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TIKISI NAUJU ŽYMIU LAIMĖJIMU

Rusų pranešimu, suomiai turėję 
didelių nuostolių

kad Salia fronte rusai* vėl mė
gina išvystyti ofensyvą tikslu 

trečiadienį sako: perkirsti Suomiją pusiau tame 
ruože, kur ji yra siauriausia.

Suomiai atmušė ^usų ata
kas, bet, sako pranešimai, ru-‘ 
sai turi čia 40,000 kareivių, ir 
didelis mušis vystosi.

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 17. — Suomijos karo ko
munikatas 
Musų kariuomenė sėkmingai
kariauja Salia apylinkėje.

Neoficialus pranešimai, pa
siekią Helsinkį, kalba drąsiau, 
tie sako, kad suomiai tikisi 
..aujų žymių laimėjimų.

Dvi rusų divizijos Salia fron- 
.e esančios atkirstos nuo reik
menų parupinimo -bazių. Jos 
stengiasi išsisukti iš suomių 
fpąstų ir ypač išgelbėti savo 
irtileriją, bet suomiai vis la- 
)iau spaudžia grandinį aplink 
jas.

Tačiau Helsinkį pasiekia ir 
Mitoki pranešimai. Jie kalba,

MASKVA, sovietų Rusija, 
sausio 17. — Rusijos karo ko
munikatas trečiadienį kalba: 
Patruliai veikė Murmansk, 
Uchta ir Repola srityse. Įvyko 
susirėmimų Petrozavodsko apy
linkėje. Artilerija veikė Kare
lijoj. Priešo pastangos išvysty
ti apžiūrėjimo operacijos buvo 
atmuštos su dideliais jiems 
nuostoliais.
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Lietuvos vyriausybės nariai apžiūrinėj^ Tur
niškių hidroelektros stoties statybą ant perles 
Vilniaus krašte—Atvaizde, viduryje — ministras 

i.:--.:....-............. ---- : '.-—y-.'...

pirmininkas A. Merkys, jo dešinėje — ^vidaus rei
kalų ministras ats. b. gen. K. Skučas, teisingumo 
ministras Dr. A. Tamošaitis, ministro pirmininko 
pavaduotojas vyriausybės įgaliotinis Vilniuje K.

Bizauskas, krašto apsaugos ministras b. gen. Mus- 
teiki, kairėje — vandens keliu direktorius inž. 
Rimkus ir susisiekimo ministras Masiliūnas.

SUOMIAI NEPASIDUOS - SAKO 
MANNERHEIM

.PARŽYIUS, Francuzija, sau
sio 17. — Pasikalbėjime su 
dienraščio Paris Soir atstovu 
Karį Gustav Mannerheim, Suo
mijos armijos vadas, pareiškė:-

“Teisybe, kad ka 
Me iki paskutinio4‘vyro i

ir savo namus, mes sunaikin
sim savo miestus ir įmones, o 
kas teks rusams, tai gamta 
prakeiks. Bet neužmirškite, kad 
minios galų gale vien savo svo
riu sulaužo priešą ... Aš no- 

“Teisybe, kad jftes- karfeusi-. riti, kad niekas neužmirštų, kol 
:ne iki paskutinio4 •vyroįr vai- dar yra laiko*, jogei mes ka^ 
ko. Mes išdegintum savo girias naujame vienas prieš 50”.

Atletai vyksta į 
Suomiją

A Nęaugšta nuomone

sau-
1940

HELSINKIS, Suomija, 
šio 17. — Suomija ruošėsi 
metais turėti Olimpiados rung
tynes. Dabar nežinia, ar jos 
įvyks. ‘

Tačiau atletai, ypač Skandi
navijos atletai, vyksta į Suomi
ją jau dabar. Jie vyksta čia 
su rusais kariauti.

Vienas pirmųjų atvykusių į 
Suomiją atletų buvo Bjoern 
Borg, Švedijos čempionas plau
kėjas.. Paskui** 'atvyko Kari 
Schroeder, teniso čempionas, ir 
Henry Kaelarne, Švedijos 3?000 
metrų čempionas. Kiti atletai, 
atvykę į Suomiją kariauti, yra: 
Thor Enochson, Sven* Utter- 
stroejn, Holmen Hollen, Ivan 
Skeppstedt
atletai. Bet čia suminėti tik 
keli. Atletų į Suomiją atvyko 
daug.

menę
VIBORG, Suomija, sausio 

17. — Kaip suomiai žiuri į rau
donąją armiją, parodo šis p 
prasto Suomijos kareivio pa 
reiškimas: Esą, rusai atakuoja 
keturiomis bangomis; pirmąją 
mes sulaužome; antroji ir tre
čioji viena kitą kovoja;- o ket
virtąją patys rusai apšaudo kul
kosvydžiais užnugary.

tai vis žymus

Švedija teiks pagal 
bą Suomijai

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 17. — Premjeras Hansson, 
kalbėdamas parlamente, trečia
dienį pareiškė: Švedija nerei
kalauja svetimų šalių (Rusijos) 
įsakymų musų santykiams su 
Suomija nustatyti. Mes patys 
nutarsim kaip geriausia Suo
mijai padėti, taip pat nutars 
kitos šiaurės valstybės.

ORH

Britanija nežadėjo 
pagalbos — sako 
Švedija ir Norvegija

COPENHAGEN, Danija, sau
sio 17. — Švedija ir Norvegija 
išleido formalius pareiškimas, 
kad jos negavo Britanijos pa
siūlymo padėti jų nepriklauso
mybę apsaugoti ir kad tokio 
pasiūlymo jos neprašė. Abi ša
lys sakosi pasiliekančius neu
tralios, kaip kad buvo neutra
lios iki šiol. v t

Britanija pataikau- 
jalOjhi S

KARO ŽINIŲ 
Syj’RAI'KA

PRASIDĖJO EARL BR0WDERI0 
TEISMAS

PĄRYžlVS, Francuzija, sau
sio 17. —jeigu daromas da
bar Vokietijos ir Rusijos spau
dimas į neutralias ša'is pUsi- 
Įenkti diktatoriams nepavyks!, 
tai, Paryžius mano, galima 
laukti Hitlerio atakos prieš Ho- 
landiją ir Belgiją, iki šiol at- 
rodo Hitleriui ir Stalino |spg- MokMams‘''įsakyta

sau- 
tru-

NEW YORK, N. Y., sausio 
17. — Trečiadienį prasidėjo 
Jungt. Valstijų komunistų par
tijos sekretoriaus, Earl Bro\v- 
derio, bylos nagrinėjimas.

Brovvder yra kaltinamas tuo, 
kad važinėjo užsienin svetimais

VĖLESNIEJI PRA

jimai nepayęikę neutralių ša
lių. .•

ROMA, Italija, sausio 17. r— 
Fašistų partijos ‘generalinis se# 
kretorius įspėjo Italijos gyven
tojas, kad šalis gali įsivelti į 
karą bet kurį momentą.

sau-
- Suomijos kariucme-

Dėl anglių stokos 
uždarytos Berly- ' 

no mokyklos
BERLYNAS, Vokietija, 

si-o J7. — šaltis Berlyne
pūtį palengvėjo, tačiau tapo 
uždaryta aukštoji technikinė 
mokykla. Mat, ji pritruko an
glių. Be to, dėl anglių truku
mo uždarytos kai kurios kitos pasportais. Kelionėms vartojęs 

i-1— w?r---1- -x- 1 pasportus Dozenbergo, Morriso 
ir Richardso vardais.du kartu kas savaitė atsilan

kyti į mokyklas ir patirti, ar 
jos jau gavo anglių.

Kaip ^greitai mokyklos, .gaus 
aiiglfų,ft^ip \g-reitai jose pamo
kos prasidės./ >

Trečiadienį jau išrinkti pri- 
saikintieji posėdininkai — 11 
vyrų ir viena moteris.

NEŠIMAI

LONDONAS, Anglija, sausio
17, — Britanija paskyrė pa-.I HELSINKIS,J (Suomija; 
siuntiniu Romoje Sir Noel šio 17.
Hughes Hąvelock. Dabar Bri- nė bent dviejuose .punktuose 

stovi Rusijos teritorijoje, sau
godama du svarbius kelius. Ru
sai kareiviai eina į mušius su 

dorins ir pasiuntinys buvo tik suomiais tik stipriai raginami

tahija turės Romoje 
sadorių’ ir pasiuntinį.

Iki šiol Britanijos

ir amba-

Liepia vokiečiams 
padėti pinigus 

reichsbanke

Paskelbė anglių iš 
vežioto jų streiką

—Pranešimai iš Brussels, 
Belgijos sostinės, sako, kad 
tikrai pavojinga Belgijai 
diena bus ketvirtadienis. 
Belgai bijo naicų užpuolimo. 
O Holandijai ateinantis šeš
tadienis numatytas kaipo 
pavojaus diena.

ambaša-

Francuzijoje, su kuria Brita
nija glaudžiai kooperuoja. Pa
kyrimai . pasiuntinio, greta 

įbasadoriaus, Italijai inter
pretuojamas kaipo britų pa
stangos laimėti Mussolinio ir 
bendrai Italijos didesnį palan
kumą Britanijai.

politinių komisarų.

Pranešama apie na
cių sąmokslą prieš 
Jungt. Valstijas

Dideli šalčiai Skan 
dina vijoj

OSLO, Norvegija/sausio 17. 
— Tynset apylinkėje, rytų 
Norvegijoje, šaltis siekia 54 
laipsnius žemiau zero. Ūkinin
kai apgaubė paklodėmis kar
ves, kad jos nesušaltų.

Suomijoj dėl šalčių ypatin
gai kenčia tie gyventojai, ku
rių namus sugriovė rusų lėk
tuvų bombos per paskutines 
pehktas dienas.

Atidengtas sąmoks
las sabotažuoti An
glijos geležinkelius

LONDONAS, Anglija, sausio 
17. — 600,000 Anglijos gele
žinkelių darbininkų įspėti, kad 
budriai dabotų savo darbą ir 
geležinkelius. Laikraščiai prane
ša, jogei tapo atidengtas Vo
kietijos šnipų suorganizuotas 
sąmokslas vykdyti sabotažo ak
tus geležinkeliams. Sąmokslas 
atidengtas prieš keletą dienų.

Preziden-
Cardenas įsakęs

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 17. — Vokietijos ekonomi
jos ministerija išleido naują 
paliepimą. Jis liečia vokiečius, 
kurie pirm karo gyveno Bri
tam j o j arba ■ Francuzi j o j. , Pa
liepimas- įsako jiems ištraukti 
savo pinigus iš Britanijos ii 
Francuzijos bankų ir padėti 
neutralių šalių bankuose, kad 
Vokietijos bankas galėtų juos 
paimti. Įsakymui išpildyti due
tą laiko iki kovo 1 dienos.

Rusijos protestai iš 
judino švedus ir 

norvegus
COPENHAGEN, Danija, sau

sio 17. — Rusijos įspėjimai 
Švedijai ir Norvegijai, reika
laują nepadėti Suomijai kariau
ti prieš rusus, tik išjudino Šve
dus ir Norvegus. Daugiau Šve
dijos ir Norvegijos savanorių 
yyksta į Suomiją.

Pakvies valstybės 
sekretorių liudyti
WASHINGTON, D. C 

šio 17. 
kalų komitetas hutarė pakvie
sti valstybės sekretorių Hull 
liudyti ryšium su prez. Roose- 
yelto patarimu duoti kreditų 
Suomijai. Hull busiąs pakvie
stas liudyti ateinančią savai-

., sau-
- Senato bankinių rei-

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, sausio 17. 
tas Lazaro 
Meksikos slaptajai policijai iš
tirti pranešimus, kad nacių 
agentai Meksikoje daro planus 
sabotažo aktams Jungt. Valsti
jose vykdyti.

Ši žinia nėra oficiali, bet gau
ta iš patikimų šaltinių. Gandai 
eina, kad pastaruoju laiku na
cių agentai nuolat per Jungt 
VaĮstijų-Meksikos rubežių ke
liauja iš vienos Šalies į kitą ir 
kad jie ypač domiši Jungt. Val
stijų įmonėmis gaminančiomis 
karo reikmenas, jų tarpe lėk
tuvus.

Nubalsavo išmesti 
komunistus iš 

parlamento

NEW YORK, N. Y., sausio 
17. — Sustreikavo 5,000 an
glių išvežiotojų New Yorke. 
Darbininkai reikalauja pakelti 
jiems algas 20 centų valandai, 
padėti dar po vieną darbinin
ką ant kiekvieno troko. Ekstra 
darbininkas, sako anglių išve- 
žiotojai, reikalingas darbo sau
gumui. Be to, samda ekstra 
darbininkui reiškia bedarbių 
skaičiaus mažinimą.

Streikas, manoma, labiausia 
palies ofisų ir. didžiuosius apart- 
mentinius trobesius. Meras La 
Guardia pareiškė, kad miesto 
pastatų ir mokyklų streikas 
nekliudys.

—Buvęs J. Valstijų prez. 
Hoover pritaria prez. Roo- 
sevelto patarimui duoti suo
miams kreditų maisto reik- 
menoms. Tačiau komentuo- 

‘:ojai nurodo šiai ką: suo
miams šiandien labiausia 
reikalinga ginklų, lėkttivų ir 
■'mvnicijos, o ne maisto 
eikmenų.

—Gasolino kompanijos pa
skelbė, kad nuo karo pra
džios su Suomija Rusija 
gauna daugiau Amerikos 
^asolino. Daugiau gasolino 
gauna ir Japonija.

duPont imonės eks 
plozijoj užmušti 

du asmens

Italija gali įsivelti 
Į karąPARŽYIUS, Francuzija, sau

sio 17. — Francuzijos atsto
vų rūmai 521-nu balsu prieš 
2 pereitą antradienį priėmę 
valdžios bilių rpikalaujantį iš
mesti komunistus atstovus iš 
parlamento ir pašalinti komu
nistais iš 'valdiškų vietų visoj 
šaly.

. Priimtas bilius pasiųstas 
senatą.

ROMA, Italija, sausio 17. •— 
Ettore Muti, Italijos fašistų 
partijos generalinis sekreto
rius, išleido pareiškimą, kad 
šalis gali stoti j karą bet kurį 
momentą. Jo įspėjimas tilpo 
spaudoje po konferencijos, ku
rioje dalyvavo 26 provincijų 
fašistų partijos vadai.

sausio 
nitro- 

trečia-

giRbstown, n. j., 
17. — duPont įmonėje, 
glicerino eksplozijoje, 
dienį du asmens tapo užmušti,
o trečias sužeistas. Trenksmas 
jaustas 20-ties mylių apylinkė
je. Pradėjo eksplozijos prieža
stį tirti.Kaltinamas nikelių 

vogimu pripažin
tas kaltu

NEW YOĘK, N. Y., sausio 
17. __ 36 buvę New Yorko mie
sto samdiniai yra kaltinami 
Vogimu nikelių iŠ tunelių sto
čių dėžių. Apskaičiuojama, vi
so buvo pavogta 3,000,000,000 
nikelių — apie $1,^00,000.

