera, supeik į blėkas i palaikyk 
karštam pečiou, tep kokes dve 
valandas. Diek unt stala i val
gyk į sveikatą. Patį prazidentą 
gali prei tokių vaišių kveisteis. 
Tik kaži ar atminsi?

—Rasi ir atminsu, Diejaųs 
gera į galvą.

—Prei tortą da ešverk i ver- 
betas. A moki gerą verbatą vir
ti?

—‘Kur če namokėsi. Įmetu į 
karštą vundinį arbatžolių — i 
visas mokslas.

—Aš tep i maniau, kad na
mokėsi. Tokę pliką verbatą tik 
mužiką gal gerti. Vo poniškims, 
labiau prabaštelems, kunige-

•č'

Dabar i8^ ’tatultOTg> 
niaros pečiams, barų nena

pašlami m«W

KAI SAKOMA:

“FRONTE NAKTIS PRAĖJO RAMIAI
Prancūzų laikraščio “Figaro” 

korespondentas pasakoja, kaip 
tokią “ramią naktį” leidžia 
batalijonas, pirmą kartą atė
jęs į pozicijas. * ■
• Jauni kareiviai užėmė pozi
ciją miške. Tamsu, nors ir akį 
durk. Po kojomis standus pur
vas. Batalijono vadas nerims
ta:

—Man nerimą kelia kertinis 
postas. Kareiviai turi žinoti, 
kad negalima atidengti ugnies, 

liki nepakils, rakieta. Jei jie

pliumpa ir automatiniai šau
tuvai;

Pirmąją naktį kareiviai Vi
sada neryuojaši. Praslinks 15 
dienų, jie pripras prię nakties, 
prie tamsos, prie garsų. Jie 
įgis ypatingą uosio, šaltumą ir 
patyrimą.

Praeina naktis. Iš gretimos 
kuopos praneša, nukautas at
sarginis G. Kulka ’tfataikė į vi
durius. Seržant&^Tąiškina:

• ■■ A'—Jie buvo' per 10 metrų. Aš 
mačiau elektros lemputę. Jie į

D abar galite Virti ir kepti švariu, vėsiu, pa
togiu budu-su elektriką. Galite paduoti ir par
duoti geresnio skonio, puikiau atrodančius val
gius, virtus ir keptus valgius. Jus labiau paten
kinsite savo reguliarius pirkėjus ir pritrauksi- 

ir už-
dirbkite daugiau pelno.

Patirkite faktus

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKĘVICIŲ 
1739 S. Halsted St

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

’ 'KAINAI CENTAI 1

Pelnas eina 
L1ĘTUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE’

lems rėk reibesnės, macnesnės ! prndgs jaudintis ir ne laikn'mlIS• pradėjo’hudvti■ mes av- 
Klausykes, kokę kaledninkams - šaudyti( jje rjzikųoja pataikyti G. pargriuvo.’ 
esvinaų. Uzkditiau imbriką un-j į savuosius, esančius<zdešinia- > > ; • ‘ a •

Tatai įvyko per antrąjį, 
la i kerti- 'smarjcęšnįjį, susišaudymą. Atė-

dene, įdiejau du svaru cuk- jame sektoriuje, 
riaus, sauję ramulikių, sauję;
žemougių lapų ir sauję leipas 
žeidų. Da įdiejau lašenių palte Sigirsta laukinis, pamišėliškas 
i šveista švara. Kad pavere va- riksmas:
londą, ta bova bent verbata:Į 
saldi, reibi i macui. Visi gieri
4 r į dugnų veizieji. Prabaštelis 
’ioub kitas žyges išgers po de
šimt sklenyčių verbetas, vo mo- 
ria vertos vos na vos par dide
li raginimą tris išsriubčioje.

—Ta jau, matyt, smarki bu
vusi arbateli! , -

—Ali prei tortą toki verbeta 
pati tikroji.

—Dieku, dieku už pamoky
mą.

—Į sveikatą. Šit, jau ir meis- 
tėlis. Lik sveka, kurnu ti, turu 
skubiu teis pas Mauškį, kad na- 
užšabotų.

—Vo aš biegu pas dziegor- 
meistrą' su sava gaideliu...

Batalijono vadas eina į___
nį postą'. Staiga iš krūmų pa-

, Leiskite vienam iš musų atstovų išaiškinti tą 
naudą ir ekonomiją, kokią teikiu nauji elck- 
M7pi° virįmo ir kepimo mokesčių dydžiai.

MADOS

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ TSI

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

Turtas ^virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00
Dabar; Mokame Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAYJ ASSOCIATION o f Chicago

JU8TIN MACKIEVVICH, Pres.

MNGS
CHARTERED BY U. S.

GOVERNMENT
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

—Kas eina? <
Sutarškia šautuvo užraktas. 

Suriko žmogus, kurio nervai 
įtempti iki paskutiniųjų. Bafa- 
lijono vadaš atšoko:

—Nešauti! Tai tavo vadas!
Bet kareivis negirdi. Jis vėl 

isteriškai šaukia: “Kas eina?”.
4' • • • ■ • • • • ' ‘

Praslenka,-sunki sekundė - - - -. 
Sargybinis nešovė. Batalijono' 
vadas eina prie krūmų, pasi
lenkia prie žemės ir tyliai kaž
ką sargybiniui sako.

Batalijono vadas ir laikraš
tininkas prieina prie apkaso, 
kuriame sėdi karys su auto
matiniu šautuvu. Vėl riksmas: 
“Kas eina?” Miškas pritvinkęs 
nervingumo.

Tą tamsią naktį atėjusieji į 
priešakines pozicijas kareiviai 
prisiklausė patyrusių karių pa^ 
sakojimų apie tai, kaip tamso
je prisėlina priešo patrulis, 
kaip į slėptuvę įkrinta vikriai 
mestos granatos, kaip tyliai 
miške slankioja šešėliai.

Kaip pažinti dešimties 
žingsnių? Iš garsų? Bet tamsi 
naktis pilna garsų.

Apėjęs karius apkasuose 
pulkininkas sako:

—Bukite ramus, šaudykite, 
kai to būtinai reikia.

Vidunaktį kairėje subeldžia 
vienas šūvis. Tarpas tylos. Pas
kui kitas šūvis, trečias. Visa
me plote prasideda šaudymą^. 
Ar tikrai: tai priešo patrulis, 
ar masinio psichozo- pavyzdys? 
Jauni kariai šaudo į tamsą, 
kur jiems vaidenasi priešas. 
Kapitonas netenka kantrybės:

—NeŠaudykite bereikalo! Už 
kiekvieną paleistą kulką tu
rėsite surasti ir atnešti po la
voną.

Įspėjimas paveikė, šaudymas 
pamažu nutilsta. Po valandos 
šaudymas vėl atgyja. Ar vėl 
užkrečiamas pavyzdys, ar prie
šo patrulis grįžo? šį. kartą pra-

jo gydytojas, apžiurėjo lavo
ną ir pasakė, kad^ kulka, šauta 
iš 10 metrų viduriuose pada
ro trūkimą, ši kitlką atsitikti
na, paleista maždaug iš 400 
metrų. Gali būti; tai ’ vokiečių Į 
atsakymas į netvarkingą šau-

9 vai. ryto siauru miško ta-' 
keliu keturi vyrai lėtai ir iš-1 
kilmingai, neša neštuvus, ant ■ 
kurių guli atsarginis G./ I

Telefonas RANdolph 1200
Be. Prievolių ir Mokėjimų

C0MM0NWEAlTH EDISON 
COMPANY

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

INSURED

i

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigaj 
ar manai pirkti naniuą, ar senus pataisy- 

f ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk... čia ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulką moka 3'/z-* palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti, 

šiandienPradėk sau taupomąją sąskaitą dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDĖLIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BIIUING,
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

No. 4309—Praktiška suknelė. Su- 
kirptos mieros 14, 16 ,18, 20; taipgi 
32. 34, 36, 38, 40, 42 ir 44 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dai
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba- priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pat-

mo. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1791 
Sa Halsted St. Chicago, HL

NAUJIENOS Pattsra DayL 
173t S. Halated St, ChfeagB,

•»

(Vardas Ir pavardė)

(AdreMa)

■

ga.de


NAUJIENOS, Chicago, UI Antradien., sausio 16, 1940

by

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Nawa 

Published Daily Except Sundav
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

14$ 9 Sėutb Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs: 
yeat in Cąnada < 
year outslde of Chicago

$5.
fe
$8.00 per year in Chieago 

lc per copy.

'foitered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
erf Chicago, III., under the aėt of 
March 3rd 1879.

lUUMB
Chlcagoje—paštu;

Metams ___ __________________
Pusei metu ........ „___
Trims mėnesiams__________
Dviem mėnesiams ....... ........
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtejus:
Viena kopija__________________
Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse

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

$8.01 > 
4.00 
2.00 
1.50

.75

■' i

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)

PASENUSI VALDŽIOS
TEORIJA '

Metams -------------------  $5.00
Pusei metų ----------------------------2.75
Trims mėnesiams ............. ....... - 1.50 .
Dviem mėnesiams------------ 1.00
Vienam mėnesiui  ____ _______— <75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ----------------------------- $8.00
Pusei metų  -------------- — 4.Q0
Tfims mėnesiams —......... ......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Revoliucijos” sąmokslas
Federalinės vyriausybės agentai sugavo New Yorke 

18 žmonių, kyrie darė sąmokslą “nuversti” Jungtinių 
Valstijų valdžią ir pastatyti jos vietoje “diktatorių”. Vy
riausieji šito fantastiško sąmokslo vadai esą William Ge- 
rald Bishop ir John F. Cassidy, slaptos organizacijos 
“Christian Front” nariai.

Štai kokį planą jie buvo padarę. Jie rengėsi įsigyti 
^ginkkjf išplėšiant kariuomenės ginklų sandėlius. Po to 
jie butų išbombardavę žydų socialistų dienrašti “Jewish 
Daily Forward”, komunistų organą “Daily Worker”, vie
ną teatrą, rodantį sovietines filmas, ir Am. Taikos ir 
DemokratijosSLygos raštinę. Paskui jie ketino pagrobti 
elektros įmones, paštą, telegrafą ir telefoną, laivų prie
plaukas ir geležinkelių centralines stotis. Pagaliau, jie 
planavo paimti į savo rankas muitines, paštą ir federali
nio rezervo banką kartu su jo aukso atsarga.

Atlikę šituos žygius, tie “Krikščioniškojo Fronto” 
sąmokslininkai butų pasidarę šeimininkai New Yorko 
šteite, o iš tenai jau butų bandę “užkariauti” visą kraš
tą ir pastatyti ji po diktatoriaus valdžia.- Jie, matyt, ne 
juokais darė savo sąmokslą, nes federalinė policija pas 
juos užtiko tuziną šautuvų, pusketvirto tūkstančio patro
nų ir kelioliką skardinių su sprogstamąja medžiaga. Spė
jama, kad šita amunicija buvo išvogta iš valdžios ginklų 
sandėlio. Į savo organizaciją jie ėmė vyrus, tarnaujan
čius arba jau atitarnavusius Nacionalėje Gvardijoje.
x Galima neabejoti, kad iš šitos kvailos avantiūros ne- 
bbtų nieko išėję, nes kelios dešimtys policininkų butų ąre- 
vDiiucioniėrius” išblaškę ir sukišį į kalėjimą, pirma negu 
jie butų suspėję “pagrobti” bent vieną valdžios įstaigą. 
Bet įdomu, kad Amerikoje atsiranda žmonių, kurie apie 
šitokius beprotiškus “pučus” svajoja. Tai Europos dik
tatorių sėjama šioje šalyje sėkla. Valdžia turėtų uoliaus 
prižiūrėti tų diktatorių agentus, kurie čionai veikia, knis
damiesi po Jungtinių Valstijų konstitucijos pagrindais.

“Darbininkas” aiškina, kad visokia valdžia, nors ir dar taip pikta, esanti “iš Dievo”, nes taip pasakęs Jėzus Romos prokuratoriui Pilotui, kuomet pastarasis jį tardė. Paminėtojo laikraščio bendradarbis T. rašo: i, : : i ’ *.“Jėzus nesako, kad valdovai yra neklaidingi, arba kad jie savo valdžią visuomet tinkamai ir teisingai vartoja, bet kad jiems ta valdžia yra duota iš aukštybių. Bet valdovai, gavę valdžią iš Dievo, gali labai neteisingai ir priešingai Dievo įsakymams pasielgti...“Visa valdžia paeina iš Dievo, kuris ją tiesioginiai duoda žmonėms, gi žmonės tą valdžią perduoda valdovui arba vyriausybei, žmonės, pirma kaip ją perdavė valdovams, tą valdžių turėjo tiesioginiai iš Dievo, kaip savo prigimties įstatymą. Taigi visos valdžios šaltinis yta Dievas.” JTai yra visai pasenusi teorija. Ji buvo sugalvota dar tais laikais, kuomet žmones valdydavo karaliai. Karalius buvo laikomas “Dievo įgaliotiniu”, o kai kada net tiesiog “dievuku” — Dievo sunum, dieviškos kilmes esybe ir 1.1, šita idėja bu-

Diktatoriai desperacijoje
Atrodo, kad Hitleris ir Stalinas ruošiasi kokiems tai 

“dideliems žygiams”.
Belgija ir Holandija staiga sumobilizavo apie milio- 

ną kareivių paliai Vokietijos sieną, tur būt, numanyda- 
mos, kad naciai rengiasi jas užpulti. Panašus sujudimas 
buvo kilęs Belgijoje ir Holandijoje pereitą lapkričio mė
nesį karo paliaubų sukaktuvių dieną. Karo ekspertai Eu
ropoje sako, kad Hitleris tuomet tikrai butų puolęs ma
žuosius savo pajūrio kaimynus, jeigu Belgija nebūtų jo 
įspėjtfsi, kad ji atidarys savo sieną Francuzijos kariuo- 
jnenei. Vokiečių armija tuomet dar nebuvo pasirengusi 
stoti akis į akį prieš franeuzus. Hitleris turėjo vakarų 
frpiitę tiktai apie 93 kariuomenės divizijas. Bet per pas
kutiniu du mėnesiu jisai savo ginkluotas jėgas žymiai 
padidino.