Antradienį prisaikintųjų po- 
sėdininkų teipmąs rado kaltą 
vieną kaltinamųjų, Edwardą J.

Nori padaryti ne
puolimo paktą 

su rusais

i 
I

“NAUJIENŲ”

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

“NAUJIENOS” duos Radio programus

4

TOKIO, Japonija, sausio 17. 
— Japonijos užsienių reikalų 
ministeris Arita trečiadienį pa
informavo spaudos atstovus: 
“Mes norime dėti stipriausias 
pastangas santykiams su so
vietų Rusija pagerinti.”

Jaivą Birger Jarl, išplaukusį iš 
Latvijos uosto Windau į Šve
diją. Laive, tarp kitų,' buvo

STOCKHOLM, Švedija, sau 
šio 17. — Vokiętįjęs karo lai 

Ivas sulaikė Švedu pasaŽierin

da suprasti, kad jie nori pada-
28 jau ryti su rusais nepuolimo pak-j

apie 50 amerikiečių pasažierių. IcRigney. Bausmė buą paskirta Kiti japonų pareiškimai duo- 
Manoma, patikrinę laivo «kro- jam sausio 30 d. 

leis jam toliau $ 36 fealtiBami|įj^ 
' prisipažino kalti epą.

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

Bendrai giedra; šalta; vidu
tinio stiprumo šiaurės vakarų 
vėjai; saulė teka 7:15 v. r., 
leidžiasi 4:46 v. v. .

Vokiečiai suėmė 50 
amerikiečių

_ ___ vjjĮį, vokiečiai 
vas sulaikė Švedų pasaŽierinj plaukti

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

VV.G.E.S., 1360 kilocycles.
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L> . . • 1 •’t I pirmajai Akad$mįr&L Y&fklos kėlių feūbeffijų iiitei-1 studfert&o iš^čtoti į ftisų admuletuvos įfyvemffio kronika tarpui, kadai k£iūlik£i d&f ko- kyklose ®y$b silpti ri^sleiV^;nisirkdjos InAįus pakliūva dau- 
0 vojo su te^orntatais.

Jėzuftį akadė’fnijo's dėtoje,; 
jėzuitų oriferfį uždarius; •_ Šuvb 
.įsteigta Vyriausieji mokykla,) 
Szkola Glotoiž? (mŠ—1863); 
kuri" kontrbfiūvb' Ltėtbvbs švi
timo politiką.ir gamino kvali-. 
fikuotus inteligentė; ši&ji A10-' 
kykla buvo" gana aukštai paki
lusi, kada jai vadovavo žymus 
a#6 Meto matematikas ir as- 
troribMas Martyū&s pdb^dbut^š';
Sžfeiia Glowna Wvo įža^ėldlj^-'_-_r .... v,________*__ ________, _____
si išjėzuitų atead'ėmijįdš be ilk filbiriatų, filaretų ir frlAd^fiš'-i tiku ir tildšbfų irirAmos Uiti iš 
patalpas, bet ir gerą bbilioteką, I _ x ’ " ’ ' ' * / '

VILNIAUS UNIVERSITETAS
Rašo J. KERNIUS

Kiekvienos tautos ir valsty
bės gyvenimui didelės reikšmės 
turi kultūros ir mokslo įstai
gos, nes jos ugdo žmogaus dva
sią, lavina jų protą, skaidrina 
jų sąmonę. Išnyksta kartaiš 
valstybės, griūva težimai, ding
sta tautos, bet kulturo's ir rtiok- 
slo laimėjimai,^meiid ir litera
tūros paminklai išlieka am*

it šiandien ji graso nušluoti nuo 
žemės paviršiaus tuoš, kurie > 
per karo pramonės įmctaių ak
cijas nenori ar hėšūgėba nie
ko daugiau matyti, -be tankų, 
kulkosvaidžių, torpedų ar toli, 
įš&dančių patranku.

ir musų ^^dovAi, ntfb Gėtfi- 
Mtho iki kūrie tiek
Mainos praįiterfinti t&fitorijste; 
prijungimu žemių, žodžiu poli-

bureliai, 8. kMfctė įlaptds ma^'ge^iš štbdeh*tm filomatų ir fi- 
nų ložei. Iš vienos puA AĮ^įl^ Šfbkios Novo-
saPclras galvojo aįie Lenkijos silcevo politikos nūkehčia ir vi- 
autonomijos susiaurinimo, tai sos apygardos ir paties univer- 
yr& 'aįrė iJfelvt'vos rtub Leūkijbšs'ite’to švielimb politika. Ir Vil- 
šft skyrimą (Ogib‘šk|6 katališkftsts universitetas
tas), o lėtinai ^ąT^ojo aiptė vi- begali tik vegetuoti. Gabesnie- 
siškos $AtoIiepfikla’usdm'ybėš ji ^fofesoriai, įtarti lenkų pa- 
'alfavtoį;■; ~ ■-•■7-— .... ...... prijotižmtr, nebetenka katedrų,

Vilnius ir Vilniaus universi- juos pakeičia niekam tikusios 
tetas būvi' 'didelis lenkų, greta rusiškos kreaturos. Visos idė- 
ir ftėlūviįį Wturinio it politt- jo'š Voliėto’,’ Rttsb, Monteskjė, 
nid jūdėjūribčeptras. Žį^entįįjKo'bdors^ i$ėjo& vitiarų romah-

i 

' • į _ •> ’ .n A V

tų patrijbtines draugijos, kti- universiteto ir patsai universi-

TRUMPOS ŽINIOS 
Stengsis page r i n t i 
Juhgt. Valstijų ir Ja

ponijos sahtykius
TČRIO, Japonija, sausio 16. 

— Japonijos ministerių kabi
netas suorgaMzubtas. Premje
ras Yonai esąs draugingesnių 
santykių su Jungt. Valstijomis 
šalihibkas. Manoma, naujas ka
binetas darbuosis tikslu paša
linti Japonijos ir Jtingt. Val
stiją nėsUsipratihius.

Tel. VAROS 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 ik 

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 PritaiKo
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDUNSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland A te.

. Tel, YARDS 0994 
Antrėd., JCėtvirtad. Penktkdiėnj
4143 Šti. Arthėr Avė.

fė*!. LA^AYEfTE 3Š50

žiams, ištisos kartos žmonių pa
skui bręsta ir minta paliktomis 
kultūros, mokslo ir menė Ver
tybėmis. Dingo ir žmonių at-; 
minties karinė galybė, katnrtč 
technika, karo kautynių if Žy
gių pėdsakai, dingo daugėRo 
valstybių kafo išlaidos, dėtiČi- 
tai, nuostoliai, bet pasitiko tai, 
kas žmonėms amžiams rėifeit- 
linga, pasiliko kūTtūbO's, CiVfti- 
zaėijos, miūties ir grOŽiO pa
minklai. ĖgiptiėČiai, šėnoVeš 
gūaikai, indai, romėnai sėniai 
butų pamiršti, jei jie nOfrtftū 
palikę tųjų vertybių, kūriū kan
dys neėda, rūdys nėrudoja, Tai
ko smėlys neužneša.

Ne tiktai senovėje, bet ir da
bar kas butų Prancūzija be Sot- 
bortos, Anglija be Oksfordo ir 
Londono universitetų, Vokietija 
be savo aukštojo mokslo įstai
gų Berlyne, Leipcige, Heidel
berge, Jenoje, Amerika be Har
vardo, Kolumbijos ar Kalifor
nijos universitetų, tai butų 
griaučiai be dvasios, kurios gy
ventų be kilnesnio tikslo, be 
platesnio masto. Militarizme po-lviėna’s kitas pamokslininkas, 
litika pražudė ne vieną valsty- vertėjas, Autorius pamokšliįj 
bę, sunaikino ne vieną tautą žodyno ar .istorijos priklauso1

tika ekspansijos, Visi tie Valdo
vai beveik nieko nepaliko kul-

kuri buvo įsteigta dar Zigman
to Augusto laikais, turinti daug

tetas iš mokslinės tampa vis 
r

rioms buvo palankus daugelis 
profesoriųy o kai kurie jų 'net 

nų Itiunuų ir inanAisnnptų. / . -fcš avimis Bnuruu» i
^ yėįėt^^A tMkdo

būto'

fčfcia

I • * t V T k *. i 4 , ; ■ . •

Tiesa, XVI a. jėzuitai įsi
kūrė sax'’O ^ImbAzij’ą, kbWii$, 
kuri 1579 m. buvo 
akademija, tačiau tcffi akAdcibi- 
ja, budūmA konfesinė mokykis, 
mažas tebuvo kultūros branduos 
lys ir rhūsų kraštui, be vieno 
kilo itftėltgehtd, beštr^ebėjo su
teikti didesnio kiekio vertybių. 
Per ilgą savo gyvenimo tarpą 
(1579—1773) hkad^mija nesu
gebėjo aprūpinti musų ktašto 
net inteligentiškais kunigais.

CRANE COAL COMPANY 
5332 M W Avėfitfė

Telefonas POrtTŠM6W¥l 902^ s 
POCAHONTAS Mine, Run iš geriausių,.mainų, 
daug dulkių išimta Pėrkėh’t S»"7
5 tortus daigiau ........... . * I bt>Z>
PETROLEUM CARgOfrt COKE . s ••$7.7Š 
Pejįįįrnt 5 tonus ar daugiauf Tortas , ■

Sales Tax ekstra.
—----- ’ » * f <

? . Va
šw W
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šWl;; 

dArb’ ikomifeb p^ybjū'š 'ūūl-i

labiau vadovėlių zubrijimo įstai- 
Tokiš škuMuš bniVėršitet'O 

iki 1831 
M’ė't'į šukilimfb, kurį hūmalšfbus, 
Yif’ibią’čiš b’ht^ėi’šftė^s, kaip pb- 
ydjibįa fbžiMė’i įstaiga, 
b'įi'yb 1^3’2 Mėtaiš Uždažytas. 
ife^b’šiteėSzas "YiMiatis univėrsi- 

p^ptoVė. Skyrius bbVo par- 
yėfšt’a^ byatšibė akadėMlja, ku- 
fi išii’ii'yb VMi^jė iki___ — _

KLAUSYKIME
S»LT!M!EM RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO • į|i J| | Ift J
PROGRAMŲn.lIfLn

___ •ALUiL’TT,, m rtfffra faSSLįJ,

III®

tr įd's kbirdšf jbs 
rys.

čAftbriškiūl jūū ąnksčiAu bį- 
VP š’^liiiin'fcai drauįišk’ų' ir gtaK 
džiį šAūtykii/ ŠU Rusija. N’orš 
paskūj jiė nūkėft'tėj'ū, ftčrš b'Ū- 
vo konfiskuoti jų turtai Rusi
jos teritorijoj, bet vienais jų 
.ši/n'ūš, Addmas; didėHš caro 
Alėtša'ūdfo jūūn^ dfėhųi bičiu
lis, jo politinio liberalizmo ben- 
dradarbiš, tūrčjp didelės įtakbs 
carui Aleksandrui I ir jo įta- 
kds dČkA catūš Aleksaūdraš 
18($ m. įsteigia Vietoj 'Szlcbla 
G'lowūA Karališkąjį VtfriiaūS ihu- 
toPšitetą. ' x

Šftaš ūhiversitetūs tūrėjo ke- 
iurius fakultėtiiš:- moraliais 
'(feoi^ija, teisė, istorija), fizi- 

Jk’ū/— rū^teiiYatika, ihėdičiha^ 
f^mūgija. Unitorsilėtb’ sąstate 
bįto rėbkamaš reltbriūs, ičė’tii- 
ri dekadai, 32 ptofėsoYiai ir 12 
adjunktų. Rektoriais buvo viė- 
nas po kito: StįtoHifytokfc Snia
deckis, Malcvskis, Tvardovskfs 
ir jau rusų paskirtas Polika- 
na.s — Adomas čartoriskrs bū- 
vb tJftfv^fsifetd ii' ^isdš tnok-. 
slor apygard'ū'š (aštbohi^ guber-; 
nijų) globėjas. Adomas čarto-. 
riski's, nors toli nuo Vilniaus; 
gyvendamas, būVo betgi geras 
įflobVj&s: lėpkĄ; pūf'ffjota'š, v ra-į 
š^fojūs, verteta's, brganf^ato- 
riūs, įtaSihgąs' rus’b čbr6 bvare 
jis uniVetš'itefhi padarydavo 
daif^iau, Dei fcbris kitaš.

Alėksaifidto lib'btalizūh'aš bai
dės tiio1 mėtų, kai Srapblborias 
ėfti’Č toriūti Rūsfjbs zėmės’. N'u- 
^afejęš Napūtamą, ftiršij&š ca- 
toš’ tapo automatiškai yiš’okė-' 
riopbš rėakčijbš rafii'sfei Net 

kbūgfėge’ biivo
kad ^čtetntc’h'a’s 'giidrii s, be f 
Aleksaūdrūš gūTirtgas, nes jiš' 
tprėjb didži^ūšių ša‘ūšmWė'š kA-‘ 
riūomenę. patenkintas šavo i'K' 
dybe, škeYrdėdaiiraš mistikos ir 
šventbšfoĄ šąjlth'gofs projektui 
tinkle Aleksandras buvo sanįo-, 
deržec ysej Rošš'ij it daūgiau 
nieko. Lenkų atveju Aleksai 
dro nūotaidos ir liberalizm&s 
•staiga ėm'ė blėsti, o šenatotiiiš 
Novošilcūva's krėkčienū progas 
vis kišdavo koją Adoniui čar , 
toriskiui. čartoriskis tą jautė ir 
suprato, tod^l iiuo 1810 prasės 
kelius sykius atleidžiamas’ htio 
universiteto ir mokslo apygar
dos globėjo pareigų, tačiau ca
ras vis atidėliojo. O Lenkijoj 
ir Lietuvoj gyvenimas ėjo s'a-

. : ifeį 1S4Ž, me-1 
fAMltėtaš bti^o p'aver- 

— čbifūr^ijos 
ąkėdėmijšį, ^ytomišiū iki 1841 

SJŪd 1Š4Ž fh. j’ū'kibs ėūkš- 
ibšfbŠ mPkyklbš Vilniuje n'ebe- 
bbto. t/ėPkė'i,- olmp'Avb ViMiaūs 
sritis, buvo atgaivinę, tiksliau, 
įsteigę Vilniuje universitetą, pa- 
todilitį Stė'pb'no Batoro valdu, 
to paties Batoro, kuris buvu
siai jėzuitų gimnazijai buvo su
teikęs akademijos teises, šis 

sų prikurtą, rektorių Pelikė-’ lebkiį universitetas turėjo sep- 
ną, įtod’a rūs\į kAlbą ūhiversite- tynius fakuHetųs, jų tarpe me- 
tan, ima pefsėiioti studentas, no ir žemės ūkio, šiame univėr- 
ieškodamas slaptųjų draugiją sitėte 1928 m. buvo 2806 stu- 
narių. Vieno kito moksleivio bei dentai. “L. ž.”

A’tSėidfeO^Š fi^b’ 
mokslo A^^Krdb^ fr 
teto globėjo pareigų, 1823 ib. 
Čartoriskio vietoje paskiriamas 
NoVositcevaš, kuris pradeda 'va
lyti universitetu ūuo antirusiš
kų elementų. Suvaržo universi
teto teises, paskiria naują, ru-

tAūtiibfuviV direktorius

John F. Eudeikis
MtNlAUSlA m DIDMAU8IA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
i DIENĄ IR NAKTJ 

feiYARDS 1741-1742 
4fi05-07 So. Hermitage Ate. 

J147 iUrfidd Aftanu*

• koplyčios visose
■ii

LaidOttiViU Direktoriai
MII ic L r ** au vr, ■ U nmiTUAI v {•>/•!•><>-'r . i

iiiiHiiiinitiiiiiiiiiiBMiiiHiHnih

NARIAI
Cfrtčag-as, 
Cicero 
Lietuviij! 
Direktbfiį 
Asociacijos

»*.■„ .. ii i' 11 i'ifti ■■■

TURIME 
KQRLYČIĄS 

VIŠtfSE MIEŠTO 
Dalyse

*• . t t >t » » » •»
•iiiitiiiiiiiititfiiiiiHtiiiititiiMia

■iiiiih/iiiiiiiifiiiiiUiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi- 

. mas Dieną 
ir naktį

4764 So. Wėstern Avenue
t i .lį1, i i..i./- ’. J,

..... .... ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LitūanicR Avenue ĖKonė Yards 4908

T . ' ...
t y A.. : I -u.- . O ........... ................

pftbriė Lafayette 8024

KN1TTED BLOUSE PATTERN 2398
No. 239fc—Mtgsla MftfflcSt. Miefrfts Tfc>4 ff

I NAUJIENOS NEEDLUCRAFT DfcPT,,

| 1739 So. Halsted SL, Chlc^gO, Ui;

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė. ........ ................ .............................. ...jv.......... ....

VflMa'rrs ani10
metu kontroliavo sviėtimo $b- 
litiką aŠ&fonių gdįfernijų. U&K 
versitete dalykai buvo dėstotni' 
lotynų ir iėilkų kalbbln'fs. Eut-o- 

rc^rafitt^rid, tarrf^ė jude*!

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phottė GrOYeliill 0142
1410 South 49th Couit, Čicero Phorte Cicero 2103

J. LIULEVICIUS
1348 ;Š. Caiifornia Avenuė Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP Phohe Yards 0781
Yards 0782

Miestas ir valstija

o, t$ė*į jMbnų' įifbtėšblių, 
Gėk šKMeMų gą’lve'šė. jfešbnų, 
vakfeč?ų bfttšį ir įjį Ibg'ėncL 
bunda i$vy#S£iį. šfefgėš 
t6s, pMsf^ą slAp^bs^ kftofc .ffr

ij'ds. Ir

iii n, t

Yartte 1139
Yards 1138

i «| 11 ii ii

Adresas.

1646 We^t 46th Strfcėt
, r.'ui |r... ■■v ■ ;wuį..»„ --------------------- ___-------------

; > • Š. P.-MAŽEIKA
<33H)Liitamiča A vertinė

... ...... __ _________ __ _ _______________________y

>^^HAWrt€8.te :SUNVS
Ž31< W«ikt PhM HrtM-Ganai 251®
SKYRIUS: 42-M Rast 108th Street Tel. Pullman 1270

Mrs. A. K. JARUSZ
i*hysicąi Thėrtfpy 

and Mlawife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

bun4
6630 S. VVestern av 
Tel. Hėmlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central, Avenue, 
Bėverly Shores, 
, Indiana 
Tel. Micn, City 

2799—R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojai ir Chirurgas
Ofisras 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 1

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso.Tėl.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optomėtrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

•sti priežastimi galvos skaudėjimo 
-vaigimo, akių aptemimo, nervuo^y- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas 

su elektra, parodančia 
klaidas. Specialė a Lyda atkreipiama 

mokyklos vaikus 
j įtaisomos.
ALANDOS: nuo 10 

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

daromas 
mažiausias 

i 
Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETT/VTS Akl(J GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ol»Sas ff Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DĖNTIŠTAS

4645 So; Ašhland Avė.
arti 47 Street

. . Telefonas YARDS 2246 _
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd Št. 

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

niaię pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCĖ 6111 t

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
rr Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Caiifornia Aventie

Telefonas Republic 7868

Ofiso lel. Vfrginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8214 

dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAŠ 

4157 ARCHER AVENUĖ
Ofiso valandos: 

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

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

Ofifeo Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie VVestern Avenue

i)Y. F. Pulsucki Le Van 
GWtfTdJAŠ IR CHIRURGAS 

varattdds kasdien 2-4 ir 6 0 vak. 

1957 W. Čarfield Btvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6Š99

A( MontvitL M.. D.
1 West ^Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 pd piteių, 6 iki 8 vale

Telefonas SEELEY 7330
Karnų telefonas Brunswick 0597

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos 
7—9 vai. vakaro 
Ofiso Tel. 
Namų Tel.

nuo 1-4 ir nuc 
ir pagai sutarti 
PROSPECT 6731;
VIRGIN IA 242;

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 VVentvvorth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sųsanna Slakis
Motenį ir vaikų ligų gydytoja ,

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

KITATAUČIAI ~
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerąi lietuviams žirtomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas čhi- ?» 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas ;; 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- t, 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikos prietaisus. ’!

Ofisas įr Laboratorija 
1034 ty. 18th SL, netoli Morgan SL U

Valandos nūo lė—12 pietų fr 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant Šeštadienio vakare 
ir nedegiomis.

Tėl. ČANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal OFISAS
472^ So. Ashland Avė.

. 2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. .

OFISO VALANDOS
Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiėt it nud 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nėdėliorrtis P&o 10 iki 12 
valandai dieną. ,
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

ADVOKATAS
viiesto ofisas—127 N. Dearborn Si 
Kamb 
i\amų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

1431 1434 Tel Central 44114 
ofisas 3323 So. Halsted St

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

’ OfiFO tej. CĘNTRAL 1824 
,f. Namų Tek—Jiyde Park 3395 

Garšiiikitės “N-nose”

I
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Savęs neskriaudžia. — Lindbergho nuomonė pasitvirtina.
— Liko sužeistas Čerauka. — Nelaimė golfo lauke.
— Varžybos dėl vadovybės
tiems nėra. — Blaivosi. — Lietuvių salės reikalai 
taisosi. — Lietuvių bankas. — Pagerbė p. Greičių. 
— Parapijos bankietas. — Kas bus su ordinais?

Musų miesto majoras ir kiti 
politikieriai vėl apsirūpino: pa
tys sau algas pasikėlė, o tuo pa
čiu sykiu eilės bedarbių negali 
pašalpos sulaukti, nes, girdi, nė
ra pinigų pašalpoms.

Majoras Burton gaudavo al
gos $12,000 per metus. Dabar 
pasikėlė sau algą iki $15,000. 
Beiškia, nuo dabar jis jau bus 
brangesnis majoras. Taipgi pa
kėlė ir visų departamentų di
rektoriams algas, nuo $(>,750 iki 
$7,500 per metus. Vadinasi, ir

COAL
EGG _______ -............ $6.00
NUT ...........  -t....... $6.00
BIG LUMP .......... -....... $6.00
MINE RUN .................... $5.75
SCREENINGS ...........1 $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

INSURANCE
(APDRAUDA)

tiems jau geras pyragas. Majo
ras pasakė, kad miesto čarteris 
leidžia tokias algas gauti, o mes 
dirbome už mažiau. Tad mato
te, majoras mano, kad jis dir
bo iš pasiaukojimo, kada gaių 
davo tik $12,000 per metus. 
Gražus pasiaukojimas! Neguli
ma. suprasti, kaip žmogus galė
jo pragyventi iš tokios 
algos.

O tuo pačiu laiku vis 
laujama taksų kėlimo,
kad miestas negali išsilaikyti, 
pennažai pajamų esą. Eilės be
darbių prie miesto rotušės sto
vi ir maldauja maisto, o atsa
kymas labai lengvas: “Iždas 
tuščias, nėra pinigų”.

Prieš pora metų miesto tary
bos nariai pasikėlė algas nuo 
$1,800 iki $3,000 per metus, ir 
dabar gatavi vienas kitą pa
skandinti besivaržydami už dar
bus. Geri darbai, gerai apmoka
mi, o dirbti mažai tereikia. Baž
nyčių vadai ir valdiški valdinin
kai visuomet trokšta pinigų. 
Kaip bažnyčios, taip ir miestai 
niekuomet iš skolos neišeina, 
nežiūrint į jų pajamas. Kiek 
įplaukia, tiek ir išplaukia. O 
žmonės dar vis neišmoksta, 
kaip susitvarkyti, kad tai butų 
galima sulaikyti.

mažos

reika-
s>:;

NAUJIENŲ-ACME Tclephoto
KANSAS CITY, MO. — John J. Pryer, įžymus de

mokratų politikierius, kuris turės kalėjime dvejus,metus 
praleisti už visokias suktybes.

trowski, 15 metų amžiaus, ne
šiodavo golfo lošimo lazdas. 
Pereitą vasarą vienas lošikas 
smarkiai sudavė per bolę ir pa
taikė nešiotojui tiesiai į galvą ir 
amžinai sužeidė tą jauną vyru
ką. Dabar jo tėvai apskundė 
golfininką ant dvidešimt penkių 
tuksiančių dolerių. Kiek laimės, 
tai čia jau kitas klausimas, ži
noma, advokatai visuomet daug 
prižada, bet dažnai mažai duo

Aukos Kun. M. X. 
Mockaus Antkapio 
Pastatymui

tuvių bankas tiek saugus, kiek 
ir bite didesni bankai, nes da
bar yra apdrauda, kuri atsako 
iki penkių tūkstančių ant padė
tų pinigų, šis bankas pergyve
no savo vargus, taip kaip ir vi
si kiti bankai, kada blogi laikai 
užėjo. Bet dabar vėl atėjo į nor
males vėžes.

Surinkta per S. Dambro ir
Naujienas”: z
P. Daubaras ......  *.
D. Babilius .... ............
J. Januška*................. i
Dr; f A. Montvidas ....
L. Caskau ..................
Kun. S. Linkus ..........

$2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

I Tuo darbu rūpinasi S. Dambro, 
(V. B. Ambrose, S. Vitkus, T. 
Kučinskas, A. Jocius.

Aukas prašome’siųsti “Nau
jienoms”, ir
monęy. orderį ąrba čekį iždi
ninko Stappno Dambro vardu. 
Adresas: 56 E; lOlst St., Chi- 
cago, III., arba sekretoriaus A. 
Jocius Vardu, 135 E. 114th 
Chicago, III.

(Bus daugiau)

$1.00 
blan-

A. Peleckis ................
(Iš pirmesnių aukų ant 

kos nebuvo laikraštyj pagar
sinta) .

Ką daryti kada tu 
rite slogą

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

Pirmutinis dalykai, turint sloįro. reikia nu
eiti pas savo čaktarą. išgydyti slora yra 
Jūsų daktaro reikalą*. Daktaras pats 
kys. kada jūsų kurik atsparumas yra 
ir jus neparaunate taip greit eloroa.
Laikantis "reguliariai’’ yra vienas iA
padSti išlaikyti kūno auparuniu! l*rižiurėk 
savo įpročius! Kada jus jausitės reikalin
gi liuoBiiotojo—vartokite atsakingų Ex-Lax ! 
Ex-Lax yra A v e i n u a, bet tinkamai vei
kiantis. Jis paliuoauoja jūsų vidurius leng
vai. patogiai ... be jsitetnpiuto arba nema
lonumo,
Geriausias ifi visų. Ex-Lax yra malonus pri
imti. Jis gardus kaip Aok dariau Ex-Lax 
yra geras jaunuoliams, kaip ir suaugusiems 
taip pat. Visose vaistinėse po 10c ir 25e.

Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

porą mėnesių atgai 
įsteigė Lietuvišku

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKI! JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
įsidėmėkite raides “E*X-L-A-X” ant 
dėžutės ir kiekvienas plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lax.

• • PELNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

•APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ> NUO VĄGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir aamų «avl-

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted SL

Kada lakūnas Charles Lind- 
bergh sugrįžęs iš Rusijos į Ang
liją pasakojo, jog Rusijos oro 
laivynas esąs per silpnas stoti 

< prieš kitas šalis, tai tąsylč bol
ševikiška spauda ėmė u-visaip 
dergti busią Lindbergh’as Šiok’Į 
r toks ir dar kitoks.

O dabar pasirodo, kad gal ta
me ir buvo daug teisybės, ką 
Lindbergh’as kalbėjo. Jau ir ki
tų šalių spauda apie tai kalba. 
Sako, kad Lindbergh’as perma
tė, jog Rusija nėra tokia stipri, 
kaip ji gyrėsi. Jeigu butų galė
jusi, tai ji butų Suomiją prari
jusi.

Buvęs miesto majoras Ray T. 
Miller dabar vadovauja viena 
grupei demokratų partijos, o ki
tai vadovauja kiti. Taigi, dabar 
p. Miller deda visas pastangas, 
kad galėtų į savo rankas paim
li visą demokratų partiją.

Kaitini atdara kas vakaras 
Ori 8 vai. Sekmadieniais —

LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLlUBO 

NAUDAI.

Vietos veikėjas S. čerauka 
liko gatvekario užgautas. Nors 

nepavojingai, tač’au reikėjo 
pas gydytoją kreiptis. Sausio 19 
dieną p. Čerauka važiavo namo. 
Pasilaikė, kad gatvekaris nuo 
bėgių nušoko ir susidūrė su ki
tu gatvekariu. Tokiu budu ir p. 
Čerauka liko labai sutrenktas. 
Linkėtina, kad nebūtų nieko 
pavojingo. Jam medikalę pagal
bą suteikė Dr. Vitkus.

Cuyahaga apskričio vyriausy
bė pasiskolino iš vietinių di- 
džiulių bankų arti dviejų mili
jonų dolerių pinigų valdiškiems 
reikalams. Paskolą gavo pasire
miant tuo, kad atmokės surinkę 
mokesčius.