Tačiau tuo pačiu! laiku, kuomet Belgija ir Holandija 
rengiasi atremti nacių įsiveržimą, tai planuoja kažin ko
kius naujus žygius ir jų partneris, Stalinas. Maskva pa
siuntė’ protesto- notas Norvegijai ir Švedijai, reikalauda
ma, kad jos neduotų pagalbos suomiams. O raudonosios 
armijos lėktuvai boihbardavo Švedijos salą Ęallaks. Ar 
Stalinas nori išprovokuoti Švediją į karą tuo laiku, kai 
naciai užpuls Belgiją it Jlolandiją ir anglai su franeuzais 
negales Švedijai padėti, nes jie bus priversti gelbėti Bel
giją it Holatfidiją?

Kokių nors desperatišku žingsnių iš Hitlerio ir Sta- 
finojpUsės galiitta fertftti, kadangi juodu yra bėdoje. Jiem 
dviem nesiseka. Nuo to teliko, kai naciai užkariavo Len
kiją, jte ^era laimėję nė vienos stambios pergalės. Vokie
tijoj žmonės dabar mato, kad, vietoje “žaibo karo”, juos 
laukia ilgi badavimo ir ekonominio skurdo metai. O Sta- 
hnui klojasi dar prasčiau, Jo “nenugalimai” armijai iš
lupo kailį snomiąi, ir jeigu ji greitu laiku savo reputa
cijos nepataisys, tai Staibio diktatūra pradės braškėti.

Taigi tuodu diktatoriai yra priverstą ką nors daryti, 
kad pasaulis vėl imtų prieš juodu drebėti, o žmones na
mie atgautų viltį, jogei karas bus laimėtas. Dėlto, kad 
Hitleris ir Stalinas bijo rtetekti galios, tai į karo verpetą

šalyse (japonų mikado dar ir šiandien yra laikomas “dievišku”). Paskui šitą “dievomani- ją” perkėlė Europon garsusis Azijos užkariautojas, Aleksandras Makedonietis, ir ją dar labiau paskleidė Europoje Romos imperatoriai (cezariai).Šių dienų monarchijose tas mokymas apie “diedišką” karalių valdžios kilmę dar tebėra užsilikęs. Kuomet naujas karalius yra vainikuojamas, tai dvasiškija jį tepa “šventais aliejais” ir atlieka kitokias ceremonijas, kurių tikslas yra parodyti, kad karalius turįs kokį tai ryšį su pačiu Dievu.Bet respublikose to viso “ho- kus-pokus” nebėra. Respublikos valdžią renka, ir pašalina, žmonės. Būdami valdžioje, respublikos prezidentas ir minis te- riai, jaučiasi, kad jie turi tarnauti rinkikams, o ypatingai tai partijai, kuri rėmė jų kandidatūras arba kurios atstovai jiems pavedė eiti valdines pareigas.Bet respublikos prezidento valdžia yra juk riėkiek ne prastesnė, kaip karaliaus valdžia!Be to, valdžios sušidaro įa'r- itais ne tiktai rinkimų keliu, bet į ir perversmų keliu arba kitokiais neteisėtais budais. Sakysime, Hitleris pasigrobė diktatorišką galią į savo rankas, padegdamas reiclitagą. Tai ar ir šita smurtu, apgadle ir krimi- nalybe paremtoji Hitlerio diktatūra “paeina iš Dievo”? Užtenka pastatyti šitokį klausimą, kad. butų aišku, jogei ta leorL ja yra be prasmės.Beje, “Darb.” aiškina, kad pradžioje patys žmonės turėję valdžią “tiesioginiai iš Dievo”, o paskui jie ją “perdavę valdovams”. Toks esąs “prigimties į statymas”.Bet lai yra irgi labai pasenęs mokymas. Valdžia yra ne gamtos (arba prigimties) įstatymas, bet dirbtinis dalykas, atsiradęs istorijos eigoje. Valdžia yra ci- vilizcaijos padaras, o ne gamtos 
duota žmonėmis dovana. Kai 
žmonijos civilizacija keičiasi, tai ir valdžios formos keičiasi.

Amerikos valdžia yra parem
ta tuo principu, kad visą savo 
'kalią valdžia pasemia iš valdO- 
mųjįi sutikimo. įPrezideptas 
Lincolnas šilą principą išreiškė 
žodžiais: “Goveriiitent of the

Vienas “Keleivio” korespondentas aprašo, kąip Brooklyne žinohėš svilina akis komunistams, kurie dar neseniai “kovojo liž demokratiją” ir smerkė agresotitis, o Šiandien mėgina paĖteisiriii sovietų valdžios sust- dtaitgavĮmą sU Hitleriu ir rau- donarmiečių įšiveržimą Suoirii- jon. . ■ P/korespondentas sako:“Man atrodo, kad komunistai neteko pagrindo ekzis- tuo (it jie’ išsigimė ir toliau jie išsigims dar daugiau. Jų tėvynė, ^Sovietų Rusiją, savo grobimo politika tiek sude- moralizavo komunistes ir jų pasekėjus, kad net gaila žiūrėti, kaip paprasti darbininkai bado jų akis.”Sutrempę visus demokratinius principus, kuriuos jie pir-. miaus skelbė, komunistai dabar bando sustiprinti savo poziciją Veidmainingais “patriotizmo” obalsiais. Bet ir čia komunistams nesiseka, nes žmonės jais netiki.“Tiesa”, rašo korespondentas, “jie (komunistai) bando mėtyt pėdas. Jie ‘virto’ musų tautos šalininkais. Jie ‘remia' Vilniaus reikalus. Bet visi lietuviai musų mieste supranta, kodėl komunistai thip daro. O jie daro taip dėlto, kad tikisi kaęįa nors pamatyti Z. Angariečio valdžią Lietuvoje. Bet jeigu Adolfui ir Juozui nepavyks kariški žygiai, tai Lietuvoję Angariečio valdžios nebus, jįebųs tenai nei tų 20 , tūkstančių raudonarmiečių, kurie atėjo Lietuvą ‘išgelbėt’. Tad visf Bfooklyno lietuviai, išskyrus lik komunistus, lin- ki Suojnijos žmonėms atsilaikyti kpvoje prieš raudonuosius imperialistus.”Toks pat žmonių nusistatymas yra, bo abejones, ir kitose lietuvių kolonijose.

i

KOMUNISTAI “IŠSIGIMĖ”

thė pėople”, t. y. žmonių valdžia, pačių žmonių sudaryta ir tarnaujanti žmonėms.
U:

t # NAUJIENŲ-ACME Teleuhoio
ATLANTA, GA. — Čia siautė didelė audra, kuri išlaužė nemažai namų.

\ / *
Suomija kadaise ir dabar ĮVAIRENYBĖS(Tęsinys) 

Nepriklausomybę atgavus. Didysis kotas iš naujo iškėlė aikštėn Suomijos geopolitinės būklės svarbą. Vokiečiai, kovodami prieš rusus Baltijoje, stengėsi įsivyrauti Suomijoje. Tuo tikslu jie, 1917 m. okupavę Suomiją, aktingai palaikė suomiu nepriklausomybės Šukį ir padėjo suomiams sukurti jų ginkluotų pajėgų branduolį, mių “šauliai”, joje, vėliau suvaidino vaidmenį per suomių kovas.
Suo- mokęsi Vokieti- žymų laisvės

Margumynai
Kovojama Su Ateities 

SpėjikaisNetikras rytojus, nerami pasaulio būklė sudaro geriausių progų įvairiems būrėjams ir ateities spejikams dirbti. Beitas žmogus šiandien netrokštų kuriuo nors budu atskleisti jlkad ir netolimą savo ir, apskritai, žmonių ateities. Todėl dabar kaip tik puiki dirva veikti įvairaus plauko spėjimams. Rašoma, kad kaikuriuo- se didesniuose užsienio miestuose tokie spėjikai dabar tu- <rį darbo iki kaklo. Su tokiais spėjikais atitinkami organai kovoja, kadangi ne visi žmonės į suktus spėjimus juokais žiuri, kiti spėjimus ima giliai į širdį, sujaukia savo viJaus ra- ;mybę, atsiduria netikrume. Suprantama, neretai tokie žmonės netenka seno darbinguiųo, pasiduoda apatijai, žodžiu, jų kūrybinio da'rtit)' liašumas krinta.Ir isterija rodo, kad įvairus magai,- aSstootegiii, chiromantai ir įitekių rūšių spėjikai yra ctetig pakenkę tiek atskiriems žmonėms, liek bendruomenėms.Šėniafei ir įdomiausi įsrUies ąfetOVai yra astrologai,• kurie žmonių likimą skaito iš žvaigždžių. Tiesa, sunku patikėti, kad už daugelio injiįję* (uų milijardų kilometrų nuo žemės esančios žvaigždės, da'n-

Lapkričio revoliucija dar labiau sustiprino draugystės saitus tarp vokiečių ir suomių. Revoliucinė banga, atpludusi iš artimojo Petrapilio į Suomijos miestus, sukėlė Suomijoje reakciją, kuri pakėlė ant kojų ir Suomijos kaimynus, švedų savanoriai, vokiečių kariuomenės daliniai ir suomių šauliai, generolo Mannerheimo vedami, sustabdė rusų raudonosios kariuomenės slinkimą į Suomija. Beje, tuometinė RUsija neturėjo aiškaus palinkimo pažeisti Suomijos nepriklausomybės siekimų. 1919 ni. tarp revoliucinės Rusijos ir Suomijos sudaryta taikos sutartis paliko tą pačią sieną, kuri ir anksčiau adminis- traciškai skyrė Rusiją nuo autonominės Suomijos. Kaip ir pirma, Petrapilis, virtęs Leningradu, liko vos keliasdešimt kilometrų nuo sienos.Atskirta nuo Onegos ežero ir Murmansko, nepriklausoma Suomija savaime nusikreipė į vakarus. Suomijos ūkis paėmė ryškią orientaciją į užjūrių tinkas, pirriiiaušiai į Vokietiją, kur aplamai krypo suomių tautos simpatijos, Ir juo labiau, kad 'krašto vidaus gyvenime bematant išsiryškino stipruš suomiu švedų antagonizmas, įgijęs ypatingai aštraus pobūdžio aukštosiose mokyklose. Švedų kultūrinė įtaka pradėjo matomai nykti. Suomių kalba pasidarė visuotinė. Tatai vienok nepavei1- kė Švedijos nusistatymo Suomijos atžvilgiu. It tikrai, kilus konfliktui dėl Alandų salų, Švedija sūtiko priimti Tautų Sąjungos tarpinihkavfmą. Kaip žinoma, 1921 m. sudarytoji A-

landų konvencija pripažino šias salas Suomijai, šiai pastarajai savo ruožtu pasiėmus prievolę suteikti tų salų švedų kilmės gyventojams autonomiją. Ta pati konvencija įpareigojo Suomiją nedaryti įsitvirtinimų šiose salose.Pastaraisiais metais suomių švedų prieŠta’ravimai beveik visiškai aprimo. Suomijos “suo- mizacija” pažengė taip sparčiai pirmyn!, kad švedų mažuma nebekėlė jokių reikalavimų, ši aplinkybė iš naujo sustiprino draugystės saitus tarp Suomijos ir Švedijos. Suomijoje atsirado sąjūdis, pagrįstas obalsiu, kad Suomija nesanti Pabaltijo, bet Skandinavijos valstybė. Šio są judzio pradžią galima įžiūrėti jau 1922 metų “Varšuvos akordo” nepasisekime. Kaip žinoma, suomių seimas tos sutarties, kuria buvo norėta sukurti didžiulę Pabaltijo Sąjungą, neratifi-> kavo, ir tuometinis užsienio reikalų ministras Holstis net turėjo atsistatydinti. Tačiau praktinės politinės reikšmės tas sąjūdis įgavo tik pastaraisiais laikais, kai Skandinavijos pusiasalyje įsivyravo gili neutralumo mintis, įleidusi gilias šaknis ir pačioje Suomijoje.Didžiam Europos politiniam sukrėtimui prasidėjus, Suomija stengėsi išlikti neutrali skandinavų neutralumo sąvokos ribose. Dėl šios priežąsties ji net atsisakė sudaryti nepuolimo sutartį su Vokietija, kai pastaroji šį pavasarį buvo tatai pasiūliusi visai eilei Baltijos erdvės valstybių. Vokietijai pradėjus karo veiksmus prieš Lenkiją, simpatijos vokiečiams Suomijoje bematant atslūgo. Mat, ji ėmė nerimauti dėl vokiečių susitarimo su Sovietų Sąjunga. Pagaliau, Sovietų Sąjungos pasiūlymai Suomijos vyriausybei įr Vokietijos laikysena sovietų suomių derybų metu parodė, kur Suomija begali ieškoti sau draugų. ^Suomijoje iš naujo pasireiškė Švedijos įtak£, už kurios pečių galinta atspėti kitų didžiųjų valstybių pastangas atlaikyti dabartinę pusiausvyfą Battjury-

Kraujas Karui

tačiau astrologai; tuo šventai' tikėjo. Tiesą,: senųjų amžių astrologijos atstovai turėjo nito- : pelnų astronomijai.Rašoma, kad ’kai- kuriuose užsienių kraštų miestų did- ;miesčiuose ypač dabar netrulk- jsta indų, kinų, arabų, kurie savo klijentams: spėja iš gyvačių judesių,' paukščių laikyše- ;nos, smilčių ir t. t. Anksty vės- ;niųjų karų metu šios srities ;Smi tos [‘‘specialistai’

Nė^a abejonės, kad1 įtempimas, apibūdmąs sovietų stiorniiį santykius, tesudaro tik vieną elementą spręsti tai problemai, kuri tiulems vyravimu Baltijos erdvėje. “L. A.”
! ‘ (GALAS}

KAIP PAŽINTI PLIENĄ

Kuris laikas kaip visapusis kai buvo ruošiamasi dabar be- liepsnojančiam antrajam pasauliniam karui. Be ginklavimosi, rašo užsienio spauda, smarkiai stumėtas pirmyn ir sanitarinis rengimasis. Kai kuriuose kraštuose jau daug metų kaip itin sparčiai buvo ruošiamas sanitarinis personalas ir lauko medikamentų gamyba. Čia, be kita ko, rūpintasi * didesnių konservuoto kraujo atsargų sudarymu. Konservuoti žmogaus kraują ir prireikus panaudoti perpilti į sužeistojo arterijas medicinos mokslui < šiandienę nebėra nepaprasta. Ilgi moksliniai bandymai davė gražių vaisių. Pasirodo, kad kai kuriais atvejais konservuotas kraujas transfuzijai net geresnis už natūralųjį šviežią kraująy,¥isas konservuoto kraųjn svąr.bųmas gludi tame, y 
Kad jis gali būti panaudotas ten, kur tam tikrais atvejais šviežio kraujo gavimas neįmanomas. Tiek anksčiau, tiek dabar įsteigti specialus skyriai, t kuriu tikslas rinkti žmones duodančius paimli konservavimui savo kraujo. Atsarginio kraujo konservavimas nėra labai painus ir sudėtingas darbas. Duodąs kraują asmuo guldomas ant operacinio stalo ir visai nesudėtingai atliekama išpompavimo procedūra. Pirmučiausia išpumpu olas kraujas apsaugomas nuo gedimo įdedant tam tikrą sodos kiekį. Bcstovinčiame laisvame kraujuje susidaro grūdeliai, tai jiems atskirti kraujas perfiltu- ruojamas ir prileidžiamas atitinkamo kiekio deguonio. Praslinkus kuriam laikui kraujas netenka jame buvusių baltųjų kraujo rutuliukų, tačiau raudonieji nėgęsdami trirtėi laikosi. Konservuotas kraujas kai atitinkamoje temperaturo j ^ laikomas, tai nesugedęs išbūna ir ilgoką laiko tarpą.Kraitjo davėjams telkti biurai stengiasi gOvę iš žrftogaus sutikimą duoti kraujo, ne tuojau jį paimti, bet išgauti pasižadėjimą' frttttau’kf? tbomet, kuomet jtisy bus rcikalingiau- įsiės. Didzii/jtį kė'ūtyiiriį ifielu konservanto- kraajo' ištekliai išgelMti šimtams neterrrirngų- jų gyvybes. Z)

Dažnai mums ką perkant tenka susidurti su plieno dirbiniais. Ar grynas plienas, ar nė, mes tiriame iš skambėjimo. Bet yra daug tikresnis būdas.
Kojų Masažas

. gali būti įtrauktos kelios taikios neutraKos yaistyhėsl ““<» forįtu^tų jtakos žemės žmengms,

traukdavę pą$ 
Įkui kariuoni-en^ iv už atlygi 
inimą “patarnaudavo” kariamas 
ir jų šeimoms. Nebūtų taip 

i baisu, jei į įvairina spėjimus 
Įbrutą žiūrima tik iš Rinkamosios 
,pusės. Todėl šios rūšies spėji- 

gaus crdviij ugnies kamuoliai, ik«ai dabar laikomi kenkėjais 
ir sU jais kovojame.

AM esančio daikto užląsina- 
W mažą lašelį sferos rūgšties 
ir palaikome keKa’s miAutcs. 
Pankui nuplauname Vandeniu 
ir žiūrime, kokios spalvos pa
siliko dėmelė- Jei dirbinys plie

 

no, lai dėipejuoda, jei geležies 

 

— pilkąr" Juo juodesnė dėmė 

 

tuo plienas geresnis

, Jungtinėse Amerikos Valstybėse batų krautuvės ir groži.) galionai pradėjo praktikuoti elektrinį kojų masažą, kad pavargusiose kojose pradėtų gyviau vaikščioti kraujas ir apsiavus batus butų malonus jausmas.
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
k a d pačios Naujienos ‘ 
yra naudingos.
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LAI NAUJO VIRŠININKAI SEKA SAVO 
PIRMTAKIŲ KELIAIS

/ Pavyzdingai Veikianti Organizacija Mažoj 
/ Lietuviu Kolonijoj—Bnrnsidėj

BUBNS1DE — Sausio 4 die- iždo globėja E. Mikužiutė, ir 
ną SLA 63-čia kp. laikė meti
nį susirinkimą. Narių atsilankė 
mažai. Metiniame susirinkime 
turėjo būti dąugiau.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
“Vilnies” Bendrovės, kuriame 
kviečia kp. pHsidėti su pirii- 
giška pafama ptie jų rengia
mo 20 mėtų Jubiliejaus. Nutar
ta laišką padėti f šalį. IŠ finan
sų žaštihiirkn raporto pasirodė, 
kad šiuo tarpti kp. neturi nei 
vieno ligonio. )Taž yf*a retas at
sitikimas.

Susirinkime buvo įvesdinta 
nauja 1940 metų valdyba susi
dedanti iš sekančių narių: 
Pirmininkas 
Vice Pirm.—P. Karžikauskas; 
Užrašų raštininkas—P. J. Ku
činskas; Fin. rašt.—A. Lauru- 
tenas; Iždininkas—:P. Simone- 
lis; Kasos Globėjai—M. Bertu- 
lienė,- O. Mockienė ir A. Sap- 
lienė.

Visi valdybos nariai, užimda
mi vietas, pasižadėjo darbuo
tis kuopos ir viso Susivieniji
mo gerovei pagal savo geriau- 
sį supratimą ir visa energija. 
Galima tikėtis, kad kuopos 
darbuotertms gana gyva, nes 
valdyba Nusideda iš seny, paty
rusių veikėjų.

Naujų Narių Bankielas 
Pasisekė

Sausio 6-tą dieną įvyko 63- 
čios kps. bankietas įvesdinimui 
naujų narių, gautų per pirmą 
Pažangos Vajų. Bankietas pa
vyko gana gražiai, nes kuopie- 
čių ir svečių buvo apie 100 
ypatų. .Ceremonijose dalyvavo 
ir pildomosios tarybos narė,

B. Barniškis

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

.Mieste ir Priemiesčiuose.

COAI. *sa
kO—^-0

TeT ARDMORE 6975

6-to Apskričio Pirmininkas, 
Dr. A. Mohtvidas.

Susėdus visiems prie stalų, 
muzikantai Užgrojo maršą, iė 
organizatorius A. Laiirutėnas 
įvedė apie 18 naujų narių. 
Gaila, kad visi nauji nariai ne
galėjo šiame bankiete dalyvau
ti. Yfa prirašyta viso 22 nau
ji nariai.

E. Mikližititė pasakė atitin
kamą šiam vakarui pfiferigtų 
kalbą ir višiems naujiems na
riams prisegė po ženklelį.

Baigiant vakarieniauti, buvo 
pristatyta visa eilė kalbėtojų: 
6-fo apskričio pirmininkas Dr. 
A. Montvidas, 139 kps. narys 
A. Narbutas; 63-čios kps. nau
jas narys S. Dambrauskas, 
63-čios kps. narė A. Snarskienė 
ir keletas kitų.

Visi kalbėtojai gėrėjosi 63- 
čios kps. pavyzdingu vęikirhu 
ir daugiausia komplijnentų 
dayė organizatoriui A. Lauru- 
tėnui už prirašymą tokio skait
lingo būrio narių.
Pagerbė Buvusį. Pirmininką

Galiop biryo įteikta dovana 
buvusiam pirmininkui P. J.1 
Kučinskui už jo darbavimosi 
kuopai per 10 metij pirminin
ko vietoj. Dovana buvo laik
rodėlis. P. J. Kučinskas priė
męs širdingą dovaną, išreiškė 
širdingą ačiū už įvertinimą jo 
darbavimasi kuopai, ir sykiu 
pasveikino naujai įvesdintus 
narius.

Negaliu praleisti nepaminė
jęs musų darbščių gaspadiriių 
už prirengimą rūpestingai gar
džios vakarienės, ir už tokią 
žemą kainą. Tai buvo M. Simo- 
nclienė, Millerienė, šaputienė, 
M. Bertidienė, Bališausjkienė, 
A. Snarskienė ir G. Kučįiskiė- 
nė.

Ir taip 63-čios kuopos ban- 
kietas įvesdinimui naujų na
rių kuogražiausiai užsibaigė.

Valio 63-čia Kuopa! Visi su
tartinai dirbkime antram pa
žangos vajui, o pasekmės bus 
dar geresnės.

Korespondentas

Gearshift: Vacuum Power Lifts Car

P-lė Evelyn Clark iš Detroito demonstruoja naują 
prietaisą automobiliams pakelti. Mygtuką pirštu palie* 
tėjus, inžinas pats karą iškelia. Prietaisas jungiamas sU 
inžinu speeiale dūda.

Urvas k buvo ne rarikų, tet 
gaihfos darbas, gal vandens iš
plautas. Utvo ajidėiė bd^o 
šiek-tiek palyginta, bet sienbs 
ir lubos tebėra tokios, kolpės 
btivo, kąį kiti žmonės, driug 
šimtų metų atgal, čia prie
glaudą rado. Pagalvojus, tai 
gana praktika vieta gyventi. 
Nereikia taisyti, nereikia sje- 
nų tinkuoti, nereikia stogo 16- 
pyti, nėrėikia kūrenti.

Urvas buvo apstatytas sta
lais, ir gana patogiai įrengtas 
rėštotanrii. rt(ri,istų btivo jiil- 
na. Maistą restoranan reikėjo 
vežti iš Meksikos miesto ir Sa
ko, kad y*ą garią 
šviežiu p’ala|Jiyti, 
kai šaldytuvų nėra 
sunku kųi? rasti.

(Bris datigiaris)

sunku jį 
ypatingai, 

ir ]ledas

1'

Grosėfiiiiikai Ir

Valdybą
ttytoj susirinkimas Ūkei d salėj

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGG, itLINOlS
Ofisas atidargs kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

. • f
T

■uropoj e
Jei norite žinoti apie karą kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Cfticagofe ir Europoje —$8.00.
Money Ordefį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui. t

• MEKSIKOJ
Rašo

DOMINIKAS KURAITIS
*

i • : ’ » •

Bucėrių ir Grošėniinkų Są
junga fet'idgėpofte' laikys susi
rinkimą sausio 17 d. p; Ūkelio 
šaieje, 3I3& Lituanica avė., 7:30 
vai. vakarė. Šiainė susirinkime 
bus renkamą valdyba, šva^šio? 
iria fėngihiąš iriOtirtiO šėiiriytiiš- 
ko vakaro ir bus daugiau Svar
bių feikatlų.

Todėl visi šios sąjungos lia- 
jriąf ir bižfiiOi'-iai, ktfėre drir ne
sate haria'iš, prašomi sakitlin- 
gai atšifankyfi f §( susitink imą. 
BtaSite fikėdi pėitebkmti.

Valdybą.

Mto—*
Dainuos ' firtįfhtott Parko Me

tėti} Kliiįbb CHotas
Šiandien; antradienį, 7-tą 

valandą vakare, tadio klausy
tojai ir vėl turės malonumo 
smagiai ir įdomiai praleisti va
landėlę, beklausydami Pcoples 
nuolatinio antfadiėfiiO p r dg ra
ino iš stoties \VGES.

Smagu pastebėti, kad šio 
programo išpildyme getai pri- 
širėhgęs Brigbtoh Bark Mote
rų Rliubo Choras, vadovauja
mas A. Zabukienės, sudainuos 
gražių ir rinktinų liaudies dai
nelių, kurios daugumai pri
mins jaunystės dienas Lietu
voj. Prie dainų buš visokių 
kitų įvairėhj'bių b'ėi smagios 
muzikos. Taippat bus pranešta 
daug getų žinių iš PeOples 
Krririttivėš didėlio “p0-irivento
ry” išpatdavimb, kaine 
progos p a S i pi r k t i v i šok i ų 
irių reikmenų SuritažintOm 
norit

MMMNMUMMMtattlM

Mabio

n rairiTB^

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter^
MUTUAL JuKlUOR 

CO. * Wholesale
4707 & ttatoted St

TeL BouleVtrd 0014

į:.' .......................... - ■ ————— ■ — - ■ • ■ ■—

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

0600 W. lllth St, Worth, HL
- - - - ----- -

yra 
įta

kai-

—Re p. Xxx

1 LIETUVIŲ KALBOS

, SutaišS Dr. D. Pilka. Ji yra tinka- 
i rniausia Amerikos lietuviams. Turi 
oaaiškinimus angliškai ir žodynėlį

i KAINA $1.00
'Galima, gauti “Naujienose”, 1.739. S. 
i Halsted St., Chicago. III., arba Dr. 
!D. Pilka, 528 Columbus Avė., Bos
ton, Mass.

MitchelPs TAVĖRN
2038 West Notth Avėnue

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
zabeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.
t~

Vietoj- Bagdonas
LOCAL k L6nG DISTANCE 

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

šaukit tel. YARDS 3408

FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rdMSt.
Tel. ENG. 5883-5840

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
Buvo čia ir keli kiti mažesni 
muro kalnai.