X . •. v' * ' ’■ '•/

Kada valdininkai sumano shtT 
algas pasikelti, tai nesiklausia 
nė vieno, jie surandą tokius į- 
statymus, kurie jiems leidžia tai 
pasidaryti. Bet kada seno am • 
žiauss piliečiai prašo pensijų pa
kėlimo, nes iš gaunamos negali 
pragyventi, lai musų guberna
torius daro didžiausią sujudimą 
ir pagaliau “įrodo”, jog tani 
reikalui nėra pinigų. Bet kai 
rinkiniai ateina, tai žmonės to
kius darbus pamirkta; bile tik 
daug ządą. 1

Ne vien kitose kolonijose, bet 
ir pas mus komunistų partijoje 
ir jų pasekėjuose eina kova ir 
jau darosi pasiskirstymai. Dau
gelis jau pradeda dėtis prie ki
tų partijų arba visai traukiasi 
iš veikimo. Ir tai vyksta nuo to 
laiko, kai Rusija pradėjo karą 
su Suomija. Matyti, kad ir jų 
pačių žmonėse yra daug prie
šingų Stalino imperializmui. Ži- 

kurie 
Ta-

noma, yra dar ir tokių, 
bando tų viską pateisinti, 
čiau išeina tikra mizerija

Vieno lenko sūnūs Anton Ko-

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

Lietuvių Vaizbos Butas 
gia balių vasario 3 dieną Lietu
vių salėje. Bilietus galite gauti 
nemokamai 
kurie prie 
klauso. Yra 
dovanos.

ren-

pas tuos biznierius, 
organizacijos pri
skiriamos ir kelios

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kiaštą) 

TIK TELEGRAMOMIS

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

Kiek matyti, Lietuvių salė 
pradeda atsigauti. Pradeda iš 
skolų išlįsti. Keli metai atgal 
daugelis manė, kad salė teks 
kam nors už skolas. Bet galima 
padėkoti jaunesnei kartai, kuri 
stojo į darbą ir pastatė salę ant 
bizniškų pagrindų. To dėka jau 
daug skolų atmokėta, ir jeig.i 
taip eis dar pei' kelis metus, tai 
salės likimas bus užtikrintaš, 
Tiesa, ir dabar pavojaus jau 
nebesimato.

Apie
‘Naujienos
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kliubai ir viso 
kios įstaigos prašomos praneš 
Ii “Naujienoms” dienas save 
parengimų. Taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas” 
kad nesusidurti su kitais pa

x
Priduotas per “Naujienas”: 

iš L.S.S. 19 kuopos, Brooklyn, 
N. Y., per W. Balvočių $5.00 
auka.

Kita auka priduota per “Nau
jienas”: gauta iš P. K. Micula, 
P. O. 611, Marshfield, Oregon 
—. $5.00.

Laisvamanių Komitetas Kun.
M. X. Mockaus laidojimui ir rengimais ir išvengi i nepagei 
paminklo pastatymui dėkoja už daujamoš
aukas tiems, kurie prisidėjo ir patarnavimą “Naujienos” lei 
dar žada prisidėti prie šio fon- kia nemokamai.
do. Kurie nesate prisidėję ir------------------------------------- -
pritariat tam darbui, malone- Pirkite tose krautuvėse, ku 
kit pasiųsti aukas Komitetam rios garsinasi “NAUJIENOSE’

konkurencijos.

MADOSAKINIAI VISOKIOS

Iž$2.45 
rr:taikyti akims 
su (pilna garan- .
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
ustinimas spintų VELTUI.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
"andasi didžiulėje Joseph F. Bud
rike krautuvėje kožną dieną ir 
nedėlioję iki 4 v. popiet.
JOSEPH F. BUDRIK 

Furniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151.

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 31/2% TJž Pa

tas Ant Namų 1 iki 20 ml

MADOS

i

Spausdinam

Sausio 14 dieną Šv. Jurgio 
bažnytinėje salėje įvyko gražus 
parengimas, kurį išpildė vietos dėtas Pinigus. Duodam Pasko- 
jaunimas su dainomis, muzika 
ir kitais painarginįmais. Paren- s

co Greičiaus 35 nlUlų darbuotė 
P-as Greičius per tą eilę metų 
daug pasidarbavo ir užsitarna
vo pagarbos. Tąja proga aš 
sveikinu p.-Greičįųbdr. linkiu dar 
daug metų; darbiiotisK Publ kos 
atsilankė daug.

Sausio 7 dieną'Ofelijoj i para- 
P ja minėjo savo dešimties me
lų gyvavimą. Buvo bankietas 
su programa ir kalbomis. Pu
blikos atsilankė gausiai. Kiek 
teko patirti, lai ir pelno padarė 
per keturis šimtus dolerių pa
rą pijos reikalams.

Jau ateina žinių iš Lietuvos, 
kad Juozas atvažiavęs su savo 
armija į Lietuvą pradeda kiek 
nerimauti. Gal netrukus pasi
darys tikru bosu ant Lietuvos 
žemės. Bet kas tada atsitiks su 
įvairiais ordinais?

—Jonas Jarus

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais 
stų, pagal 
visus' karo

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

Kaina 15c.

visų didesnių mie- 
kufį galėsite sekti 
veiksmus.

• "T •

žemėlapio pusėje

F?'v 'kitę tuos, kūne 
garsinasi 

‘MAr.TTFNOSF-

LOAN ASSOCIATIONof Chicago

JUSTIN MACKJEVVICII, Pres.
Vai. 9 įki o. Sęr. D iki 12

‘ :Sųb.j »z..i,4įr,8 vak. 7.

CilAKTEKED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVINGb EEDERALLY 
1NSURED

4192 ARCHER AVENUE

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje" leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
♦ Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

Plakatus, bilietus 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

No. 4320—Mažoms mergaitėms 
kostiumas. Sukirptos mieros 3, 4, 
5, 6, ir 8 metų.

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

NAUJIENOS Pattera Dept. 
1789 S. Halsted St, Chlear*.

(Adresas)

(Vardas u* pavardi)
Iš paduotų raportų matyli, 

/kad Lietuvių bankas yra gera
me stovyje ir viskas vedamą 
tinkamai pagal įstatymus. Lie

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeL Canal 8500
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NMJJIEHCS
The LlthuajdUn Daily New« 

Publlshed Daily texcept Sundav
Lithuanten News Pub. Co., Inr 
1739 South Halsted Street 

Telėt>h<Me CANal 8500.

Subscription Rates: 
$5.00 per ytiar in Canada 
$5.00 per year outside of Chicdgo 
$8.00 per year in Chicago 

<c per copy.

Bntered as Second Class Matter 
vlarch 7th 1914 at the P<w Offirp 
rf Chicago. UI., under thė net nf 
March 3rd 1879

v tea kalvai
hicaROje—oaAta 
Metams ________________
Pusei metu
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ________

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija _____ ______
Savaitei
Mėnesiui

tungtfaeše

$8.00

2.00
1.50

.75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė. 1739 S Halsted St.. 
Chicago. 111 Telefonas Panai RSno

Ketvirtai, sausio 18, 1940
T 

Dar aiškiau tas laikraštis pa
sisako, kalbėdamas apie naiijąjį 
premjerą, p: Merkį,' būtent:

“Vadovavimą Min. Tarybai 
pavedė R. Prezidentas to
kiam žmogui, kurs labai ge
rai pažįsta va|stybės santvar
kos dvasią ir labai arti sto- 
vėjo ir tebestovi prie R. Pre
zidento darbo ir minčių, yra 
jį supratęs ir į jo idėjas įsi
jungęs. Jo politinė veikla yra 
glaudžiai . sUšieta šu Visais 
sunkiaisiais ričpriklaušortio 
Lietuvos gyvehiifib, jbs kovos 
ir jos siekimą etapais. SeĮio 
tautifiiriko Ministro Pirminin
ke A. Mėfkio VOdovavinias 
naujai Mitiistrų^Tarybai tyra 
patikima garantija, kad vals
tybės valdymas bus tiestis, 
aiškus ir tvirtas.”
Čia aiškiai pasakyta, kad p. 

Smetona pavedė vadovavimą 
vyriausybėje sdvo partijos žmo
gui Merkiui, rtėpaisydariiaš; ar 
kam tai patinka, ar ne. Bėt tuo 
pačiu laiku Škelbiafna, kad par
tijos (“stovės”) Lietuvoje ne
turi jdkioš reikšmės. Višbs par
tijos yra be reikšmės, išimdnt 
vieną tautininkų partiją!

Tos monopolinės partijos ^a- 
das savinasi valdžios galią. Jdm 
nesvarbu, kad tai jo partijai, 
^al būt, nepritaria milžiniška 
tautos dauguma.

Tai yra Lolševikiškai-f ašis tiš
ka valdžios teorija.

Laiškas iš Lietuvos stančių Šimtų gyventojų mies-jti liėtuvių kalbą, kaipo atskirą 
tas tur| turėti spindulio ridą 75 Į dalyką. Lenkų liguistiems poli- * 
kilometrų, ^ Vilnius,liko pačia-Itikams tai nepatiko. SdkėlA 
tnė pasienyje. Vadirtaši, Vilnią Į gimnazijose štreiką! tik liepa - 
(UfŠfe ihailiftU visk Liėlii^a. 'fd' irtddykiU tiabaf toš glinriaŽijoi 
kid jSti gėfd ir ahbMbitvo rtfctebttibš if hadjdi bdš atida- 

Įtų kaimyno sienai O juk nepa- rytos priimant naujus mokytd- 
Imirškite, kad tašai kaimynas jus ir iš tėvų pareikalavus pa- 
LietuVbje Įkurdino daf saVOĮte1škimų( kad jife atsakysią už 

I įgulas. Tai tašai nežinomas Į savo vaikų veiksmus. Susigrta- 
daiŠ aįliižlkiiito itetaiš išveža,[Trojos arklys, kurio užsimoji- bė lenkai negerai padarę; nofį- 
tai iiį iiiiištd kairios Į mus ir kėtininitiš niefcaš nėga- [ta, kkfl glHiiidžijd’s senomis są

lygotais veiktų. Bėt jdti per v&> 
Iii. O Vilniaus uhivėfsiteto pro
fesoriai, žinoma, lenkai, : net 
pasiūlo, kad universitetas Lie- 

VapttiMu ' tilt gal jų Į višiškai užsidarę ir vifeai nesiki-ĮtuVos vdlstybčš lėšomis Veiktų
gąlteėttdjė pdŠ jte gimštrf ša 1 mdsų vidaus gyvenitaą. kaipO lehkų privatus universi- 
6iO M tai Ufe “dali- iTiesioginiai rirba rietiešibgihiailtetas. žinoma; šito nebus! • • •
Sitai; ai»f« feiifio ftitei v;si'ii«i|ti- 

h6i taftų nesainė' 
itaM tofeM flėšfai rodos 
šaicd: dfttittfiiį jiifŠta nerodo, 
dffea taifiHta: jdi Mtii Šunį, trii 
Mk if blusas.

StitaflitaS įvykiai
daug iriujtis ktį sakb. Jie vaiz
džiai įf pfirtiJrkUtiiii bdivirtiria, 
kad Maskvos impfertaližinas įy- 
vai tetažid savo saitais.

Užsienių gyvenimas tiek mus Į J^aįp įbianydami visam kenkia, ramiausias gaivalas, kilHs da- 
paveikė, kad yiddus gyvenime Nj&ko gero rieištndko tie vyrdi. bar drumsčia f Įsą gyvehitaą. 
yykštdričidš ątirtaįrias taes •BtĮLielUvbš vyriausybė Tai vis. niušų ftatiji ritpėsėjai,
ypatingu dėmėsiu VČik neseki-rmįs leido Vilniuje net kelibtas tai vis tie kiaurilrial, kūrie 
me. . . ■ t - •' i • •

štai turimfe jdu iiaują minist
rų tarybą. Iš esriiėš tai tik Aš- 
niekinis pasikeitimas. Sroviniu] 
požiuriii liko tas pats. Pusikei4 
timo vidttjiriėš priežastys gludi 
ūkiškuose pašikėširiimuose. Bu
vusi lyg it vieningo fronto vy
riausybė pašikėsė radikaliau 
žvelgti į ūkišką gyveninių ir gi
linti žemės reformą. Betgi butą 
stipresnių pajėgų, kurios nėra 
linkę žemės klausimą radika
liau reformuoti. Tai tie as
mens, kurie tokius ketinimus 
viešai pareiškė, iš vyriausybės 
tarpo pasitraukė.
- Nailjoji vyriaušybė kiekybi
niai intelektualiai bus Silpnes
nė. Betgi ji savo tarpė turi ge
rai įgudušį ądmihistaatorių tau
tininką A-. Merkį ir rierherikėš- 
nį' finansininką, ūkiško gyve
ninio žiiiOVą, jokiai Srovei ne- 
atstovaiijafitį Ernestą Galva
nauską. Šiuodu, vyrdi jUii pe 
kartą vyridusybės jungą yra 
vilkę. Tai savo sritiės dideli 
specdi, patyrę; vyrdi. Ant jų 
pečių vyriaiisidi dabar gdla 
visa Lietuvos našta. Kiek juo- 
dviėjiį pažiūros visais kirtusi* 
mais sutapę, tai parodys neto
lima ateitis. Gali būti skirtumų. 
Bet šiOse fnušų gyvenimo sąly
gose duota taš, kas buvo geres
nio galima duoti. Jei kitaip 
tvarkytumės, jei demokratijos 
pradai butų paboti, pasirodytų 
ndujos; gajos kūrybinės pajė* 
gos.

Kariatijdričibš valstybės savo 
ūkišką gyvenimą tdip šutvar- 
l<ė, kad neleidžia maisto pro
duktų kairioms kilti. Tiesa; toš 
valstybės nedidino ir jų eks- 
portuojariių gamybb'š daiktų; 
Betgi Važma, apdraudiiriai tiek 
pakilo; kad įgyti svetur* gaili
niai patys per Save nėfd tiek 
verti, kifck jų parsigaberiiinas; 
Bet vis dar galėtume šūkfta; 
svarbiausia; kad reikiamų ga
minių ar ždlidvų iš kittir par
sigabenti begali.

štdi jau Lietlivos pratabnei 
trūksta kai kurių. žaliavų. 
Medvilnės pramonės šakųš not- 
tadliai jau negali veikti. > Gėfeš- 
nės muilo rųšies jau nebegali
ma pasigaminti. Odos pramoriČ 
šlubuoja. Skyštasai kurds tik 
kOrtelėiriis allcltfžidhias. O tu* 
fėkite galvbjė, kad jau ir žė- 
tneš ūkyje iriotoras įsigalėjo. 
•Kietojo kuro anglies pavlddta 
sįmku gauti, Tai vls^fiė nOpdto- 
gmnai, kurie štipf jai veikta Vi
są Ūkišką gyvenimą. VilPiaUŠ 
sritis, taip pat relįcaKriga šaVp 
duoklės iki ji ukišliai taps pį 
j ėgi; Koks štai tais iriilf j orių lit į 
čia įdėti, iki taSai - kraštai 
pasieks bendro Lietuvos uijjfo 
įygioK. iki? j jsį pradės saVardlit 
ktai prddųkupti/ sieiiris 
ūkišku požiūriu nustatytos ja* 
bai nevykusiai. ’ Bent poros trik- 

5’ ■'*

t

(Musų spėčiakijš kofesponaeiito bietuvojfe)
tikž-aiš kĖtįjtifš. Jati Lietii- 

ytt tflhj mti ^fekybos 
tai fliflžifflšįu flilbstoliM!