“Guidąs” mums paaiškino', 
kad kalną ir lauką išihurijo, 
urvus iškaso bene toltekų in
dėnų sekta ‘ suvirs 500 metų 
laiko atgal.

Vėliau iš šiaurės atsidangi
no kita indėnų sekta ir iš bu
vusios sektės įstatinius pavel- 
dėjo. Apie 1500 metais, kai 
Meksikon pradėjo važiuoti is
panai, muro kalnas, laukas, 
urvai ir sektos gyvenamieji 
tricbesiai buvo smėliu apnešti

(Tęsinys)
VII.

Palikęs . bažnyčią išėjau į 
į plačią aikštę. Ten radau mi
nią žmonių, nešančių didelius 
plakatus. Prie minios’ dėjosi 
nauji būriai žmonių—suvar
gusių, basų, nuplyšusių mek
sikiečių. Jie šaukė, “Viva Ko
munizmo.”

Jie, kaij1) ir tie varguoliai 
bažriyčioj, laukia gėresnio gy- 
veriimp ir tiž jį kovoja taip' 
kaip išriiano. If jiė nori panai
kinti luomus ir rasti sau šioj 
ašarų pakalnėj ramesnį ir tei
singesnį gyvenimą. Tik jų ir 
tų varguolių bažnyčioj meto
dai skiriasi* Dabar jie pasken
dę skurde, yra išnaudojami, 
let turi viltį, kad rytojus bus 
laimingesnis. Čia 'aikštėj—ko
munistų platforma, o anam 
aikštės gale—tikybos tvirtovė 
.bažnyčia, metanti ant aikštės 
šešėlį. Kažin, ar tai nebuvo 
simbolingas reginys.

Bent tą aikštę tikyba domi
navo. Visuose kampuose buvo 
tioskai ir čia meksikiečiai 
gausidi pirko įvairius meda'li- 
iėlius, škaplerius, dideles ir 
mažas religines sagutes — ir 
aananus alkiui malšinti.

“ Piramides. ”

Rytojaus dieną jau buvom 
pavargę, tad pasisamdėm pa
lydovą—“guidą” ir išvažiavom 

’su automobiliu miestą toliau 
žiūrėti. Palydovas mums ališ- 
:kmo žymesnes vietas.

Už 30 mylių nuo dabartinio 
Meksikos miesto yra liekanos 
“seno” miesto,' kur daug šimt- 

‘mečių praeityj gyveno plir- 
mieji Meksikos gyventojafr-in- 
dėnai. čia radome didžiulį 
lauką, panašų stadionui su šo- 

’riuose išmūrytais akmens laip
tais. Laukas buvo didžiulis ir 
senovės' laikais tiirbut buVo 
inaudojamas kariuomėnės ibiur 
ŠtrtriŲ tikybinėms iškilmėms, ir 
tam panašiai. Viduryj yra feyš 
iškeltos vietos, kur iškilimų 

’riiėtri sfovėjo ... valdovai, tiky- 
'koš galydš, gėrierolai.

Vienaine to “stadiono 
stūkso didžiulis, muro 
—“Piramide”, kurio jiapėdej 
yra išvėdžioti urvų tinklakr 
Tais urvais galima višą kdkią 
ir murcx ląiiką apeiti, padarant! 
apie pustrečios mylios kelionę.

■

I

f

Pirkite tosė kratfftivėse’, ku
rios ^aršimkši “NAUJiENOsfe’’

■----------------------------- -—• .... . ■ ----------------------------------—--------------------—■ —- — - • •
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Duodam Paskolas ant
1

Pirmų Morgičių
' ' ■ . 1 ■ • ' : - . A " '

Chfčagoj ir ApiėlihkČse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui if štatyniid nauji) namų

»!•

karčių niekas apie tą senovės 
miestą jau nebuvo žinoma. 
Ją minėjo tiktai viena iš $e* 
novos palikusi istorijos < .kny
ga. Valdžia norėjo tų. istorinių 
liekanų ieškoti ir atkasti, bet 
neturėjo pinigų. Tik 1864 me* 
tais, palyginamai neseniai, at- 
kasimo darbai prasidėjo. Di
desnė pusė liekanų vėl išvydo' 
“dienos šviesą”, bet dar. daug 
nežinomų paslapčių slepia 
smėlio ir šimtmečių susirinku
sių žemių ’ sluoksniai..

Mes didžiuojamės, kad esaintf 
labai kultūringi ir didelius 
'niūrūs statome, bet ir gilioj 
senovėj, kad ii* Meksikos pir- 
miei gyventojai turėjo kuBtr- 
'rų, Iviri šių laikų žmonėms at
rodo tiesiog- ate b riki fuga; Jie 
dirbo tvirtas, geras' plytas, jo
mis^ statė sau gyVėriąiiiti^ frio- 
bešii’is, iš ąkirieiių sta'tė kahiifš 

1 savo dievams garbiriti, ir laJĮs- 
vėi į^nti. TČie miirai', jįj ciyį|-i^ 
zricijoš liekanos, j ari išštdvįjė> 
šimliriečitis ir išstovės dlttr ke
lis. Didžiuojariiėš1 savo dicF^ 
:žiuliats stadionais, bet į tų se
novės indėnų žemėj iškąstą 
akriifens feiptaiš išmrirytį “stri- 
dioną” lengvai gali tilpti1 šini^ Į

i MOKAME 2
■ Dividendų už padėtus pinigus i

J Kiekvieno asmens taupiniat .yra apdrausti iki $5,000.06 per 
jj Federal Savings and Loan Corporation, VVashington, D. 

į i)Ė£ fNČORlftACIJŲ KREĮFKITES Į

C.

ale 
n ris.

?arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
. Kasdien buo 8:30 ▼. ryto 

iki 9:13 vakaro.

JederalSavings
Iano loAk AtsdcfAfroM

Brandumui.

« 2202 W. Rd. Chicago^ III. i
-8 Telephone Canal 8887 Bert’. 3. Kažaria'Uškas, Secrėlary B

KAšTltfŽS ^AZaNDOIS: KasdieA nuo 9 ryfd ikf 5 v. v.
J i Ketverge nuo 9 rytė ikf 7 v. V.
B /■ Šeiedoj mio 9 ryto iki 12 diėną

k b i i tfu vb b b ■ ■ ■ mm* * t* b » ■ M *
•• ^ii’1 1 y....'■ ---------- ----------- - ■■, —————-■—■■■ •:

5 _ ___  ? A ----- - . * ___ _  . *• •

Spausdinam
1

Keista Valgykla.
Aplankius tuos istėrijds pa

likimus,’ musų palydovas nti- 
vede mus į valgyklą, kuri 

;randasi urve, po tuo senovės 
žmonių rankų drirbo kalėtu 
-------- ■ - ■■ ■ - • ■ ■■ - - ■ / - •■■■: -- -

NAl'JIENIj
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d.,“1940
SOKOLU SAtfctE
383 86. ASHtANt)1 E1LVD.

i

plAkATUS. BILIETUS 
A BIŽ bf jO KORTELES

DR-MS ATVIRUKUS
KONSTITUCIJAS IR

‘ DA&6MĖ visokius
ŠPAUflGS &ARŽRJŠ

NAUJIENOS

KAINA 10 CENTŲ
Tik k< gavome naują diadų 
knygą, kurią galite gauti pas 
rnttš« Sftįįskitė atfvo orderius:

NAUJIENOS ....
; 1739 S. Halsted St, 
Chicafo; ftt

Vardas——----------------------------- -

t...-ii—i ■■ ■, i j į >
i 
L

Mleataa-
t Jei. CartaZ $500

Al
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HICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 
Patalpos Ligoje. Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Drauriim Ofisas 1739 So Halsted Street Telefoną^ Fanai 01 u 
VALDYBA

K AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P MILAŠEVIČIUS trusr.cn. 

pkrotorivi*-

Ui h ugi jot- Audi tomu

p
xr\lKlb, prezidentas 
GALSKIS, vice-prezidentas 
vvąnki’S -«pkr#»torius 

P MII.TEK
•■H )

/ r zaRKai^a

MBlLkjimu KuiutSTo DaRBO EIG

Adomas Markūnas, Ch.cago ............ .....
Be n ėdi et Vaitekūnas, Chicago ...............
John Petkus, Aurora, III..........................
Juozas Žukas, Chicago ............................
Juozas Ascilla, Chicago ..........................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III......
S. Yurchis, Chicago ...............................
V. B. Ambrose, Chicago ........................
K. Yokubka, Cicero, III.............................
Petras Galskis, Chicago ..........................
Jonas Thomas, Chicago ..........................
Dzūkas, Chicago .....................................
Marijona Ascilla, Cicero ........................
Thomis Šalkauskas, Chicago ................
Petras Lapenis, Chicago ........................
Frank Bulaw, Chicago ...........................
Joseph Laurinas, Aurora, III...................
Mike Senko, Chicago ............................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.................
Ramusis Mikšys, Chicagos ..................
Frank Klikna, Chicago............................
Miss/J^sephine Miller, Evanston, III.......
J. Cinikas, Cicero ...................................
S. Mockus, Racine, Wis...........................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis...............
Chester Prakuratas, Gary, Ind...............
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.
Joseph Augaitis, Cicero ..........................
Padieniai nariai įrašė ..............................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tiketm 

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

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
; kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 

jžkandžiams ir gėrimams.
Nariai priimami Jraugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 

iki 18 metų.
Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos 

nūs. arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.
Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 

’ vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

12
44
40
38
33
34
31

24
15
16
14
10
10

9
8
8

6

3

2
2

136

da

vai.

Nauji nariai
Kont. Valeria S. Zelnis iš

Kalb, III., įrašė:
Elizabeth S. Wrublasky
Donald Blasch
Florence Blasch
Kpnt. Thomas Valkauskas

De

dalyvauti, nes turime svarbių 
organizacijos reikalų aptarti. 
Bus renkama valdyba 1940 me
tams. Dalyvaukite visi.

C. S. Prakuratas.

Rockford, III

James Trapas
' Kont. Adomas Markūnas įrašė:

Anton J. Matukaitis

Cicero, III

Rockfordo Lietuvių Ku’turos 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyksta kitą sekmadienį, sausio 
21 d., lygiai 2 valandą po pietų, 
S. M. ir S. F. svetainėje, 1019 
3rd Avė.

Nariai 
dalyvauti 
virinkime,
valdyba sekantiems metams ir, 
bendrai, įvairus raportai bus 
patiekti visų metų progreso ei
gos. —Kviečia valdyba.

kviečiami gausingai 
šiame metiniame su
neš čia bus renkama

Metinis susirinkimas.
KultūrosCicero

Draugija šį penktadienį ture • 
savo metinį susirinkimą Lietu
vių LiuosybėJt-svetainėje. Drau
gijos nariai dalyvaukite, šiame 
susirinkime bus renkama val- 

1 dyba ir svarstysime metinį pa 
rengimą bei kitus svarbius klau
simus. Po susirinkimo įvyks 
programas, o po programo — 
vaišės visiems nariams.

Bukime visi ir padaryk'me 
gerą, linksmą pradžią naujiems 
metams. Duokime paramą sa 
vo kontestantams nurodydami 
nors po vieną naują narį.

, Draugijos metinis parengi
mas įvyksta sausio 21 d. Visi 
jau turite bilietus, ir rengkitSs 
dalyvauti, nes tai bus graži vie
ni s šeimos narių sueiga.

Indiana Harbor, Ind.
Indiana Harbor Lietuvių Kul

tūros Draugija sekmadienį, va
sario 11 d., rengia didelį vaka
rą, kuris įvyks St. Frances baž
nytinėje svetainėje, 3903 Fh 
St. Prasidės 5 vai. po pietų 
Programą pildys Chicagos Lie
tusių Vyrų choras. Bus suvai
dinta trijų veiksmų komedija 
ir išpildyta koncertinė dalis.

Narys.

Gary, Ind.
Gary Kultūros Draugijos me

tinis susirinkimas įvyks sausio 
21 d. 1940 m. adresu 1486 
G ra n t St., Gary, Ind., 1 vaL po 
pietų. Visi nariai yra prašomi

Chicagos Lietuvių 
Draugijos 

METINIS VAKARAS
SAUSIO 21 D., AMALGAMATED CENTER

333 South Ashland Boulevard - .

“Birutės” choras pastatys scenoje “{Sveikam 
Egos nejkalbėsi”, labai gyvą ir juokingą operetę 
Dainuos žinomas baritonas STASYS RIMKUS, 

noras, ANTANAS KAMINSKIS, o taip pat 
GENOVAITĖ GIEDRAITIENĖ. Vėliau įteiki

mas dovaną tiems nariams, kurie per 10 ir 20 
'etų neėmė pašalpų. Pagaliau šokiai. Visi na

riai, jų giminės ir draugai kviečiami dalyvauti. 
Zakaro programa prasidės 4:30 vai. po pietų.

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradien., sausio 16, 1940

U^x*$*****w : •>
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< riCM c. Ti-lepnuu*

Anglijos karalius su šeima apleidžia Londoną Kalėdų metu.

K DRAUGIJOS METINIO SUSIRINKIMO
Praėjusį antradienį, sausio 9 

dieną, įvyko Draugijos metinis 
susirinkimas North-AVest Maso- 
nic Temple svetainėje, 1547 N. 
Leavitt St., Chicago, III.

Čia tik pažymėsiu bendrai 
svarbesnius punktus susirinki
mo eigos, o pradedant su sekan
čia savaite šiame skyriuje bus 
perspausdintas ištisas protoko
las.

Susirinkimas, kaip ir kas me
tą, buvo padalintas į dvi dal s.