3 įe tb, j6i iibffc kaiji iią višo-
kiais atiiifikffliais kaliais išve

Pėr ddtigėi riiėių jijs iku gal 
Ipfdibfe iš įiiihkmalidi
^uti tota. Etei kaip malote 
paškiitiniii mate ^tabjli. B 
lodei, kad licbutą kas rašyti. 
Mažyčiu atidi ir
riį apšik&iiiiięs tėfkČiau; dėja; 
it šdiiiėš

Lietevbjė dauMš iš rtidsą 
dato yta itaštaa iš dbtma- 
IMtiš tėHifek
ditbii aagiau, wti įptasiak d 
^atbiaušia — ifte/auš barnia 
savotiškai veikia mitaų dvaaioš 

tai it laiko tifaši- 
diaftki, M jiėš'dšįįfaiiiai te 
svarbesnio parašyti. Juk gyve
ni irias tikra i taip galvatrūkčiais 
eina, kad besupaisyti, kas tam
pa įvykiu su visomis iš jo se
kančiomis pasėkomis ir kas tik 
ifitiilo biifbitiaš;

tūlas jusiį gal šftti spėlioti 
dr iviftikli, kad LiėtiiVa Idi- 
mingėšiiė Už daužti tų teštiį; 
ktifiėfflš fcutopojė dabai- ka
riauti tenka. Gal būt. Bet juk 
Lietuva taip pat netiesioginiai 
karo veiksmų veikiama ir la
bai skaudžiai veikiama.

šiame moderniniame pasau
lyje visoš tautos, valstybės tiek 
ūkiškai, kultūriniai ir kitais 
saitais taip sunarpliotos viena 
su kita; kad jei kuri iš jų pra
deda negalioti,- tasai nenorma
lus, liguistas gyvenimas veikia 
visus.

Štai Lietuva daugiausia eks
porto kraštas ir mėgina dabar 
savo maisto produktus kur 
nors iškišti, bet juros virto lai-

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
$5-00

Pusei metų _2.75
Trims mėnesiams ’ . ......   1.50
□viem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui --------------- 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams -------------  $8.00
Pusei trietų ...4.00
Trims mėnesiams ________   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto MorieV

Orddriu kartu s6 užsakymu

Metams

Pasidavė pagundai
Moters Amerikoje iškovojo teisę dalyvauti “džiurė- 

se”, kaipo pfisaikintos posėdininkės. Firmiaus tai buvo 
vienų tiktai vytų privilegija. Neseniai šitąja teise nlo- 
ters pradėjo naudotis Chicagoje.

Bet jau kilo skandalai Dvejetą moterų yra patrauk
tos tieson, kad jos priėmusios kyšį; būdamos “džiurėje”. 
Viefta jų Vžtkat prisipažino, gavusi $100, kad balsuotų itž 
nusikaltėlių išteisinimų. ' x

Moterų teisių lygybės priešai dabar sakys, kad mo
ters nėra subrendusios eiti atsakotfiingas pareigas teis
me. Bet reikia pripažinti, kad ir vyrai duodasi paperka
mi tiktai jie, gal būt, yta apsukresni, ir ne taip lengva 
juc^ Sučiupti. Tolinus išgudrės ir moters.

Meta komunistus iš parlamento
Ėrancuzijos atstovų butas priėmė 521 bal. prieš 2 

valdžios pasiūlytą įstatymo sumanymų, kuriuo komunis
tų atstovai, nenutraukusieji ryšių su Maskva, bus paša
linti iš parlamento. Už šitų aštrų sumanymų bąlsavo net 
ir keliolika komunistų.

Vienas komunistų atstovų, Dėwez, atvykęs į parla
mento posėdį iŠ karo fronto, kur jisai tarnauja, kaipo 
kareivis, tarė:

“Jus galite mane išmesti, jfeigū itofite, bet šian
dien aš viešai pareiškiu prieš šią triburį, kaip kiau
ri yra Rusijos agresija prieš Suomiją po to, kai pats 
premjeras Viačeslavas Molotovas skelbė tautų apsi
sprendimo principą.”
Atstovas Dėwez nebus išmestas, taip pat kaip nebus 

išmesti ir kiti komunistų atstovai, kurie iki spalio 26 d. 
viešai atsisakė remti imperialistinę Stalino politikų, nes 
socialistai iškovojo, kad tokia pataisa butų įdėta į įsta
tymo sumahythų. Bet kiti 59 komunistų atstovai, kurie, 
aklai tartiatija Maskvbš diktatoriui, savo mandatų ne
teks. Tas jstatyifto sumanymas, be tOį numato komunis
tų pašalinimų iš visų valdinių vietų — mieštų tarybų, 
administracijos įstaigų ir Lt. Reikia manyti, kad ir sena
torius Marcei Cachin pražudys savo “džiabų”.

bemokratijos šalininkams nekoks džiaugsmas^ kad 
FraftCuzijoš fespublika imasi tokių aštrių priemonių 
prieš išrinktus Žfnbnių atstovus. Bet ar mes turime teisę 
jų UŽ tai sdMėfkti?

Ar turi tėisę patys komunistai, kurie giria SSRS saih-' 
tvUfkų? l’djė jų garbinamoje šalyje atstovus he tiktai 
m$t& lauk, bėt ir sušaudo!

DUr taip riesehiai Francuzija buvo “bendro fronto*’ 
it “liaudies ffonto” pavyzdys, kurį visiems piršo komu- 
histai. fJiėkaš kitas nėra kaltas, kad tenai įvyko tokia 
milžiniška atmaina visuomenės nusistatyme komunistų 
atžvilgiu; kaip StalibUs, kiltis susidėjo su aršiausiais 20- 
jo šimtmečio barbarais, naciais.

ŽMONIŲ KQVA SU KUNI
GAIS VILNIAUS KRAŠTE

“Lietuvos Žinių” korespon
dentas praneša iš Vilniaus,- kac 
kunigai Vilniaus krašte dar vis 
nesiliauja varę lenkinimo poli
tiką. Sakč: r J

“Vilniaus krašto valstiečių 
tarpe kilo didelė nepasitenki
nimo banga, kad ir šiais lai
kais bažnyčiose sakomi len
kiški pamokslai ir varoma 
nutautinimo politika, nors 
kai kuriose parapijose nebu- 

1 vo arba visai neliko lenkų; 
įneš dvarininkai išvažinėje.

Protestuodami valstiečiai, 
pradėjus evangeliją skaityti 
lenkiškai, apleidžia bažny
čias. Pats arkivyskupą Jalbr- 
Zykovskį Važiuoja delegaci
jos, reikalaudamos atšaukti 
lenkus kunigus.”
O tas arkivyskupas, žindina, 

jų nepaiso. Arkivyskupą pasky
rė Vatikanas. Lietuvos valdžia 
p’asirdšė konkordatų šu Vatika
nu, kuriuo ji surišo sau rankas. 
Ji dabar turi laukti Vatikano 
malonės. Bet jeigu Vatikariaš 
tos malonės nenorės , Liettivai 
suteikti ir Jalbrzykovskio nepa
šalins iš Vilniaus, tai ką tuomė: 
Lietuvos valdžia dafys?

i—a

M u

“MINTIES” 10 NUM

Atėjo iš Idetiivoš 10-as ždr- 
rifclo “Mintis^ ritimėris.- J b tufi- 
flyjė tanttetiė iriž. S t. Kairio 
strrijpsnį ‘‘Iš Vilniaus sugrįžus” 
ir keletą kitų Vilniaus kraštui 
pašvęstų tošinių. Yfa taip pat 
šffdipsnls apie Velioriį Mykolą 
Šleževičių, apie Sovietų Sąjun
gas talką Vokietijai if Lt.

VADIŽMAS

Šuo to iaiko, kai atsistatydi
no “vtėftmad dalrbb vyritHtŠyįė” 
(gert. Černiaus kabinetas) it jos 
vietą užėmė p. Merkio kabine
tas, Lietuvos visuomenėje jau
čiama nepasitenkinimas; “Lietu
vos žinioė” if “XX Amžius” jie- 
fėtai pasiginčija sii **t. AiflU”

tlėl naujos krypties' valdžioje. 
Pastarasis gina senąjį tautiniu- 
tų nusistatymą, kad tiktai jų 
partija turi teisę gyvuoti ir kad 
los partijbs vadas, p. A. Šriifetb- 
ha, turįs visą galią savo ranko
se.

Pasikeitus Vyriausybei, “L. 
A.” pareiškė, kad, atmaina įvy
ko tiktai kabineto’ Sąstate, bet 
ne “ližiktaSjb*’, bes ją, girdi, riii- 
fetato respublikos prezidentas:

“Ministrų Taryba”, sako 
tas tautininkų laikraštis, “if 
atskiri ministrai gauna val
dymui mandatą ne iš srovių, 
o iš R. Prezidento.”
Bet kas šitą gdlią šutėikė pro? 

zidentui? Tauta jo ndrinko. Už 
jį balsavo tiktai tatftiiriftkų par
tijos žmonės.

ii atspėti. Tiešd, dabab gyveriA- 
taė graŽiitdjii. JOkių neprttrigu- 
iiitį iš tį įgulų Visiškai nesijaU-Į 

Aliti;aiį)i «ai dtiiigfe'fe musiji «ama- Jie musų krašte gyvena!

iiait rtiažas, liga už gaatus $

i universi- 
nebus!

įaintėji” kfeUišifiUl if nipės-Įneniėgina mtisų gyvenimo veik-l Vilhlujė reikia atskirti len
kus nuo lenkų. Vietos lenkai 
Lietuvos valstybei lojalus; tik 

Bet dabar jrtriiš nelemta pasi-|iš Lenkijos atgabenti varo sa- 
reikšti. Bėt vistiek žengiame vp politiką. U tokių čia koks 
pirmyn;, O tai jrtu geriau; hė- įiihtaš tūkstančių. Jiems teks 
gu vietoje tūpčioti ir visokiai iš čia išsikfabštyti. Bėt kur 
monopolių pauksnyje musyti, jdbš padėti4/ Vokiečiai Į Vdldd- 

| Monbpolistiriė dvasia riykrttd, iriąją Lenkiją HėjibH prisiimti, 
bėnt akiplėšiškumą praranda; Į o į SŠSR riičkas Važiuoti nėno- 

Vilhiujė gyvenimas ndrmuti- 
jaši. Betgi bUVusids Lenki j oš 

(valstybės agentai nesnaudžia?

f)

jii«š padėti 1 Vokiečiai ( vaido-

H. Tai slinki Lieftitai Įlloblc- 
rila ka'A šit tais icnkdis Hai*y ti 
if kaip jiids išmaifiritiį' Tai jie-

ktirie 
suriktai sprendžianti.

Jūsų Keistas. . .
įpareigavo dėsty- Vilbius, XII—8—39

gimnazijoms veikti. Paliko jo
se lenkų khlbą .kaipo dėstomą, 
kaip buvo, tik įpareigavo desty-

į Apie įvaikius Dalykus |us :

VISOS ŽMONIJOS CIVILIZACIJOS KELIAI 
TIE PATĮS.

TŪKSTANČIAI PABĖ
GĖLIŲ

“Elta” prdneša, kad iki gfdo- 
džio 2 d. Vilniuje ir Vilniaus 
srityje buvb iižrėgistruota 1Š,- 
311 pabėgėlių. Iš jų 12,073 yra 
vyrai, 4,313 moterų ir 1,925 vai
kai. Tautybes atžvilgiu pabė^č-

728 ir žydų 6,860.
Gruodžio 12 d. ližregisifudta 

2,100 pabėgėlių, Regištracija te- 
bėėiha.

Vilniuje yra 50 bendrabučių 
pabėgėliams, kur gauna įfaste. 
gę ir maistą apie 11,000 Žni<F 
nių. Viso Lietuvoje esančių pa
bėgėlių išlaikymas per mėnėsį 
kaštuoja apie vieną miliobą li
tų. Gaunama. parama iš užsie
nio — iš Amerikos raudonijo 
kryžiaus, iš Skandinavijos šalių 
ir iš Amerikos žydų, kotajtetb. 
Bet tos paramos neužtenka pa
bėgėliams išlaikyti.

JUOZAS IŠSIŠOKO
■ III. I-**

. • ■ • . ' u- ’ v ■ • ; • t *

Pradėdamas kąrą su Stiortii- 
ja, Juozas Stalinas išsivirė k6- 
šę, kuri jaih bus labai nėškdųi 
valgy t i. Priekabė šilam karui, 
kaip riufbdo, liberališkas Mil- 
\Vaukec’s laikraštis “Evėnirig 
Pfcfet”, buvo labai menka. Ji bu-

Vo ta, kad sovietų Rusijai gil
siąs puolimas iš vakarinių val
stybių. Bet —

■ i > t; 7
“Jos!.jau kariavo šu Vokie

tija ir -neturėjo gerų santy< 
kių su <{Japonija ir Italija, o 
Anglijai dar prisidėjo keblu
mai įn$ijoje,; tuo tarpu kai 
airiai pradėjo Anglijai gra
sinti ir isiun lineli bombas per 
paštą. Jai jau, rodos, angl&i 
turėjo pakankamai bėdų ir 
nebuyp(.jokio pagrindo ma
nyti, kad jie dar puls Lenin
gradą.

“To^ėl Stalino sugalvota 
priekabė buvo ne tiktai men
ka, bet įr absurdišką. Tiesa, 
kad nusigandęs diktatorių^ 
galėjo įsivaizduoti, jogei pa
vojus yra. Nusigandęs žino-' 
gus gali daug ką įsivaizdub-

; J ■Tačlrtu, tižpiild^as Suomiją, 
Stalinas ne tiktai ib įsivuiždiio- 
to paVbjauš nepašalino, bet sa
vo padėtį žytrtiai prtblogirtb. Mi
nėtas laikraštis tęsia:

“Viena, išėjo aikštėn jo ar
mijos silpnumas.
/“Antra, jisai galutinai, pra

rado simpatiją paš daugelį 
žmonių pasaulyje), kurie jaU 
buvo pasipiktinę Stalino-Hit- 
lėrio sutarties pasirašymu.