Pirmininkas C. Kairis atidarė 
Chicagos - Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos — Chica
go Lithuanian Mutual Benefit 
Association — t. y. pomirt.nio 
skyriaus susirinkimą 8:15 vai. 
vakaro. Iššaukęs valdybą ir pa
skyręs tam susirinkimui mar
šalkas ir balsų skaitytojus, per
skaitė sąrašą bėgyje metų įni
rusių narių, kurių buvo 51, pa
prašė susirinkimo atsistoj.mu 
suminėtiems nariams atiduoti 
.paskutinę pagarbą. Išpildžius šį 
formalumą, pakvietė balsavimų 
komisijos pirmininką A/ Wals- 
kį pateikti susirinkimui rapor
tą iš referendumo balsavimų 
ant draugijos w direktorių 1940 
metams.

Raportas pateikta šioks: Ba
lio tų blankų nariams gerame 
. lovyje buvo išsiųsta viso 5,309.

Sausio 6 dieną komis.ja a i 
darė ir suskaitė balsus viso su
grįžusių balotų buvo 2,022. Iš 
tų buvo grįžę nesuradę adresa
tų 82. Sugadintų balotų viso 
buvo 14. Likusieji pasidalino se
kamai už 10 kandidatų, kurie 
mivo nominuoti priešmelinia- 
me susirinkime: "

12 balsais prieš 13 nubalsuoti, 
palikti ant vietos.

Balsavimų komisija 1940 me
lams vienbalsiai išrinkta ta pa
ti, t. y. Walskis, čepulevičius i. 
Yuris.

Algų komisija išrinkta didžiu 
ma balsy sekantys nariai: J. P. 
Varkala, K. čepukas ir J. Sti- 
lioraitis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS Karo Žemėlapiai

Prašo Illinois valsti
jai daugiau vandens

WASHINGTON, D. C., sau
sio 14. — Chicagai ir Illinois 
valstijai šiuo laiku duotas lei
dimas įleisti į Chicagos upę iš 
ežero kas sekundė 1,500 kubiš- 
kų pėdų 'vandens. Illinois val
stijas kreipėsi prašymu į Vy
riausi j į Teismą duoti leidimą 
įleisti į Chicagos upę kas se
kundė 5,000 kubiškų pėdų 
dens.

šešios kitos valstijos 
priešingos Illinois valstijos 
šymui.

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kuri galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

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

Kaina 15c.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

vari?

yra 
pra-

žemėlapio pusėje

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žuuas Apie Paren

gimus.
porą mėnesių atgalApie

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso-

Kelionėms Jungt. -v T 1 • • v ••Valstijų gyventojai 
išleis $6,000,000,006 4stai?os praš0'n™ pra"t7 7 7 Ii “Naujienoms dienas savo

WASHINGTON, D. C., sau
sio 14. — Prez. Rooseveltas

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

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Waukegano Lietuvių 
Kultūros Draugijos 

valdyba 1940 m.
Pirmininkas — Paul Daude 

ris; Vice-pirmininkas — K. Am- 
brozunas; Sekretorius -— Jennie 
Glozeris; Sekr. iždininkas — 
Suzana L. Gabris; Kasos globė
jai — K. Vaitekūnas ir Victo-

1551
1684
1667
1743
1590
1585
1503
823
868
753

A.
A.

1. Kastas Kairis gavo
2. Petras Galskis ..........
3. Vincas Maukus .......
4. Paul Miller ..........2...
5. Kastas Augustas .......
6. Paul Milaševičius ....
7. Algirdas Rulis ..........
8. Kazys Čepukas .......
9. Jonas Degutis ..........
10. Joseph Stalioraitis

Pirmi 7 daugiausia gavusieji 
balsų lieka išrinkti į draugijos 
direktorius 1940 metams, šie iš 
savo tarpo išrinks valdybą

Pasirašo komisijos nariai 
Walskis, K. čepuliavičius, 
Yuris,

Raportas susirinkimo vien
balsiai priimtas. Pirmininkas C. 
Kairis skaito raštišką metinį 
raportą, nužymėdamas meto 
bėgyje atliktus darbus ir pa
teikdamas rekomendacijas atei
čiai. Primine, kad pagal praė
jusio metinio susirinkimo tari
mą nuo šių metų/nebebus na
riams teikiamos dovanos už il
gą nesirgimą, t, y. žiedai už 10 
metų ir agrafos už 20, nes tas 
sudarytų nepanešamus kaštus.

Sekė auditoriaus J. P. Varka- 
los smulkmeniškas raportas pa
jamų ir išlaidų bėgyje meto. 
Vienbalsiai priimtas be diskusi
jų-

Valdyba rekomendavo susi
rinkimus ir ant toliau laikyti 
toj pat svetainėj. Duota patai-

las nutarimų sekretorių V. Mau
kų ii’ vienbalsiai priimtas, 

o O O
Seka Chicagos Lietuvių Drau

gijos susirinkimas, t. y. pašel
pimo skyriaus.

Perskaitytas ir vienbalsiai 
priimtas priešmetinio susirinki 
mb protokolas.

Pagarba bėgyje menesio mi
rusių 4 narių.

Turtų raštininkas P. Miller 
pateikė įdomų metinį raportą, 
būtent: narių višo sirgo 408, iš 
tų 234 vyrai ir 174 moterys. Mi
rė 51; vyrų 41 ir moterų 10.
Netikėta mirtimi mirė 2 vyrai pareiškė nuomonę, kad 1940 
ir 2 moterys. Naujų narių gan- įmetais Jungt. Valstijų gyven
ta apie 600. Bėgyje metų iš na- ■ tojai kelionėms savo šaly išleis 
rių tarpo išsibraukė su mini- daugiau nei $6,000,000,000. Pra
šiais 369. šiuo laiku narių ge- eity apie $500,000,000 amerikie- 
rame stovyje draugija turi 5,- ^čiai išleisdavo kelionėms sve- 
329. Raportas priimtas. jtimose šalyse, ypatingai kelio-

Iždininkas K* Augustas patei-,nėms Europoje, šįmet net ši- 
kė apyskaitą už gruodžio mė- tie $500,000,000 busią išleisti 
nesį. ‘Jungt. Valstijose. Dėl karo ame-

Medikalis kvotėjas Dr. A. 
Montvidas raportavo, kad praė 
jusį metą su ligoniais nesusi 
pratimų beveik neturėta.

Kontesto vedėjas K. Augustas 
pateikė raportą iš konles.o ei 
gos. Pažymėjo, kad jau gau<,. 
arti 600 naujų narių ir iš tų yru 
215 čiagimių jaunuolių. Kontes
to kaštai padengti iš įstojimų ir 
dar iki šiol $774,65 atliko.

Biznio kom. pirmininkas J. 
Bočiunas pateikė raportą iš ko 
misijos darbuotės ir apie įvyk
siantį draugijos metinį vakarą 
sausio 21 d. Raportas priimtas.

Laidojimo komisijon išrinkti 
nariai; Jos. Ascilla, P. švelnis, 
P. Milaševičius, A. Palionis, A. 
Grakauskas, G. černauskas, A. 
Maskaliunas, M. Chepulęvičius, 
W. V. Maukus, V. A. Ambrose, 
J. Milaševičius, A. Rudinskas.
Biznio komisijon išrinkta se

nieji: V. A. Ambrose, A. Kedzel
J. Bočiunas.
Auditorius J. P. Varkala skai

to smulkmeniškai paruoštą ra 
portą iš abiejų skyrių' Rapor
tas keliolikos lapų. Vėliau pro
tokole pateiksiu svarbesnius 
skaičius. Raportas vieųbalsiai 
priimtas. /

Duota sumanymas suretinti 
draugijos susirinkimai nuo 12 
ant 4 per metus. Abipusiai ,iš- 
diskusavus, didžiuma balsų nu
tarta palikti po senovės.

Duotas įnešimas ir priimtas 
uždaryti susirinkimą, kai ku
riems nariams neleldžiąnt tvar
kiai balsuoti įnešimą, pirminin
kas uždarė susirinkimą 11 vai. 
vakaro. W. V. Mankus, 

Nutar. sekr.t

rikiečiai nekeliausią į Europą.

Skelbimai Naii.ivmose

parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, 
patarnavimą “? 
kia nemokamai.

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

u
tei

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS

Casilla 4e Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

’ ” ■ n» i ’ c ' » Kr
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Kovo 31 d.. 1940
RAŠO

“KELEIVIS®" II
.ei icm n gi 
hpt

Lietuviu Amerikoje vra di- 
tižiausia lietuvių oriranizaciia. Tai lietuvių 
apd^audos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolvbės fraternalė oreanizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais rvšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRA” 
. Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktine knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas:, “KULTŪROS** Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

\ei Kunigui pasislėps j) 
vudijuoja, nors, savo parapi 
oimns draudžia jį i ranka.* 

paimt.
“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 

U), kad jis niekam nepataikau- 
ia ir nesibijo teisybę skelbti

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

Be to. jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir Žinių 
iŠ viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

AR JIESKAI 
DARBO?

j------------SKAITYK KASDIEN-------------- rt

įĮĄĮJJIENg
"REIKIA DARBUilNKir

tr progas sužino bktai per 

NAUJIENAS

im Šilti labili Urtei. CIICIH. ILL

ria Krepas; Maršalka — A. Lu-' «ynias, kad perkelti į Dariaus
kauskas Garsinkitės “N-nose”Girėno, Svetainę. Po diskusijų

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” i

trusr.cn


HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

MODERN HOTEL
879 North State St.

CLASSIFIED ADS.

Antradien., gausio 16, 1940

DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUKAKTUVIU MINĖJIMO VASARIO 4-oj

Katalikų Komitetas Nori Užbėgti Jatmuo 
liams Ufc Akių

Prisiųsta Redakcijai
Jau per dvejų? menesius 

laiko jaunuoliai su pagynimu 
visų grupių veikė, kad suren
gti milžiniškų Lietuvos Nepri 
klausomyhės šventę, bet perei 
tą ketvirtadienį Chicagos Ka
talikų Federącijos vadai ir 
Kat. Dienraščio “Draugo” Ve
dėjai, susirinkę Lietuvos Kon
sulate, išsireiškė, kad jaunuo
lių rengiama diena, tai koks 
nors “jaunimo jomarkas 
vie ntik 
stovaųti 
ir todėl

O 
jų komitetas gali at- 
visųomenę Ghicagoje 
nutarė rengti kitų

Faktas yra, kad pirmasis 
komitetas yra sudarytas iš at-

ANTANAS MAROZAS
Mirė sekmad., sausio 14, 1940, 
4 vai. ryte. Kilo iš Tauragės 
apskt., Pagramančiu parap., 
Genių kaimo.

Amerikoje išgyvenč apie 47 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Ceciliją, po tėvais 
Hudrikafitę, 7 dukteris: Anną 
Radomski, Ėlaine Mathesėn, 
Lillian Gudei, Ceciliją, Anto- 
nette McČlendon, Viktoriją ir 
Valeriją Hirth, 5 žentus: Jo- 
sepp, Donald, Charles. Loren, 
ir Floyd, 3 anukus: Richard, 
Ronald ir Daniel ir daug kitų 
gitninių, draūgtį ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 6608 So. 
Maplevvood Avė., Tėl. Repub
lic 5801.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, sausio 17 d.

Iš namų 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas į Gimimo šv. Pane
lės parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentai, Anūkai ir kitos Gim.

LaicL. Dir. .Antanas Petkus, 
Tel. GROVEHILL 0142.

Įstdvų visų grupių, kaip “Nau
jienų”, Sandariečiųj Katalikų, 
ir tautiečių it dar patys žy
miausi katalikų jaunuoliai bet 
įeina į valdybos narius, ir £ats

i pirmininkas yrą atsižymėjęs 
katalikų veikėjas ir vadovas.

Antras faktas yra tas, kad 
jaunuolių komitetas bijvo 
šiaukianias viešai ir visudme- 
nė buvo kviesta į įiiriilUs ke
lius stlSirinkiinus ir valdyba 
buVO išrinkta tik po Viešo už- 
kvietiino visų ir net trečiame 
susirinkime. Bet antrasis ko
mitetas, šaukdamas savo susi
rinkimą, užlaikė Visuomenę 
tamsoj iki pat to sttsirifikimo 
dienos. Kat. Federacija savo 
susirinkime visus planus su
darė, net kurias parapijas už
kviesti vien dalyvauti progra
ma, o Konsulate jie mėgino 
kitiems visuomenės atstovams 
prirodyti, kad tai čia tik pir
mas pasitarimas.

Jaunimas, jausdamas ne
prielankumą > šiame susirinki
me, viso jų buvo 15, ištraukė 
savo vardus iš šio susirinkimo 
sąrašo ir paliko senuosius 
veikėjus ramybėje eiti savo 
keliu.

Dabar jaunoji komisija pa
siryžo padaryti Vasario 4-tos 
Paminėjimą viehą iš didžiau-*

NAUJIENOS, ChfcagOj UI
šių, įp dįr didesne energija 
pradėjo dirbti, kdd parodžius 
senajai kariai^ kaid jauniiųas, 
kuris tiėpripaŽįšta frakcijų, 
gali daugiau nuveikti negu kai 
kurie senieji, kurie vien tik

Katalikų Pralaim ėjimas.
bežiūrint to, kad senesnieji 

katalikų vądai nugalėjo jau
nuosius susirinkime, galutinas 
laimėjimas, be abejo, bus jau
nuolių, nes publikos simpatija 
bus su jąis ir galų gale siau
ros nuožiūros veikėjai pasigęš

šiandien jau didžiuma jau 
liimo veikėjų rasime ne patū- 
pijose, bet pas tautiškas ir so- 
cialistiškąs organizacijas it 
grupes, šį trūkumą klebonai 
ųori spbstituotį visokiomis sve
timtaučių organizacijomis, 
kaipo C. Y. O. ir įvairiomis 
sodalicijohiis, į ktirids kviečia 
ir svetimtaučių jaunuolius, bet 
Vis nežinia kodėl it tĄs jiems 
nesiseka. Dabar ir paskutinius 
vien tik jų komįtėtas guli at- 

—Jonas F. kubilius.