“Trečia, jisai žymiai padi
dino pavojų, kad vakarų val
stybės puls sovietų Musiją, 
payėf’sddnidš įSRaižduotą pa
kojų tikruoju pavojum.”
Iš tiesų, vakarų valstybės da

bar siunčia ginklus ir amunici
ją į Suomiją; kad ji galėtų atsi
ginti nuo Rusijos; Jeigu Stali
nas nesiliaus atakavęs Suomiją, 
tai Anglija if FrančuzijU gali 
pradėti remti Suomiją ir sUvo 
armijomis. Tuomet Stalinas 
kaip tiktai ir susilauks to, ko 
jisai bijojo. O jeigu jisai bįi‘tų 
palikęs suOmitiš fam^bėje, tai 
nei anglai, nei franeuzai nebirtų 
jo užkabinę — butų dar jtalį 
gerinęsi, kad jisai neremtų Hit
lerio! . A •.

Juozas “Didysis” padarė, gal 
būt, didžiausią klaidą savo gy
venime, puldamas šuomių's. Ar 
jisai susipras ir tą karą tat- 
šauks? Vargiai. Atrodo, kad ji
sai t.(uri daugiaus ambicijos Ir 
užsispįriąio, negu išminties,

z ■ 1 ' ‘ . . . ■•.'-'M  »• I' . .

Amerikos rtirtijų čiviiizaeijd, Tiė pfli£š bds^ko'jifnai dpie 
kalbų Sumaišymą. — Maijų aritmetika ir astrdho- 
mija; — Kalendorius senesnis už rtitišiškį.

Jeigu žmonija gyventų kitojfe 
planetoje, tai ar ten mokšldš 
plėstųsi, tais pačiais keliais, kalį 
ir žemėje? Panašus klausinius 
turėtų atrodyti tuščias, bet j iš 
vis dėlto yra susijęs -su bendri 
civilizacijos eiga. z .

Apie žmones, gyvenančius ki
tose planetose mes nieko neži
nome, tačiau žinome tokių žė- 

' mes gyventojų, kurie šimtus it 
, net tūkstančius metų gyverk) 
atskirai/ neturėdami jokių ry
šių su visais kitais žemės gy
ventojais. Toki žmonės buvb 
Amerikos žemyrio gyventojai, 
apie kurių buvimą iki Ameri
kos atradimo niekas nieko ne
žinojo.4

Pasirodo^ kad daug šinitų 
metų prieš Amerikos . atradiihą 
Gvatemaloje ir. Juka tane žydė
jo galinga vietinių gyyėųtaįų 
maijų civilizacija, šių dienų 
Amerikos indėnai, artos civili
zuotos tautos ainiai, visai pa
miršo savo protėvių garbingą 
praeitį. * f:

W3£ metais mokslininkas 
Rcdfildas,. būdamas čičėn Itėd 
ir Koba miestų griuvėsių apy
linkėse, klausinėjo vietinius in- ( “ • • *■ ’ ■ ,. - 
dėnus; ką jie žino apie: tų griu
vėsių praeitį, indėnai atsakė; 
kad tuos pastatus buvę pastatė 
kuproti neūžaugos, vadinamie
ji “iteai”. Namus jie statę nak
timis; kad paerrintų Dievą; bet 
Dievas juos hubaudęs, sumai
šydamas kalbas. Dabar. tie ne* 
UžaugOs gyvena po žemo. Taigi 
jų pasakojimas. visai, panašus 
į musų biblinį pasakojimą apie 
Babelio bokštą. ' ' > ’ •

Senosios indėnų civilizacijos 
liekanas 1839 metais radb ame-i 
rikiotis D; L; Stefensonas, kuri 
Amerikos J. Vr Valdžia ^pasiun
tė su ekspedicija į Gvaterrialą if 
Hondufasą. . ■■■ ; t . 

: Kasinėjimu rezultatai buvo 
hėpaprašti. Pasirodė; kad ĮitaįĮ 
jai buvo tiktj Ameyikoa žėtay- 
no graikai. Jie yra -turejį šri^o' 
/rašmeniš,. buvo> padarę didelę 
pažangą aritmetikoje irAastri>r 
iloiirtjofe, buvo šįsidarę/savo 
kalėpdorių, į turėjo . medičinos 
■žinių/s./-,'.’

> Maijį Škrtičldrimo si$tįma 
yra tūkstantį metų senesni už 

^kaičiaviriip slšte- 
įįiį; -Jį bd^o nė dė&ttttainč, o 
dvidėšiirttainė; Jėi ftidhdhia, 
kad dešimtainė sistema susida
rė iš skaičiayiiho fdnkų pirš
tais, tai maijų skaičiavimo,si
stema turėjo susidaryti iš skai- 
čiavįmb rirrikų jf kojų pirštais.

Maijai labai ddįig nusiniąnė 
astrortOrbijdjė. Viėbame doku- 
ničbte kuris fašytaš apie i 100 
metus, rasta saulės užtemimų 
lentelė, žinių apie Aušrinę, 
Mdrsą if kdi kUriį kitiį duo
menų. Maijai metus buvo nu
statę 365, 2420 dienų, o Grlga- 
lidtiš kalendoriaus mėtai 365, 
2425. Pasirodo, kad maijų me
tų ilgumo skaitmuo tikslesnis 
už Grigaliaus kalendoriaus mė
tį skaitrri'enis, nofs pastarasis 
buvo nustatytas tūkstantį metų 
vėliau. -\ \ , J.

Maijai buvo nustatę Aušri* 
nes metų ilgį, kuris nuo tikr<> 
jo skiriasi tik keliomis valan
domis. ; .

Mrtiją kalendorius buvo la
bai painiai sudarytas. Jį bety
rinėjant, gaišo daug mokslinin
kų. Tas kalendorius buvo įves
tas 580 metais prieš Kristaus 
giminią. , • • t

Maijų eivilizacya buvo labai 
aukštai iškilusi, bet joa pradė
ta: žlugti dar prieš enreplečiams 
į s Ameriką atsįkraustant. Atsi
kraustę europiečiai visą Apteri- 
kbs indėlių kuttdrą ircįvįlizar 
cįją pribaigė. Šiąndien jau 
gia nykti jr patys indėnai. ;;

'< Maijų civilizacijos liękdboi 
rodo, kad Žmogus, kur jiš Lai ’ 
butų, visur eina tais pačiais ei- 
vjlieaeijbs keliais. Maijų 
zacijbs keliu būta tų . .tta&’ų* 
kaip Babėlio/ Ęgipto ir kitų.
.4.»‘ 1.
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£ Radijo; Transliacija
Apie Lietuvius Jį

o
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VArnėripanš Ali—ImmlgNkifs 
Ak” iiirės transliaciją a inkile-, 
tuvius rsausįd 28 <L, 2 vai. po 
pietų,; iŠ Illinois ,§tate Reuter 
(Špr irtglicla). stoties WTAX. * 1»

t
A. *
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Ketvirtad,, saurfo 18, 1&40MEKSIKOJ
Rašo

DOMINIKAS KURAITIS

PO VIENĄ MILIŪNĄ CHEVROLET Į METUS • Mokyklų superintendentas 
Johnson vakar paskelbė; kad 
šį mėnesį 23,904 mokiniai baigs 
Viešas pradines ir aukštesnes 
ūiOkvklas. X'

*

Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. Ulth St., Worth, III.
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MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wbolesali

4707 B. flalrted St
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Raufnėrių
Škiusma

REbGROSS
PLASTER

Pastet)ėkit Raudoną Kryžių 
am Ptastcūto .kada pirksit

nudažytą ir ant ilgos virvės 
užrištą medžio šmotą. Jo tiks
las yra atkreipti žuvies dėme
sį. Žinoma, vandenin įmeta
ma ir meškerė su skaniu kąs
niu—kuris skrenda per vande
nį už keliolikos pėdų nūo visb 
smarkumu plaukiančiu laivei.

prie meškerės, fcai ji pagaliau 
užkliūna ant meškerės vąšo, 
tai dar nereiškia, kad ji yta 
Ųagauta. rfdi tik pradžia ilgūs 
kovos, ktirią žūvautojąs gaili 
laimėti ir gali pTaldimėti. Jdi- 
gu jis riepašis&Ūgos, tai' ne žil
vis atsidurs laivė, bet žūvaūtb- 
jaš atsidurs ^arideny. Kova tę
siasi aį)ie valaridą laiko if jos 
tikslūs yrė žuvį hūalsihfi.

Pakliuvusi ani meškėrės, 
žuvis pradeda daužytis, bando 
nusikdbinti if kaip Žaibaš šaū- 
do po vandenį, traukdama pa
skui save meškerės virvę, žvfe- 
jotojas leidžia aūgaufdm milži
nui pasidaužyti, paskui jidma- 
žu pradeda stikti meškeres 
špūlę, ttaūkdnmas meškėrės 
virvę atgūi, ir kartu žuvį. Ji 
vėl spiriasi ir bando pabėgti. 
ŽVejotojdš paleidžia špūlę, bet 
tuojau ją pradeda sukti 
atgal. žuvi$ stipri if špūlei 
sukti reikia Vlšų žvejotojo jė
gų. Tai gera, vargiūahli gim
nastika. Špūlė traukia žuvį 
prie laivo, žūvis blaškosi, bė
ga jūron, ir taip kova ėiha per 
ilgą laiką. l<ai pagaliau žūvis 
pavargsta, laivelio darbininkai 
paima meškerę į savo rankas, 
nes nepatyrūs pavojinga žūvį 
imti iš vahdėūs. Pirmiausia 
darbininkai paima ją į rankds, 
už ilgo nosies kdtdo ir po to 
duoda" jai per gdlvą su tam 
tikru kietu1 medžio kųjū. Ją, 
ap^yaigiha' ir Yūdd įtraukia 
laNan. . \

Ir keistas dalykas, po visos 
tos ko’vo’s — begauni žuvies 
bei paragauti. Jūs mėsa netin
ka maistūl ir ją gaudai tiktai 
dėl Sporto, malonbmo, kad 
sugavai juros milžiną. Nusi
trauki pdvėikšlą atsistojęs prie 
(o savo’ ‘^tūbib” ir tada dūi’bi- 
hifikai vėl žuvį įmėia jutpd.

Flo'ridŪš vabdėbyšė skfen- 
dūnčibs žū^ys yi’Ū tik dpiė 9 
pėdų llgib. Čia jūs siėkid 12?-ką 
ih daUgiSŪ; rieš čia ir ^abdūo 
yra dauį gilesnis ir čia atvira 
jūra — IyŪėif iko vandenybaS, 

I daug didesnis už Atlantiką.
(Būs daugiau)

(Tęsinys)
IX

' Žuvim jam Juroj
Acapulco miestelio prieplau

ka pilna apie trisdešimts pėdų 
ilgio laivelių, f juos paprastai 
susėda keturi, penki žmonės if( t v . < . . .
išvažiuoja visai dienai žuvauti.* Tokiu budu žuvis viliojajna 
Reikia važiuoti apie 30 mylių 
| atvirą jūrą, jei nori pagauti 
didėsnę' žilvį. Laivas plaukia 
lėtai, tik apie ašttiOniaš mylias 
per valandą, tad reikia važiuo
ti hpiė tris valandas, kol pasie
ki didžiųjų žuvų žuvavimo 
vietą. Kelyj keleiviai mėta 
melkėtėš mažbm žuvim gau
dyti. jos po kėturių-penkių 
svū?ų svorio. Pagauni viso
kiausių. Bet kai pasieki atvirą 
jūrą, tai "mažiukių” nebesi
mato'. Tėh tėtkarčiai vandenį 
pėrkėžtri didžiuliai rykliai, ku
riuos labai sunku pagauti. Ten 
pulkai skrendančių žuvų ir di
delių kardžuvių. Jos nuo de
vynių iki dvylikos pėdų ilgio 
ir iki šimto trisdešimts svarų 
dydžio.

Jas pagauti nevisfii lengva. 
PiriĄiausia; laivas turi greitai 
važiuoti, ftuo užpakalinio galo 
įmeta vandenin apvalų, baltai

vi.evfoiet automobilių gamybos viršininkai, ss kairės į dešinę: Ė. Holler, gėnėralis preky- '
bęs Vedėjas; M. E. Cdyle, gėnėralis vedėjas, ir C. E. VVethraild, gėnėralis gamybos Vedėjas.

Sąryšy šavo dvidėšimtiš aš- dar negalutini. Bet ir tai, kds rūs šiftubti iki tiek, kad užteh-
tūūtųjų Mėtų darbuotės Chev7 turima, liudija, kad Chevrolėt ka šihaš tik pirštais paliesti, 
tolei bendrovėje • )-- -•*- . •. . ..... . •
proga M. E. Coyle, gėnėralis 
vedėjas p’itrėiškė, kad per pas- 
iarūbsius šešis metus Chevrb- 
lėt Motors bėndrbvė pastatė 
šešis vmilidnūš- automobilių, t. 
y. vidutiniai pb vieną milioną 
kasmet.

—Mes didžiuojamės musų 
vienanlilionine automobilių 
gamybd metams, — sako p.

sukakties iki praeitų mėtų spalių menė- Visą darbą atlieka pats inži-

/} 
Jį

Padarytas Jdbhsdh Jtihriitin didiidatių 
pasauly chirurginių dalykų Hdirbijų
PARDtoiiAMAS Vaistinėse

f it r r v u ; v.oMv i -

aMnMMWa)MnK«M
LIETUVIŲ KALBOS

Phone Virinta 97»0 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
H0LLYW00D INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki- 
nams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WJEST 43RD STREET 

Chicago, III.

/------------------------------------------- A

Yfa DU Budai Pfiė 
Užkietėjimo Prieiti

Taip, yra tik du budai—pirm ir 
po įvykio! Viętoj kęsti tamsias, 
nuovargio, galvagėlos dienas ir 
paskui iinti bėdos liubsintojuš— 
kodėl nebūti regtiliariu Su Kel- 
logg’s All-Bfan? Jus galit, jeigu 
Užkietėjimas yra tos rūšies, ką 
kenčia milionai—nuo stokos .“ru
pumo” dietoį Nes AŪ-Bran ęiria 
tiesiai prie rifegfllėš; '^Aiėikdamaš 
teikdiaujdmą “rupitfnfc”.

Valgykit tą pakepintą, maiš
tingą javinį tėgdiiariai—su pie
čiu ar grėtipe, arba kepta ban- 
deiėse—gerkit gana vandens ir 
tėmikite ar sveikata negeresnė! 
Kellogg’s Battle Creek daromas. 
Jei sveikatos stovis užsisenėjęs, 
kreipkitės į gydytoją.

ryiūš ekonominius ir šociali- 
niūs pagerinimus pastarai
siais metais, galime pasakyti; 
kad toks rekordas yra ChevrO- 
letui geras paliudymas.

Chevrolet automobiliai vi
suomet rinkoje buvo mcgia- 
bliausi karai. Ir ištikrųjų. Pa
žiūrėję į praeituosius metus, 
pamatysime, kad per aštuo- 
niuš iš devynių pastarųjų me
tų Chevrolet buvo labiausiai 
perkamas. Per vien tik praei
tųjų metų gruodžio menesio 
vidurį—(lešimtjes dienų laiku 
-r-būvo fišpardųbla 34^,034 vie- 
netos, arba —10,499 daugiai! 
negu per tokį pat laikotarpį, 
1938 metais.

Beje, statistiniai duomenys

TARP MŪSŲ 
BIZNIERIŲ

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOkOLŲ SALEJE

Phone BOULEVARD 4552 Moterims: TREČIADIENĮ

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISI! batus

ATLANKYK sveikatos pirtį
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su akmenų krosnim.

Kambariai dėl pagūlėjimo. Kainos labai prieinamos.
• ELEKTRINES GYDYMAS

1657 West 45th St Kampas So. Paulina St.
A. F. CZESNĄ, Savininkė

moVerio biznis naujose 
RANKOSE 

.(

BRIDGEPORT.—Šiomis dter 
nomis movėris ,W. feadauskiŠ, 
808 W. 33rd Plaeė, savo gerai 
išdirbtą "moving, ‘ ėxpressing 
and čoal” biznį šu trekais ir 
ofišė in'vėritorium .pardavė jau
kam biznieriui, būtent, .Vladui 
Galvydžiui. > .

Naujas šio biznio savininkė 
žada, tiek sėniė'mš, tiek nau
jiems kostūmeriams teikti ge
rą patarnavimą. Kęstumeris/

minėjo
VARDINES

BRIDGEPORT.
Dambrauskas , (Shųkšta), 2857 
So. Ertierald Avė., per sav6 
vardines sūsilauk^ daug širdin
gų sveikinimų ir linkėjimų hūo 
draugų.

Biznierė Dambrauskienė yra 
linksmo budo ir gabi moteris. 
Jai biznis gerai sekasi.

4inWift
- Veronika

šio pralenkė savo artiiniūtlšį.nas lygiai taip^ kaip jis atlieka 
kompetitorių net 83,7Ū6 vlėtb-l 
mis. Iki tb . mėnesio 31 dienos 
jis buvo pasiekęs aūkščiausį 
laipsnį net keturiasdėŠihitš 
penkiose valstijose, t. y. regišt- J 
ruotų karų skaičius pasiekė M 
474,002 prieš antrošibs eilės H 
kompetytoriaus 390,206 ir tre- ■ 
čiosios—320,160. ■

N Ką galima pasakyti apie ■ 
Chevrolet keleivinių automoJ? j 
bilių skaičių, su mažom išim- M 
(em galimą Ųatį pasakyti ir {j 
apie ČhėvTblėt trbkūš. Būtent,'g 
per praėittiš mettiš, ikį< špūlių ■ 
31 diėnb'š buvo ūžrėglstrbota ■ 
140,Ž65 ^okai prieš? <l()5,045 M 
antrosios-1-!!' 43,388 trečiosios Jj 
populiariausios išdirbystes. M

Taip yra apčiuopamai kąl- ”

langų valymą.
(Skelb.)

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

KAINA $1.00
Galima gauti '“Naujienoje”, 1739 S. 
Halsted St„ Chicago, III., arba Dr. 
D.' Pilka, 528 Cblumbus Avė., Bos
ton, Mass.

Mitchell’s TAVĖRN
2038 West North Avenue

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
.abeth Mičėlienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

Chicagoj ir Apielinkėse, Lerišvais Išmbkėjiniats; pirkimui, 
fiaiaisyrfitii ir statymui niHijų namų

MOKAME 9į%
Dividendų už padėtus pinigus

• FOTOGRAFAS

A j A ei apuiuvpaiuai

bant apie.Chevrolet automobi- ■ 
lių gamybos skaičius, lyginant jj

Kiekvieno asmens tailpiniai yra 
’ Fėdčfal Savingš Insibance & Loan

• \ Vii 1

DEL INt’ORMAČbv

apdrausti iki $5,000.00 per 
Corporation, VVashington, D. C.

įolEIPKh'ES I

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5083-5840

juos su ipopuliariausibs po 
Chevrolet įšdirbyštės Skaičiais. 
Jau iš tO'Ws ^čia pasakyta, 
galima pasidaryti išvadą; kad 
rinkojė ištikrųjų Chevrolet 
autofnbbiliėi užima, gana auk
štą vietą?-<i i- ’x

Iš vistį/tpRgerinimų, kiį yra 
Chevrolet Motors bendrovė 
padarhišl pastaraisiais metais, 
ypae yra paminėtiūaS Chev
rolet vacdūm pbwėr šiftaš. Tai 
vertas kifekvieno važiuotojo 
dėmėsio prietaisas; nes jis su* 
mažina šofėrib pastangas gy-

AND LbAN ASSOCIATION
P Of CHICAGO *

Chicago, 111.
Ėfen. J; Kdzzttiduskas, Secretary

■ 2202 W. Cermak Rd.
J Tėlcphohė Canal 8887
E j' *RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. ■

, 7 Ketverge nuo 9 ryto iki 1 v. v.
■ . Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

RYTINE RADIO 
VALANDA .

— iš stoties —

W.G.E.S.
9:15 vakare.

■ftnlt vIliauslM ftiniaa* 
mašlką ir kitus įdomius 

pranešimus.

MADŲ

Karas Europoj

Jei nbritė žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvjrkiūš, tai skaitykite "Naujienas.” 1
"Naujienos” yra pirmas ir didžiūūšias liėtūvių 
diehraOtis Amerikoje* .
Užrašykite ‘‘Naujienas” šiandieh. Naujienų 
i>rčn'ūmdf'ak metams Amerikoje (išimant Ghi- 
cagą), $5.00. Chlcagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

■■NAUJIENOS"
1739 South Halsted Streęt
4 5 CttlCAGO. LbtlNOlS

'Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.
MuuiJ, .... .< rJ , •

e

83RD IR HALSTED ST. -- 
Veronikų vardadienio išvakarė
se susitarę ketūriėsi mužikan- 
tai .nunyko pasveikinti sū riju? 
zika p. Veroniką Piras (Pėt- 
kiėnę), 8840 So. Halsted St.

Visi jai linkėjo laimės ir 11- 
gidušių fnętų. " Vietinis.

T0WN OF LAKĖ. — Vdr- 
dmes minėjo ir šias kolonijos 
pbpųHarė biznierė; Veronika 
Vaičkienė, 4624 So. Paulina St. 
Susilaukė daug sVėehį ir linkė-i 
j imu. Ji. yra plačiai žinbma šidj 
apylinkėj. Kaimynas

J
 Ė1 SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
; t i ar manai pirkti ii&ijius, ar šeima pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigu 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk.: . čia ap

sauga tikra ir dar nuošimtis geraš. Dabar Nau
jieną Spulka moka .314% palūkanų. Jadntibiil... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtbš, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomųjų sąskaitų dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ. . . '

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ciA visų JMBČtiAi APbRAusii iki

$5,000.00 4

UTHUANIAN BUILDING,
LOAN AND SAVINOS ASSDGIATION

/ 1739
. Telefonas; CANAL 8500 ;

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
inuf. Siųskite savo orderius: 
Naujienos

1739 S. HSteted St, 
Chicago, m.

Actteus.

Valetų



h
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• NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., sausio 18, 1940
S

MOTERŲ ^iORiiS
WOMEN^i/5ECTIQN ;

i

PRASIKALTĖLIS
ŽEMAITĖ

musų pa- 
Onė. — 

dar kažin

ratelio. — Pasiūtos 
ar jau, mama, su- 
vienas? Bučiau be

trejas sudėjau. Ne- 
dar išeis iš to riti-

(Tęsinys)
f —Bene jis dėvės

siutas! — bumbėjo
’sPustynė tik drobės...

kuomet paleis...
—Vis tik kuomet nors turės 

paleisti — tarė Veronos, kelda
mos nuo 
neprapuls...

, kirpai bent 
r siuvanti.
... —Šit jau 
t žinau, kiek
' niuko — tarė senukė.

—Dar ir tos trejos paliks per 
- nieką — murmėjo Onė. — Kaip 
“reiks tėvui dėvėti, bus karpy- 
‘ mo, kol patrumpins. Nepasiųs

, Dabar turi kam aprūpinti... O 
člaį vis tik taiso viską vienam 
sukišti...

-f—Ko tu čia bumbi, kaip uba
gas kruopas pabėręs? — įsikišo 

i Veronė. — Nenori siūti, žino
kis, pasiųsiu ir viena... Vedęs 
ar nevedęs, vistik musų brolis;

; turime pasirūpinti...
—Palūkėk, — tarė motina į

paleis nė kiek namo?
—Sielskoje sako, kad nepa

leisiu, bet tikrai niekas nežino, 
tik žino, kur nusūdytas... Tiek 
mes jį ir bematysim...

Motina ėmė balsu verkti, Ve- 
ronė pasišokusi paklausė:

—Ar, tėte, nežinai, kaip ii- 
laikui nuteisė?

(Bus daugiau)
gani

Trumpai apie 
“movies”

pri
lok*

ver-

Daug dar yra žmonių, kurie 
“movies” laiko žemos rųšies 
teatru; mano, jog jų lankymas 
yra laiko eikvojimas ir gauna
ma pigios rųšies malonumas. 
Ne kartą man šis reikalas 
siejo ginti ir kiekvienas 
diskusavimas teatro vertės 
tvirčiau įtikina jo svarbią 
tę.

Amerikos dabartinės filmo* 
yra pasiekę didelės aukštumos. 
Filmų vaizduose matome ge 
Tinusiųjų rašytojų veikalus, ku
rie savyje yra sukurę įvairią 
gyvenimo mokyklą.

Mums ateiviams yra sunk i 
gauti ganėtinai gerų lietuviškų 
knygų, o angliškos ne visai 
suprantamos. O raštai, knygo > 
ir veikalai su visu modernišku 
amžiumi skubiai bėga pirmyn 

i todėl čia filmos

iėsi savo vaikus, išmanysi šir
dies skausmą, pamačiusi kurį į

• nelaimėje... Įmanyčiau, pasku- 
r tmį kąsnį, arba paskutinius 
- marškinius nuo nugaros nusi

vilkės atiduoti, bile tik nors 
trupinėlį jam pagerinti. Per 
dvejus metus su viršum — 
p šarodama šnekėjo -— būnant 
kalėjime, gali ir utėlės suėsti,; 
arba badu nustipti... |

—O pati,, ką lakstė po inies- ateinančios kartos papročiais ir. 
siekiais, gelbsti lengviau su
prasti ir musų augančius vai
kus.

Filmose matome pakartoji
mą istorinių veikalų, kurie pa- 
x e^ksių pavidale mums daug 
įdomesni ir lengviau atmenami, 
{domiai šupažindo su įvairiai 
pasaulio geniališkais išradėjais, 
muzikais ir t. t. Duoda patirti 
jų .darbų vertę ir nuopelnus,

[ tą, ar negalėjo vyra priveizėti? 
Butų pavalgydinusi ir bailini lb

4 sutaisiusi — šnekėjo Onė. — 
Dabar, kur giltinė nešiojo? Kur 
lakstė?..

Lakšte, turbūt, nebere’.ka’o 
r atšovė Veronė. — Užtat die

na po dienos ir žada paleisti... 
gal dėl jos lakstymo?

mumy į pagel-

i Mes gauname
;niškų rašytojų
- siuose paveiksluose pamatyt’’, 
'gauname progos susipažinti su

progos mbdet* 
raštus puik au

Salomėją Neris

PRAKEIKIMAS
Siaubinga prieblanda užtvindė pirkią,
Visi stovėjo tylus ir išbalę, 
Prieš savo norą nepravirkę — 
O tėvas rodė Tuščio galią —

Įnirtęs, lyg perkūnas, griaudė — 
Jo sunkus žodžiai krito man. 
Kur eisiu aš per liūtį, audrą — 
Jo prakeikimo lydima?

Sutvjsko žaibas — nušvietė lūšnelę
Drebėjo tėvo kumštis pakelta —
Visi drebėjo mirtinai išbalę,
Nedrįso niekas tarti; “Ji nekalta!’’

Nepulsiu aš po kojų pikiam sen’ui.
Kad spardytų mane, paskui atleistų.
Kad vėl gyventum;, kaip gyvenę j 
Tarp prietarų tamsiųjų raistų?

Atplėšė vietra man duris lūšnelės —
Ir aš benamė girios glūdumoje —
Gražus žaibas nušvitęs kelias!
Gražu, kai debesys grūmoja!

Dar kartą pažvelgiau į mielą guštą — 
Naktis ją globė letenom juodom — 
Girdėjau, km pušis per audrą lūžta... 
Kuris ją seks maijom pėdom?

t

Moterys, kurių var 
dai randasi ant 

žemėlapio
iKino-TeatraS
i (MOVIES) a t=

kaip 
Cavell

Brighton Parko Mo
terų Klubo penkių 
metų sukaktuvių 

minėjimas
Šį mėnesį sukanka penki me

tai, kaip gyvuoja Brighton 
Parko Moterų Klubas. Bėgyje 
ių penkių metų ši moterų gru
pė išaugo į gan skaitlingą buri 
aktingų moterų, ir jų darbai, 
kaip kultūros taip ir labdaros 
srityse yra gąn gražus ir pa-

darbų yra tas. kad jos daug 
domės kreipia į vaikučių drau
gijėles ir nemažai remia Brigh
ton Parko Jaunuolių. Choro 
veiklą, kurioje vadovauja Ane
lė Zabukienc. Jos taipgi kartą 
į metus surengia pramogą, ku
rios pelnas yra skiriamas lab 
daros tikslams.

Norėdamas gražiai pam’neli 
savo darbo penkių metų sukak
tį, Klubas rengia įvairią pro-

=
t ■ 
I

Rašo L. NARMONTAITĖ

dalis šio 
laimingas 

u n i ver
gauti kokį nors

vaikus net į viešas kolegijas, 
šios kolegijos net ir stengsis 
pagelbėti mokiniams, jeigu jie 
yra vertingi ir rekomenduos 
jiems stipendiją, kurią fede
ralinė valdžia yra paskyrusi 
šiam tikslui, šita stipendija 
yra maža, bet mokiniai gali 
savo išlaidas padengti, kaip 
antai; galvekarių išlaidas ir 
taip toliau.

Kiti vaikai, kurių jė^ai gali 
jiems biskį pagelbėti, gali ras- 

i ti krautuvėse arba kitur dar
bo tik porą dienų kas savaitę.

Geriau mėginti koki nors

nei to kalėjimo butų malęs, 
•i kad butų buvęs kaip žmogus— 

bumbėjo Onė. — Kiek daktarų 
..ramiai sau gyvena ir amž/ų 
• baigia. Niekas prie jų nesikabi

nėja. O jis — visur tik prasiki- 
šęs... Pats sau nelaimę taisėsi, 

r O mums vis nepakelti viską 
jam vienam sukišti.