C1

Diena Iš Dienos
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Chicagos Draugijų
Kliiibų Valdybos 

1940 Metams
$AGAlįtĖ£jŲ KLIUBO VAL

DYBA 1940 ME'tAMŠ: P\ Arlaus
kas—Pirm., 2109 N.- Cleveland

• avė.; A. Niprikas^—Pirm. Pagelb., 
4015 W, 13th st.; J. Keturakis— 
Nut. raštininkas, . 1525 So. 51st 
avė., Cicero, Ill.;^Anna Kohdro- 
tas—Fin. Rašt., 118 W. Germanis 
place; Ė. Ramašauskienė—Kont
rolės rššt., 1218 S. Indepehdence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
BaloiųnaSr—tylaršalka, 3521 West 
3Šth pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

S1TUATION VVANTĖD 
__________ Ieško jbarbo__________

IEŠKAU DARBO prie namų arba 
bile kur. Esu pusamžiaus. WENT- 
WORTH 1851.

FUR RENT—IN GENERAL 
________ Renddai—Bendrai_____

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

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie vienos adatos mašinos. 
Reikalauja didelė, suknelių įmonė— 
darbas nuolatinis. Kreiptis 

TOBIN-PICKER and CO. 
4119 Belmont Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

SKUBĖKITE: Tiktai vienas Mar- 
ąuette Parke beliko toks gražus 2 
flatų muro namas—octagon frontas 
bungalovv stogas. Priimsime mai
nus. Taipgi bizniavas muro namas 
tavernas ir salė užpakaly, 5 kam
barių flatas viršuj. Mainysim į 
privatišką namą. STANKOWICZ 
ind CO., 6912 So. Western Avė. tel. 
Prospect 1150.

i ...............  Ai I. «■ III. ■ ■ ■ l|l« >!■ «■ II ■ I   »

NAUJIENV-ACMR Telephoto
CHICAGO — Šheila £r- 

rolsmythė liko uždaryta ka
lėjime iiz ’ nesumok ėjimą 
viešbučiui $165.

* rtRf ** d Siunčiam GėlesLOVEIKISv^^udI
Dalis

KVILTKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

.............Tel. YARDS 7308

VIENOS ADATOS operatorių, 
blind stiteh hemerių ir pinkerių— 
patyrusių prie plaunamų suknelių, 
section darbas, ir nuolatinis nakti
nis darbas. SMOLER BROS., 2300 
Wabansia.

13 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitoriūs—Pirm.

4000 So. Tąlrtian avė,; F. Žiekus 
—Pirrnin. Pagelb., 2554 W. 40th 
st. ;> Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770;

. Lucille Dagiutė— Finansų rašt., 
Ž902 W. Petshirig td.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rėžt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Grąmantienė - 
4535 Šo. Ročkvvėll št
Dundulis—Dr.-kvotėjas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. Milier—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksią kiekvieno rhėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo ,16 
iki 45 metų amžiaus.

FARMS FOR SALE 
________Ūkiai Pardavimui ______

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

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

KORACH BROS.
913 W. Van Buren.

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

Dr. T,Grįžo Iš Pietinių 
Valstiją

Chicagdii šiomis 
sugrįžo p. 
kuri buvo 
į pietines 
sis lojusi 
Georgijoj.

Tėti tuo laiku gyvėno jos 
duktė Veda ir apie tai noriu 
trumpai pakalbėti. Veda Bud- 
reckaitė yra narė Kars ton 
ariistų gtupės, kuri su dideliu 
pasisekimu dabar vaidina žy
miuose pietinių valstijų teat
ruose. Dėl užsiangažavimų te
atruose negalėjo parvykti na
mo šventėms, tad molina nu
važiavo pas ją, kartu nuvežei a- 
ina ir kalėdines dovanas: laik-

_____ ■■u V. . . .

dienomis 
Frances Ėudreek, 

išvykusi šventėms į 
valstijas, Buvo dp- 
Savannah mieste,

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REIKALINGA kiek pataisymo — 
(ar galintai atlikti?). Kaina numuš
ta iki $1375—$195 pinigais, $16 mė
nesy. Galima išdalinti į 6 kamba
rius — įeina maža farma. Vaka
ruose tuoj už Mayvvood grįsto ke
lio—yra elektriką — šiaurėj nuo 
Koosevelt road. Box 1127, 1739 So. 
Halsted St.

KAS NORI ĮSIGYTI 
gerą ir pelningą biznį, 
lai tuoj atsišaukia. Aš 
priversta esu parduoti 
savo biznį, nes sergu. 
Čia dirba du bučeriai. 
Kreipkitės į —

NAUJIENAS, 
Box 1120.

Ir Vėl Pasidavė 
Operacijai

Žagariečių Klubo vice-pirmi- 
ninkas jaunuolis .Niprikas Jai- 
mingai operacijai atsilaikė. 
Darbštus ir nuoširdus Aleksis, 
airis gyvena 4015 W. 13th St., 
su savo tėveliais ir dviem sesu-l 
tėm, praeitų vasarą, buvo pada/ 
ryla apendikp operacija. Mes 
manėme, kad jis tukfsantį my
lių bus ątsitolmęs niio chirur
gijos ir daugiau jo jauno kūno 
pepiaus ir jokių skausmų nie
kas nedarys.

Žmogus svajoti gali visaip, 
bet likimas eina savo keliu. 
Štai, priieitįį (fečiddiėtiį, sdilšid 
io d,, šv. Ktvžrisibš ligdiiinėj ir 
v<H gorusis Aiobsiš tuf^Įd pa
siduoti operacijai. Dabar yra 
lahiaiirtds naiiiiškių it draugų. 
Linkiu tūli, jatihas žinogaus,’ 
gręifgi pasveikti ir Vėl sii svei
kaisiais dalyvauti it iinkshiani 
boti. -41

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 ' Sp. Francisco 
aVe.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb. j 750 W. 35th st.; Edward 
Grūsha's—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 

^kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—-Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Rekšnis ir John Dou- 
nis; Ignątz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Grū
stas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua- 
nica avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI RESTAURAN- 
TAS, pilnai įrengtas su fikčeriais. 
Duosime lysą ilgam terminui. Pasi
matyti su savininku arba šaukti 
Haymarket 9196.

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

DARŽOPUIKUS 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.

šomąją plunksną nuo dėdės 
Benny 'Pociaus, “grožio” dėžu
tę nuo Alberto Ruzgaus, suk
nių nuo Kotrynos Gedvilas it 
Eleoriots Biidjėck. Ištikto, mo
tina dūbtūreA'buvo ingloni vie
šnia, atvykusi su tomis dova- 
noinis. j

t ’ ‘ • ,■ z . J‘‘ A t K, ■ ' t |

Atsilygindama, p-lė Bildreck 
atsiuntė sli jmotina GIiicagon 
ir ryšulį sąyų/dovanų. Ji pati] 
nulrukus žada grįžti namo 
trumpam vižitui, kai tik gaus 
progą pasiliuosiioli iš vaidini
mų. , . 1 _. ; iio

Dabartiniu metu jį su grupe 
vtildina, rodos, Bitmingham, 
Alabamoje, “kur ir man teko 
$dvo dukrelę scenoj pamaty
ti,” pasakojo patvykusi moti-

Kelionėje p-ia Btidreck gavo 
Sos susipąžinti su Georgia.

aifta ir kitomis vdlštijo- 
iiįis pakeliui. Matė gražias 
pietų lygumas ir kalnus; at
kalnes Įr slėnius, gražius kai- 
liius ir švatitįs pietų miestus ir 
miestelius; čia pūliktisi žiemą 
ten rddcj gražias žaliuojančias 
painus • ir upe Ii us su žali uo- 
jdiičidmis pų|;raiitemis.

Jdį teko būti , it Čdii’b, III., 
iiiiešiė, kur užperimi įvyko 
didysis polvipis. Ten susitin
ka Ohįo ir Mississippi upės. 
Ten gyventojui yra savotiški, 
palyginus su kitais — —atvi
ri, nuoširdus ir labai draugiš-

Pietuose p.: budteckietiė pa
stebėjo vieną dalyką—tėn ksh 
talikų kaip ir nėra, o jei yra. 
tai labai mažai ir jie nėra po- 
puiiariįs tdrp skaitlingų pro- 
tėštuhų. Ten tohužmas laiko
mas ne-amerikonišku.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral, Avė.; Pirm, pagelb.—John 

1 Yuknis, 210 rS. Kildare Avė.; 
h Rąštininkast’-M. . Medalinskas, 233

Šo. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

LEONARDAS LAlCHAVlČlUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 14 d., 6:30 vai. Vakato, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Švėk
šnos parap.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame .nubudime 

draugus ir pažįstamus.
Laidotuvėmis rūpinasi SLA. 

55 kuopa, pirm. Jonas Petra
vičius, sekretorius Jonas An- 
druška, Kasierius— Kazimie
ras Pocius.

Priklausė prie SLA 55 kp.
Kūnas pašarvotas Lėchawi- 

cz’iaus koplyčioj, 48 Ę. 108 Št.
LaidottiVės įvyks 'trečiadie

nį, Sausio 17, d.1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Ledridrdo Lacha- 
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie-: 
fe/.mt dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liėkame,
Draugai ir Pažįstami.

Laid. Dir; S. D. Lačhawicz 
ir Šunai, tel PŪLLMAN1Ž70 
ir Ciceto Ž515.

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban. 

Pa“ 

GĖLININKAS raaras 
4180 Archer Averttie 

Phone LAFAYETTE 5800

r

ALENA MAČIUKEVIČIŪTE
Persiskyrė sti šitta pasauliu Sausio 14 d., 10:(i0 vai. ryto, 

1940 m., sulaukus metų amžiaus, gimus Chieagoje.
Paliko dideliatąe rtūliudiriie motiną Antaniną, tėvą Antaną, 

2 tetas: Rozaliją Vitkienę ir joą vyrą Ailigusiin^, Marijėhą R6- 
manienę ir vyrą Antaną, 4 pūsseše^ės: Ąn(ąpilią Malldet it jos 
šeimyną, Eleną Bergon ir jos vyrą/Stellą Šileikis ir jos šęimy- 
hą, Marijoną MdeiUkevičiutę; 2 pusbrolius: Walter Rtfmands ii* 
jo šeimyną, William Romanas ir jo mdtetį, rfėdyną it krikšto 
motiną Marijoną Maciukevičiėnę ir daug kitų gimpiių.

Priklausė prie Roselando Aido Choro ir Darblhiiikų Aido 
Choru ir darbavosi Dartiiiiinkų Judčjifhė.

Kūnas pašarvotas randasi 1050 East 93rd St. (Burnside), 
telefonas REpfeNt A

Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, Sausio 18 dieną, 1:00 vai. 
po pietų. Iš namų bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas Kapines.

Visi d. a. ALENOS MACIUKEVIUTėS gihiiUės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kvięčiairti dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę llėkame:
TĖVAI, PUSSESERES, PUSBROLIAI, DĖDIENĖ ir GIMINĖS.

Laidotuvių Direktorius Į. J. Ždlp, Tėl. YARDS 0871.

igdilidėj ir 
tUrėjd pa-

VYTAUTO DR-JOS 
narių metinis susirinkimas įvyks 
antradienį, sausio 16 d., 7:30 vai. 
vakaro Ch. Lietuvių 
3133 So. Halsted 
yra svarbus todėl

Auditorijoj; 
St. Susirinkimas 
būtinai atvykite. 

—P. K. sekr.
LIET. MOTERŲ

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

Išsiims Leidimus
Vedyboms

(Chkaguj)
34, $u Vit-

giHa Hrakėj 27
Al bert 141 (les, 41, su Bele n

Jdb, 2Š

įabit ėlfeMk < aii W-
fred tMriilfe, 29

ŽtūHŪūiilh 22, SU rid-
rdthy Celiš, 22

Haymdtiū ttuachiitaii, 24,
LeutiR 22

ZigmųuŪ 2L su
phie A Ik i rh avie iu.^, IŠ

J o h H Hėmiikūš; sti jasb- 
pfiirte Houte, 25

Ėrank Šimons, .23, su Ahtoi-
nette Bickness, 19

ReikalOja
Perskirų

Elijah Mfelifer fiua BFanėhs
Meilei

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME- 
TAli/IS: Joe Balchūnas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So, Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

NORTH WEST
KLIUBO susirinkimas įvyks šį tre
čiadienį, sausio 17 d. B. Poskey bu
te, antr. 420 N. Springfield Avė. 
7:30 vai. vakaro.

—S. Benekaiticnė, sekr.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS DIENOS KOMITETO susirin
kimas įvyks šįvakar, sausio 16 d. 
8:30 v. Lietuvos Konsulate, 100 E. 
Bellevue PI. —Raštininkas.

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ 
RATELIO metinis narių susirinki
mas ir repeticija “Apsiriko” įvyks 
treč., sausio 17 d. 7:30 vai. vak., 
Liudkevičių namuose 134 E. 110 st. 
Susirinkite laiku, nes turime daug 
darbo atlikti. —S. Dilis, rašt.

hUmboldt Parko liet, po
litikos KLIUBO narių susirinki
mas įvyks sausio 18 d. svetainėje 
3600 W. North Avė. Nepamirškite 
atsilankyti, turime veltui vaišes ir 
svarbių pasitarimų. Atsiveskite 
naujų narių. —Valdyba.

PARDAVIMUI 118 AKRŲ FAR
MA, J/2 mylios nuo bujojančio Scot- 
tville, Mich. miesto su gera moky
kla, bažnyčioms ir puikiais marke- 
tais, lietuvių apylinkėje. Farrnos 
budinkai geri ir labai derli žemė, 
su ar be gyvulių ir įrankių. Esu 
bizny, .negaliu abu dalyku prižiū
rėti, priverstas parduoti farmą 
bargeno kaina, verta dvigubos kai
nos. Lawrence Mattix, Scottville, 
Michigan.

VV ii OLE S ALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardayimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukitę ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIšAUSKAŠ, Sū
nūs, 6343 S. Westėrn Avė., Chicago, 
(Ii. Phone Republic 6051.

PLUMBINg & MEATING 
Įrengimai ir Apšildymas

LIĘTUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Ląfayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 Sd. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. MapĮevvood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt;— 
Petras Samoška, 515 W. 81st Št.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
tą, 3314 Šo. Litganica Avė.; Biz
nioKomisija: \Jonas Pilitauskas, 
4415 Sp. Francisco Avė.; Bronė 
Lauęįūtė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila; 6801 So. Artesian Avė. 
tėl. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Holiywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choto pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

Glenn Millerio 
Orkestrą Grieš 
3 Sykius Savaitėje

Chesterficld Cigatetų išdir
bėjai praneša šokių mėgė
jams, kad jų remiamas Glenn 
Millerio orkestras ii’ Andrevvš' 
Sisters dainininkės nuo dabar 
radijo scenoje pasirodys tris 
sykius savaitėje. Jų programai 
įvyksta antradienį, trečiadienį 
ir ketvirtadienį 10 vai. vakare

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

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

1247 W. Lake St. 
Tei. MONROE 3387

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biž- 
nio progų ir L t

Gleni> Milier orkestras yta 
vienas iš žymiausiųjų. Jo ve
dėjas senas muzikas, pasižy
mėjęs vedėjas. Veik tų patį

duoti, mainyti, Išnuomoti, 
Samdytis ir L L, Belaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerl, bet ganinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “CJass- 
ified” skyrių, kur sitdoifiM daug 
įvairių getų bargemį.
Visuose biznio reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės clagsified skyriaus pa
tarnavimu palaukdami arba at
vėpdami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1139 S. HALSTED STREET 
CMeato, m.

Pametė 
Laikrodėlį

Važiuodama prie kelių pa
stebėjau daugybę iškabų su 
bibliškais užrašais, kurie buvo 
sekančio pobūdžio: . “Dievo
niekas nematė, bet tik viengi- 
mis sunusi Jį mums apsakė 
ėįrba Jis žmonių statytose baž
nyčiose negyvena arba Lapės 
turi urvus, oro paukžčiai liz
dus, bet sunusf žmogauVtieiuri 
kur galbos padėti’ ’ 
h —Žemaičių Duktė.

rcws Sisters dainininkes.
(Skelb.)Minljd

Varduvės
P-a Navickiene pereitą še; 

štadiehį . stiten|6 sa'^0 suftUi 
Joe Vąfdiįvių savo 
ne-valgykloje 666 W. 14th St. 
žmonių prisirinko pusėtinai 
daug ir jie smagiai va
karą. P-a Navickienė yra gera 
naujienietė, taipgi ptlkjauso prie 
Chicagos Lietuvių Draugijas.

Buvęs.

A

'J. i»j^ĮįĮ^te.-

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK UJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, lac.
-TIIK noMK o? FINIS

1748-50 West 47th SL Phone Yards 5069 Pirkite tose krautuvėse, ku* 
rios garsinasi “NAUJIENOSE

“Naujienų’ skaitytojų baliuj 
p. M. Daubarienė prarado 
rankinį laikrodėlį, Elgin ga
mybos, geltono aukso*. Kas stn 
rado, prašom atsišaukti. Tele
fonus ■

ui ....... ’ IHI ■ - I I --

Rehlkite tuos, kurie 
garsinasi 

^NAUJIENOSE

■.■'i—



Linksmas ir gražust buvo Naujienų 
skaitytojų balius

Slidžios Gatvės; Blogas Oras Nesulaikė

“Naujienų” Jubiliejinis Kon- kių daina ir keliais angliškais 
testas, kuris padidino naujie- numeriais. Choras susideda iš 
niečių šeimyną šimtais naujų senų veteranų dainininkų* ku- 
skaitytojų,Jau ir “oficiališkai”Įrįę steigė pirmuosius lietUviš- 
užbaigtas, apvainikuotas pui
kiomis pasekmėmis.

Visas Kontesto darbas buvo 
užbaigtas “Naujienų” Skaity
tojų Baliuj, kuris įvyko sek
madienio vakare Amalgamated 

\ Clothing Workers salėj, prie 
\333 South Ashland Bulvaras.

Ten įvyko vakarienė kontęs
ianti; pagerbimui, jiems buvo 

prizai, taipgi 
kurie kontesto

įteikti laimėli 
skaitytojams, 
metu užsirašė prenumeratas, 
buvo padalintos konkurso pra
džioj žadėtos dovanos.

Laimingų skaitytojų buvo 
daug ir jų pasitaikė iš įvairių 
Amerikos dalių, taipgi iš Ca- 
nados, kur “Naujienų” šeimy
na yra didelė ir veikli,

Dovanos nuėjo “Naujienų” 
skaitytojams “sostinėj” Chica- 
goj, nuėjo į kelis Chicagąs 
priemiesčius, į Michiganą, Min
nesota ir kelias kitas valstijas, 
taipgi ir į kelias’ lietuvių ko
lonijas Kanadoj. Pilnas laimin
gų skaitytojų sąrašas telpa ki
toje vietoje.

Dangus 
skaitytojų

kus chorus Chicagoj, 25-30 ir 
daugiau metų atgal. Bet dar ir 
dabar jie dainuoja su tokiu 
dideliu entuziazmu ir energi
ja, kad vien už tai publika 
jiems karštai plojo ir noriai 
klausėsi visų numerių. /

Po programo kontesto vedė
jas, A. Rypkcvičia, pęrstdtė 
raudonomis rožėmis pasipuošę^ 
ir. iš kitų svečių išskirti “Nau
jienų” ' konlestantai, kurie per 
peręitus metus konteste sun
kiai darbavosi. Ne visi kontesr 
tąntai galėjo dalyvauti, nes jie 
yra išsimėtę po visą Ameriką, 
bet baliuj dalyvavo chieagie- 
čiai ir kontestantai iš artimųjų 
kolonijų. Po perstatymo sce
noj, kur jiems buvo įteiktos 
laimėtus dovanos, kontestantai 
linksmiųosi prie jų garbei su
rengtos vakarienės, o publikai 
buvo dūlinamos skaitytojų do-

Dvi Panaitės
Tai atliko dvi gražios ir jau

nas ponaitės, 5 metų Genovaitė 
Giėdrąiįytė, garsios chįcągiė- 
čių d^įųjninkęs p. G. Giedrai
tis, duktė, ir. 11 metų šokėja^ 
ąkrobąte, Genovaite. Sakalau
skas, p. O. Dovginienės duktė.

Dovanas išdalinus ir laimė
tojus pasveikinus katutėmis, 
publika pasileido šokti, apgu
lė barus troškuliui malšinti ir 
sėdo prie vakarienės. Suorga
nizavę savo chorus, jie daina
vo i|- lįnkšminosi net iki po 
vidurnakčio* nors rte vlenaih 
rūpėjo kaip pasiseks parva
žiuoti namo ledūotomis gat
vėmis. Tikim, kad visi parva
žiavo laimingai.. - Rs.

■■ NATJJIE^OS, CMcago,-UI r Antradien., sausio 16, 1940
į ■ 1, ■.M UT 1 "'"y
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Nepaprastai Daug 
Aiitifflįffit?' | 
Nelaimių Chicagoj

Užmuštų Nedaug

Su sekmadienio sniego pūga 
Chicago ųžkittpo ir automobL 
lių nelaimių epidemija.'

Tai daugiausia? įkaite. nėpa- 
pras tai slidžių miesto gatvių. 
Gatvių departamentas iki va
kar po pietų nespėjo didesnių 
kryžkelių smėliu ir druska iš
pilti, taŠ auĮ^uiithų įyykp; ąįm? 
tai. 7 '' 7'■ ? :

Prie kiekvieno kryžkelio sek v 
madienio vakare ątba - vakar 
įvyko bent Vjena-dvį nelaimės. 
Nukentėjo dąugiausią automo
biliai. iKęlęiviai didžiumoj nebu
vo sunkiai Sužeisti* neš'bevęik 
visi vąžiayp labai atsargiai ’ įp 
pakliu vo į' . nelaimes tik kai 
stabdomi automobiliai ėmė sly
sti ir vairuotoją negalėjo jų 
sukontroliuoti^; 7 7 ;

Sužeidė Lietuvį \« 7
Vienas toks paslydęs v auto

mobilis užvakar vakare sunkiai 
sužeidė 51 metų lietuvį iš Mar- 
ųuette Parko, Joną Petraitį, 
nuo 6648 South Washtenaw 
avenue.. ? . .

Nelaimėse žuvo sekami 
. ?’• žmonės: .

Frederick Č/'Meyers, 26, nuo 
230 East Superior street;

• Albin Scholling, 45, 3528 Fre- 
mont avenue;

Ronald Rose, 20, nuo 3928 N. 
Pulaski Road, ir

■ ( Isaac Conner, 51, 1027 Em- 
merson aveni'ię, -Evanston.

*

tam “Naujienų” 
vakarui nebuvo
Per šeštadieiiio 

naktį ir sekmadienio rytą gau
siai lijo, vietomis su ledais. 
Apie vidudienį pradėjo šaltį, o 
po pietų užėjo sniegas ir toks 
smarkus vėjas, kad buvo bau
gu iš namų ir nosį kišti lau
kan, nekalbant jau apie va
žiavimą automobiliais. Gatvės

4 buvo ledu nuklotos ir tiek sli
džios, kad 25 myįios į valandą 
atrodė “pasiutišku” greitumu.
Buvo Naujieniečių iš Visur
Vienok naujieniečiai skait

lingai šimtais suvažiavų į 
Kontesto baigtuvių vakarą. 
Buvo matytis skaitytojų, iš vi
sų Chicagos dalių—-Jš’ Bridge- 
porto, Brighton Parko, Town 
of Lake, na ir tolimųjų Bose- 
lando, Wcst Pulmanno, Cice
ro ir Burnsidės. Buvo svečių 
iš Waukegano, Racine ir No. 
Chicagos. Iš Rockfordo, nepai
sydamas oro, atvyko geras 
naujienietiš, drg. Savickus. 
Net iš tolimojo Clevelando at
vyko “Naujienų” skaitytojas, 
laid. dir. p. N. \Vilkelis. Kai 
jis išvyko iš Clevelando, oras 
ten buvo gražus. Sniego audra 
jį užklupo Indianoj, bet va
žiavo toliau. Chicagą pasiekė 
vėlokai, ir į vakarą atvyko kąi 
publika jau rengėsi namo, vie
nok jis ten atsilankė ir pralei
do linksmą valandėlę sayo 
draugų tarpe.

Nelaimės
Nevisiems pasisekė laimin

gai vakaras pasiekti. Mums su 
apgailestavimu reikia pažymė
ti, kad kelias šeimynas dėl sli
džių gatvių ištiko nelaimės. į 
northsidiečių pp. Tumosų ap- 
tomobilį paslydo ir įvažiavo 
trokąs. Nelaimę ištiko automo
biliu važiuojanti sportininką 
p. Frank Alis-Ališauską ir jo 
draugus. Smagu, kad jie pa
buvo sunkiai sužeisti, panešė 
tik lengvas žaizdas arba bųyę> 
sukrėsti, ir nežiūrint nelaimes 
vakarą visgi pasiekė ir janįe 
smagiai šoko.

Skaitytojų Baliaus programą 
išpildė Kazio Steponavičius 
vedamas Chicagos Lietuvių 
Vynj Choras, asistuojamas |p- 
liato, Povilo Stogio, ir duę|p, 
V. Ascilos ir J. Čepaičio, jie 
padainavo kelioliką linksnių 
lietuviškų liaudies dainų. Bet vakar jis paskelbė
rodė, kad moka ne vien Jietu-* ką# kąjįdidaturą ištraukia? tė
viškai dainuoti—nes pasirodė p^lį^np Wayland C. ' Brobfe 
publikai su čekoslovakiška šę- hąųd^l. ' • . ' • - , 1

Oras Chicagoj
£

Po sniego pūgos, kurį sekma
dienį užklupo Chicagą, tempe* 
ratura ėmė staigiai pulti ir nub 
30 ląipąnių vakar rytą nupuo
lė iki 18-tos virš zero. Oro pra
našas A. Donnell sako, kad 
šiąndięą bus tik penki laips
niai viją zero. ž

patarimai Automobilistams
Miesto gatvių departamentas 

ir Chicago Motor Club perspė
ja visus motoristus be ypatin
gai svarbaus reikalo automobi
lių nevartoti. Palikite garažuo
se, nes gatvės labai slidžios. 
Jęigų būtinai turite važiuoti, 
tžp pirmiausia automobilio mo
torą Sušildykite. Nebandykite 
važiuoti greitai nedavę moto
nų sušilti. Tas motoro dalis la
bai gadina. Žiemą taipgi patar
tina naudoti geresnį gasoliną.

Daugeliui motoristų brekiaį 
sųąala — gali važiuoti atgal, 
bet priekin automobilis nei iš 
viętos. Brekiai dažniausiai su
šąlą, kai automobiliui stovipt 
yra uždedamas “emergency” 
byekis. Jeigu galite be jo ap
sieiti, automobilį “parkindami”, 
‘‘ęmę^|pėy” brekio nevartblči-

Dvi Stambios Firmos 
Įveda Pensijas

United States Steel korpora
cija ir International Harvesfer 
Bendrove vakar, paskelbė, kad 
įves savo darbiiiiHkaiiiš peHšijų 
planus. Jie pradės Veikti kovu 
menesį. • .7 ■ •< ' /,•' .■v: ■

. Abiejų planaj ; bus suderint 
su Valdžios pensijų planais? ku
riuos vykina Sociąl Seęurity/ąa- 
.mi'nisti’ačiją'. . • ?? '... r

' •/ '7''71'^5?; ? ’■

Buvo Naudinga 
Skautu Būti > 

. r l*4 ■ h *
Du ginkluoti Vagiliai atėjo - į 

Joseph Jahlkdyicof 26 iftėtiį jau
nuolio mėsos' krautuvę? adrėsų 

\ 5143 S. Kėdįiė avenue. Pareika
lavo .. pini^m 7 . ■■ '7

Jausdaiiias, -kad piktadariai 
ne j uokaiį ja, Jankovic jiems ati
davė $175. Bet kai abu ę^o per 
duris, jis paleido į paktadarins 
du ilgus “bučeriškiis” peilius. 
Vienam pe’lis sulindo į petį be
veik iki ^briaunos.

Vagys pabėgo šu pinigais, bet 
kadangi vienas yra sužeistas, tai 
jie tur bųt turės kreiptis prie 
daktaro iv policija tikisi abudu 

.'suimti. 7
Jankovię 'išmoko peilius me

tyti būdamas skautu.

Q|is F. Glenn Ištrau
kė Kandidatūrą

Buvęs Illinois valstijos sena- 
Qtis F. Glenn, buvo pra

nešęs, kad vėl kandidatuos tai

Naujos Aukos 
■Vilniaus Rietuvių
Ot ‘ (

1

s

f-

Hurnboldt Parką Lietuvių 
Politikos kliubas per C. 
Kaiti $10.00

1.00 
.5(1 
.50

Kairį ..
J. Areška, Chicago .. ..
E. Campbell, Chicago ...
(J. L emontas, Cicero
Nyiįlliam-CKcindro^5.00

C : . 7.5 ’.t . ■ ‘ z V' ! ■

Buvo paskelbta
’O ■ ■ ■ •« . l» » .

$17.00
;6.,8.35

•J"'"'".'■f $675.35

Kaltina 41 Asmenį 
Ir Organizacijas 
Monopoliu —

Statybos Pramonėj.
Federalė įžiurę vakar apkal

tino keturiasdešiųits vieną as
menį, biznio organizacijas ir 
vieną uniją palaikymu mono
polio statybas pramonėj. Kalti
nimai yra pįnnas rezultatas 
plataus statybos pramonės tyri
nėjimo, kurį federale valdžia 
veda Chicagoj. ’ Tie kailininkai 
paliečia tiktai “tie” (čerpių)

*. . ■ * » ■

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJU VAKARO
DOVANU LAIMĖTOJAI

Aukotojams širdingai ačiiil
komitetas Vilniaus

KR^TtlI ŠELPTI 
(Aukas ręįĮįįla !šių&ti finansų 

sekręiąriųi At Ąirtbrozevičiui, 
173p S. Halsted St., Chicago; 
čekiiįs ir monėy prderius reikia 
išrašyti iždininko, B- Miilerio, 
vardu. Visos aukos greitai pa- 
kvituojamos per spaudą).

Z <■•>;?■;■■

Ne Visuomet 
Pragaištinga

širdies li£o$ 'atakos senam 
žmogui ne visuomet pragaištin
gos, tokias atakas pereitą še
štadienį gavo ■ 84 mėtų chica- 
gietis Aaron 4711 Drexel 
Bulvaras. Tuojau buvo pašauk
ti ugniagesiai ; su kvėpavimo 
aparatais ir jie dirbtinai pa
laikė senelio k'yėpąvimą tol kol 
jis iš atakų neątsigriebė. Va
kar, daktarai paskelbė, kad se
nelis1 pasveiks.

Džiurės įvardinti asmenys ir 
bendrovės yra “prasižengę Shęr- 
man įstatymui, kuris draudžia 
monopolius ir kainų kontrolia
vimų” vienoj ąr kitoj pramonėj.

T. rp kaltinamų , bendrovių, 
kurios gamina čerpes yra Mo
saic Tile Company, U. S. Quar- 
ry Tile Co. ir ' . Sųpėrior Cc 
ramic Corporation; tarp kalti
namų Chicagos k'ontraktorių 
firmų yra sekamįs: N. B. Car- 
ter Co., Viętor E. Cole and Co.,

wood Tile Co.
Kaltinamoji unija yra Cera- 

mįc, Mosaic ir Encaustic 'Tile 
Layers un on, lokalas 67. Karlu 
su įvairiomis firmomis ir orga
nizacijomis monopolio palaiky 
niu yra.kaltinami ir jų viršinin-

(Dovanos buvo paskirstytos 
“Naujienų” Skaitytojų Baliuj, 
kuris įvyko sekmadienį, sausio 
14 d., Amalgamated Clothing 
Workers salėj, 333 So. Ashland 
Bulvaras. Skirstymui buvo 
naudojamos k vi tos už skaity
tojų prenumeratas, užrašytos 
1939 Jubiliejinio Kontesto me
tais. Laimėjo šie asmenys:)

Laimėtojai
1- ma dovana No. 21774 — 

V. Martinaitis, R. 1, Freesoil, 
Michigan, 2 piece parlor sėt.

2- ra dovana No. 2747 — K. 
Bakas, 6759, So. Elizaįjeth Si., 
Chicago, III., 3 piece bedroom 
sėt.

3- čia dovana No. 21634 — J. 
Skrickus, 6019 So. Kildavę avė., 
Chicago, III. dinįng room sėt.

4- ta — No. 21691 — K. Sut- 
kaitis, Box 86, Zim, Minu., Vic- 
tor radio 1939.

5- ta — No. 3610 — Josėph 
Dragūnas, 4020 So. Rockwęll 
St., Chicago, III., kitchenetje 
sėt.

Dėl Pūgos Užsidarė 
Mokyklos

' f;!' • ‘

Skelbimai Naujienose

ąd padd^l^^ujierios
, -Įiį—, • • \

A,; ..—

Dėl sniego pūgos, kuri sek
madienį užklupo'Chicago ir ke
lias Illinois valstijos dalis, už
sidarė viešosios mokyklos Rock 
Islande, Moline, ir sustojo lėk
tuvinis susisiekimas. Vieškeliai 
visur užversti sniegu.

6- ta —- No. 2943 — Frank 
Einingis, 822 Oliver Avė., Au
rora, III., cedar chest.

7- ta —- No. 21700 — Mrs. 
Norbut, R. 1, Box 88, Edge- 
wood, III., floor lamp.

8- ta — No. 2971 — Ona Stu- 
ronas, 7222 So. Mozart St., Chi
cago, III., field glasses.

9- ta — No. 21932 — Y. Si- 
revičius, 1907 D’Arcy, McGee, 
St. Cote St. Paul, Montneal, Ca
nada, coffee pcrcolalor.

10- ta — No. 3505 — Anton 
Diglis, piano, 111., imported bed- 
spread.

11 -ta — No. 21379 — K. Da
bulskis, 515 Spruce St., Easton, 
Pa., eleclric clock.

12- ta — No. 22215 — J. Ku
bilinskas, Rox 117, Timmins, 
Ont., Canada, opera glasses.

13- tą — No. 2031 — P. Matts, 
191 Genty Avė., Winnipeg, 
Man., Cąnadą, opera glasses.

11- 1 a — No. 3269 — Anton 
Lungevich, 1811 Wabansia avė. 
Chicago, velvet pieture.

15- ta — No. 193 — K. Zic- 
kus, 844 Richmond St., Grand 
Rapids, Mich., Vytauto paveik
slas.

16- ta — No. 3119 — Miss E. 
Kašek, 15 Frank Crescent, To
ronto, Ont., Caųadą, table lamp.

17- ta __ No. 3613 — M. Bal- 
sitis, 2820- W. 40th Si., smok- 
ing stand.

18- ta — 1326 — Tony Ste- 
paitis, P. O. Ęeardmore, Ont., 
Canada, table lamp.

19- ta 87 — Jonas šleiva, 6600 
S. Morgan St., Chicago, tablo 
lamp.

20- ta — 2669 — Anthony 
Warneckę, 3136 So. Union avė. 
Chicago, smoking stand.

21 -ma dovana — 2 -r- Adelė 
Bučienė, 2620 Warshrngtcn 
blvd.', Balfiniore, Md., smoking 
stand.

22-ra — 21551 — Stanley 
Kolunda, Box 111, Mobiwk, 
Mich., Naujienos trims mėne
siams (4 mėnesiams mene
siams už miesto ribų).

VaKar ir Užvakar Chicag'oje

. ? -K5”'. ' JNAUJIENŲ’ACME Telephuto -
Senatorius Robert A. Taft, kuris savo kalboje .Chi- 

eagoje kritikavo “naujosios dalybos” išlaidumą. •

........ ........ ... NAUJIENŲ-ACME TNephoto j .
BALTIMOHE, MD. — Namas, j kurj i j ligoninės liko perkeltas paskilbęs

} Ž- *

• Kai Mrs. Marie Breckheimer, laikraščių leidėjo ir garsinimų 
4456 Ni Maplewood, pyksta, ji'agentūros vedėjo. Jis gyvena 

adresu 7617 Phillips avenue.
• Vasarių 5 d., Chicagos Nayy 
prieplaukoj atsidarys metine 
motorinių laivų paroda. Kelios 
firmos jau pradėjo eksponatus 
siųsti Chicagon.
• Gaisras sunaikino trijų auk
štų mūrinį namą prie 1215. W. 
Madison Street. Sudegė visi 
kambarių įrengimai ir penki 
namo gyventojai turėjo viską 
palikti ir bėgti gatvėn savo 
gyvybes gelbėdami. Nuostoliai 
apie $3,500.
• Stewart-Warner firma, kuri 
samd° kęĮis šimtus lietuvių sa
vo dirbtuvėse, skelbia, kad ne
trukus paleis riukon naujos rų- 
šieš radio ąparatus, kurie pro- 
gramus perduos- su minimum 
“statįko”.
• 16 metų high school studen
tas Lepnąrd ^illenberg, 3336 
N. Cenįraj Park avenue nuvijo 
ir pašovė nežinomą piktadarį, 
kuris bandę įsibrauti j jo tėvų 
namus.

pyksta ne juokais. Užvakar ji 
siišibarė su vyrii, labai supyko, 
ir pagriebtisi jo geriausius, 
eilinius rubus, sukišo juos į 
čių. Policija ją areštavo už 
tvarkį elgesį.
• Su skustuvu mirtinai gerklę 
susižeidė 35 metų čekas, Frank 
Šmrz, nuo 1447 West 17th st..
• 1500-tam Grenshaw avenue 
bloke nežinomas piktadaris už
puolė ir išgėdino .jauną mote
riškę. Tai antras toks atsitiki
mas toj apylinkėj.

• ". . *>’ • ■ " ’ ■ ’

• Gubernatorius Horner ir 
Chicagos meras Kelly —perei
tuose rinkimuose nesutaikomi 
priešai — užvakar laikė ketu
rių valandų konferenciją poli
tiniais reikalais. Tarėsi apie 
ateinančius prezidentinius rin
kimus. Aštri kova verda Spring- 
fielde tarp Hornerio ir guber- 
natoriaus-leitenanto John Steele. 
Horner vėl kandidatuos, bet 
Steele’o nenori remti.
• Prie Erie gatvės kryžkelio 
automobilis įvažiavo ir išmetė 
iš bėgių Wells gatvės linijos 
gatvekarį. 10 gatvekario kelei
vių buvo sukrėsti, bet išliko 
sveiki. Automobilio keleiviai bu
vo sužeisti: 27 metų William 
Burda, 2801 S. Springfield avė., 
ri 31 metų Edward Kunesh, 
2358 S. St/ Louis avenue.
• Bečiužinėdamas ant ledo Kel- 
vyn Parke, sausio 5 d., susi
žeidė, o vakar mirė 10 metų 
berniukas Edwin Fiebig, Jr., 
4740 Parker avenue.
• Kariuomenės garnizonas Chi
cagoj neseniai priėmė kelis tūk
stančius rekrutų, užpildymui 
naujų kareivių kvotos, kurią 
garnizonui paskyrė karo depar
tamentas. Dabar gen, Ford, gar
nizono viršininkas, skelbia, kad 
priims dar 100 jaUnų vyrų, no
rinčių tarnauti ? kariuomenėj. 
Pageidauja jaunuolių, turinčių 
mechanišką palinkimą.^ '
• Illinois Central genelio sto
ty j, prie 63rd streęt, nežino-, 
mas piktadaris atėmė $800 nuo į 
John R. FąĮąndęęh^, jugoslavų |

iŠ- 
pe-

Laiškas Iš 
Lietuvos

Dėkoja “Naujienoms” 
Už Kalendorių

Visų pirmiausia dėkoju jums 
naujiehįęčiams už kalendorių. 
Gaunu kalepdorių kiekvienais 
metais. Gerai juos turėti čia 
Lietuvoj.

Jums visieips linkiu geriau
sios laimės, o labiausia sveika
tos.

Pas mus laikąi yra neramus. 
Aplink mus vąlstybės kariauja 
ir nežinią ar mes išliksime be 
karo. Tik Dievas žino.

JONAS MIŠEIKIS, 
Kaimas žindaičių, 
Jurbarko Paštas, 
Kaseinįų Apskritis,

1 GKBBLA llšs; 
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