' —Ne jis vienas kenčia —
r verkšleno motina. — Turbūt, 

jie žinpsi ką darą... Mes jų ne- 
pamokinsiu!...

—Kaip mes galim jį mokin- 
Ii! — tarė Veronė. — Mums 
tik reikia iš jo mokintis mylė
ti nelaimingus... Dar šiandien 
lebėverkia neturtėliai, kuriuos 
dykai gydė...

—Berods, dykai gydė, o pats 
ką iš to turi? — atvošė Ona.

Besišnekant moteriškėms įėjo 
į vidų tėvas, tvirtas dar senis, 
gerai jau pražilęs, bet raudo
nas, truputį į kuprą sulinkęs;, 
naginėmis apsiavęs, su kaili
niais, diržu susijuosęs.

—O! tėtė jau parėjo! — su
šuko Veronė, ir sulig tais žo
džiais visos rankas nuleidus © i 
smailiai žiurėjo į tėvą.

Senis barzdelę pastatė, kepu
rę nusimovė, tylomis atsisėdo 
prie stalo galo, rankomis galvą 
parėmęs, atsidūsėjo.

—Meldžiamasis, ką begirdė
jai? — paklausė motina.

—Gerų žinių parnešiau 1.. Ne
dėlioję išveš Jonuką kažikur 
dar už Ciberijos — drebančiu 
balsu tarė senis.

—O, Jėzau, į kokį nėpasvie- 
sušuko motina. -

sunku gauti, o bendrą jų gyve
nimo santrauką per valandą 
kitą pamatai.

Kiekviena filmą turi savyje 
pavyzdingiausių pamokų, išmo 
kiną suprasti ir įvertinti žmo
nių jausmus. Duoda progos pa
žinti žmonių psichologiją, žo
džiu tariant, gelbsti žengti su 
visu pasauliu pirmyn.

Dar kartą sakau, filmų te
atruose turime pigiausią ir pui
kiausią gyvenimo mokyklą.

Bendradarbė.

Vardai tokių moterų 
Joan of Are ir Ed’th 
yra neišdildomai užrašyti žmo
nių širdyse visų amžių. Svar
bus iš tikro buvo jų nuopelnai, 
žmonijos naudai sudėti. Tačiau 
tiek daug šie vardai pasidarė 
dalis musų kasdieninio gyveni
mo, kad daugumas, kurie daž
nai ištaria juos, nevlšuomet te
atmena jų reikšmingumo. Mies
tai, upės, provincijos ir salos 
neša vardus šių ir kilų atsižy
mėjusių moterų.

“Lady Franklin Island”, ne
toli Baffin Island, kuri randa
si šiaurėje, buvo pavadinta 
vardu moters Sir John Frank
lin, tyrinėtojo, kuris prarado 
savo gyvastį pirmiau atradimo 
tos “Northwest Passage” per 
didįjį ledą poliarinių kraštų.

Gal nėra gražesnės pasakos 
prakilnaus atsidavimo ir neal- 
laidžių pastangų, kaip tų Lady 
Jane. Franklin, kuri po nepasi
sekimų daugybės mėginimų 
įrengė laivą, kuris, nors atne
šė jai galutiną įrodymą žuvi
mo jos vyro ekspedicijos, atli
ko ir išpildė jo tikslą.

vaiz-

Vaizdingosios pasakos tos 
mažutės indijonų princeses Po- 
cahantas visuomet turės šiltą 
vietą širdyse amerikonų jau
nuolių. Pavietai Iowa ir West 
Virginia valstijose, miestai Il’i- 
nois, Missouri ir Rocky Moun- 
tains Kanadoj ‘ yra pavadinti 
jos vardu.

................................................................................................ ..
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šią savaitę rekomenduojama 
sekanti kino kuriniai.

itSivan^^^ver,t

Muzikalė mėl6d!rama,
duojantį gyvenimą kompozito
riaus Stephen ;F(|ster.

Vdikalo šiužėtas labai sim
patingai parašytas, gražiai 
scenizuotas ir fotografuota na- 
turalėse spalvos,e. Doh Ameche 
vaidina Fosterį visai jautriai 
su pilnu atsidavfinu charakte
riui. Jis taipgi dainuoja kele
tą Fosterio kompozicijų. An- 
drea Leeds, jo kurinių inspira
cija, vėliau jo žmona visai at-. 
sako už save, Al Jolson yra sa
vo rolėje, kaipo, juodveidis.

Sekant veikalo eigą, gauni 
kažkaip liūdną jausmą. Dažnai 
tenka ir ašarą nubraukti. Bet 
nereikia to bijoti, — “Swanee 
River” vertas bus jūsų laiko ir 
pinigų. Rodoma vidurmiestyje

“Main Street Laibyer”
Dramatiškas vaizdelis, pie

šiantis mažo miestelio teisėjo 
gyvenimą. Edward Ellis, se
nas scenos ir kino veteranas, 

z'—

vaidina vadovaujamą rolę la- 
pilnas

ne-

Lyvaus Brighton Parko Jaunuo
lių Choras ir šokėjai, Balalaikų 
orkestras ir Kultūros Ratelio 
choras. Programos solistė bus 
visiems gerai žinoma daininin
kė Marie Schultz. Suvirš pen
kiolika metų p. Schultz daly
vauja musų veikime, ypatingai 
muzikos srityje, ir ji visuomet 
maloniai sutinka sudėti 
kontribuciją kiekvienam 
dingam moterų darbui. "

Musų Konsulas , gerbiamas 
p. Petras Daužvardis pasižade 
jo šiame paręngime dalyvauti 
ir pakalbėti Vilniaus lietuvių 
klausiniu. Dalis šio vakaro 
no vra skiriama Vilniaus 
laičiams sušelpti.

Po programos klubietės

savo
nau-

nas

ren
giasi atsilankusius svečius ir 
viešnias pavaišinti.

Klubietės maloniai kviečia 
visus dalyvauti šiose sukaktu
vėse, kartu su jomis pasidalin
ti džiaugsmu jų praeitų penkių 
metų veiklos ir suteikti joms 
daugiau energijos ir padrąsini
mo jų tolimesniam ir dar svar
besniam darbui ateityje.

Minėtas parengimas įvyks 
sekmadienį, sausio 21 d. Da
riaus-Girėno svetainėj, 4414 So. 
Western Avenue. Programos 
pradžia šeštą valandą vakaro, 

imo kaina liktai 55 centai.
Ta pati.

Ičj

m.

taip ir ka- 
įvairus ir 
motinoms, 
rasti daug

Atėjo Lietuvos mo 
terų leidiniai

“Motina ir Vaikas
12 numeris) ir Motinos 4r Vai
ko 1940 metų kalendorius jau 
atėjo. Kaip žurnalo, 
lendoriaus turinys 
įdomus, ypatingai 
kurios gali juose
pamokinančio ir naudingo vai
kų auklėjimo klausime.

Sulaukėm taipgi 11 ir 12 nu
merių žurnalo “Moteris ir Pa
saulis”, kurį Lietuvos Moterų 
Taryba leidžia jau tris metus, 
šie leidiniai yra. visuomet lau
kiami, nes per juos galime pa
žinti ir sekti lietuvių moterų 
veikimą Lietuvoje ir jų įvairus 
straipsniai suteikia daug nau
jų ir, man rodos, svarbių min
čių. Įdomu, kelios iš amerikie
čių moterų susipažinę su Šiais 
Lietuvos moterų darbais. —N.

žavinga legenda skraido apie 
pavad.nimą “Charing Cross”, 
toji didelio judėjimo pilna Lon
dono stotis, šioj vietoj x1291 
metais Edvardas Pirmasis pa
statė vieną iš tų trylikos kry
žių, kurie pažymėjo kelią, ku
riuo jo mylimos moters laidotu
vių procesija ėjo, nuo Nothing 
hamshire į Westminster Abbey.

Švedė rašytoja pa
aukojo savo Nobel 
medalį Suomijai

Žymi švedė rašytoja Seimą 
Lagerlof šiomis dienomis pa
aukojo savo Nobel prizo me
dalį ir švedų Akademijos auk
sinį medalį Suomijai. Yra ma
noma, kad muziejus nupirks 
tubs medalius, kad galėtų su
kelti pagalbą suomiams.

bai įtikinančiai; 
žmoniškumo, teisingas, bet 
mažiau gudrus senis.

Anita Louise vaidinė jo 
gintinę, dėl kurios visos 
paprastos veikalo , situacijos 
susipainioja. Įdomu sekti kaip 
tas ramus žmogus gudriai su
tvarko viską, šis kūrinys. iųa- 
žai garsintas, bet vettas matyt. 
Rodoinas Oriental teatre.

"Raffles^
Gyva, smagiai įdomi miste

riška komedija. DaVid Niven 
yra lėbai intriguojahtis “Raf- 
fles”. Olivia de Haviland gra
ži, įdomi, pilnai sugeba apsuk
ti galvą net ir Visapusiškai pa
tyrusiam džentelmeniškam va
giliui. Veikalo misterija visai 
gabiai sutvarkyta ir visa eiga 
ganėtinai rafinuota, kad skir
tųsi nuo visų ‘ kitų panašaus 
turinio komedijų.
United Artists teatre

Kuomet negali ištraukti kam
štį iš butelio, pamirkyk skudu- 
riuką karštam vandenyje ir ap
vyniok butelio, kaklą. Palaikyk 
kelias minutes ir kamštis pasi- 
fiuosubs

MADOS
laikas

au-
ne-

Rodoma

Miesto Viešos Kolegijos
Už poros savaičių, kada už

sibaigs dabartinis bertainis,' 
daugumas jaunimo po gavimo 
diplomų, nežinos ką daryti 
ateityje, arba kokiais keliais 
keliauti. Tik maža 
jaunimo bus gana
turėti progos lankyti 
sitetą arba 
darbą.

Didžiuma baigusių mokyklą 
pradės ieškoti darbų,' bet jų 
neras, nes tokia yra šiandienai 
musų ekonominė ir industrinė 
padėtis. Tiktai keletą šių mer
gaičių ir vaikinų ras sau dar- planą, geriau 
bo vietą. Kiti ieškos darbo be miesto kolegijas prisirengimui 
pasekmės, ir nerasdami pasi- i ateičiai, negu kad šitas jauni- 
liks namie, pradės tinginiauti inas butų nulindęs, priprastų 
ir turės tokios dvasios nupuo- leisti laiką dykai arba pradė- 
limą, kad nebus sau nė savo tų nederamai elgtis, 
šeimynoms malonus. Pasekmės 
šitokio nuliudimo ir neveiki
mo gali būti labai tragingos.

Kad taip neatsitiktų, yra pa
tartina leisti vaikus į miesto protiško, fiziško ir morališko 
viešas kolegijas, kur už moks- saugumo tėvai turėtų dar bis- 
lą nereikia mokėti. Labai ma- kį ilgiau jiems teikti paramą, 
žą sumą pinigų kas menesį Gerai. išlavintas vaikas atjaus 
reikia mokėti už knygas, už 
laboratorijos vartojimą ir ki- stengsis sau pasigelbėti kiek 
tus mažus dalykus. Chicagos tik galima ir visada jiems bus 
jaunimas gali lankyli viešas 
akredituotas kolegijas per ke
turis metus ir gauti diplomas.

Chicagoj yra trys tokios ko
legijos po kpntrole miesto mo
kyklos tarybos, tad nereikia 
mokiniams per toli važinėti. 
Kiekvienos aukštos mokyklos 
viršininkas su mielu noru su
teiks tėvams reikalingas žinias.

Kai tėvams vra sunku leisti

siųsti vaikus i

Geriau, 
kad jie gyventų normaliai ir 
aktyviai tarp kitų jaunųjų, 
negu kad jie tinginiautų iš su
sikrimtimo. Del savo vaikų

jo tėvų jam pasišventimą ir

dėkingas, nes nėra gana dar
bų šiais laikais, tai tėvams lai
kyti vaikus po savo priežiūrą 
galia ilgai. ; * *

Apsimokėtų 1 tėvams ir> jau
niems ištirti šį dalyką apie 
Chicagos viešas kolegijas. Jei
gu tėvams butų pageidaujama, 
tai šių žodžių rašytoja pasi
stengtų duoti tinkamą patari
mą šiame reikale.

Rankos

(Januliam.

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Dabar kaip tik geras 
atnaujinti visas senas tamsių 
spalvų sukneles bei kostiumus. 
Matote, dabar labai priimta, 
ypač dėl juodų suknelių, balti 
kalnieriukai ir kafsai. Departa- 
mentinės krautuvės turi nepa
prastai .didelį ir įvairų pasirin
kimą tų papuošalų ir gan pri- 
einamom kainom. Be to, dar 
juos galima ir pačiam pasisiūti. 
Jeigu negali tinkamai iškirpti 
pati, tai galima pirkti iškarpas 
krautuvėse. Patartina vartoti 
medžiagą, kuri lengvai plauna
si ir gerai prosąvojasi. Nes to
kie pridėčkai prie juodos suk
nelės ją puoš tik tada, jeigu 
jie bus visai švarus ir gerai iš- 
prosavoti. Geriausia yra jų tu
rėti ne mažiau dviejų setų. Siu-' 
vant juos namie,; kraštai gali 
būt biskutį išsiuvinėti arba ap- 
mėgsti. Juo originaliau juos pa
darysi, juo gražiau jie atrodys.

Kauniškė.>"

Kepti obuoliai, prikimšti su 
“mince meat” yra labai gardus. 
Duok juos statant su citrinos 
sriubele. —Kaimynka

Plunksninis
Pyragas

3 puodukai miltų
4 šaukštukai Baking povvderio
J/4 šaukštuko druskos
Va puoduko sviesto'' (Vietoj svies
to galima naudoti Spry ar pana
šų preparatą)
2 puodukai cukraus
4 kiaušiniai
1 puodukas pieno
1 šaukštukas vanilijos
Persijok miltus, baking powderį 

ir druską tris sykius. Ištrink svies
tą, po truputi, pildama cukraus. Iš
plak gerai neatskirtus kiaušinius ir 
supilk f ištrintą sviestą. Sijok po 
truputį miltus, pridėk laipsniškai 
pieną tol kol neišsibaigs. Dėdama 
miltus ir pieną, supilk ir vaniliją, 
ir gerai išmaišyk. Tada supilk į

Gal buvo kada laikai, 
moterų grožio bruožai 
skirstomi į tam tikras 
Šiandien gi visai to nėra. Pa- 
dėkim, nežiūrint, kokį darbą 
dirbi, visgi turi arba, geriau sa
kant, nori atrodyti taip pat 
gražiai, kaip ir tos, kurios nie
ko nedirba. Rankos gi greičiau
siai parodo koks tavo darbas 
ir kaip jas prižiūri.

Šiais laikais visai nėra reika-; blėkinę, išklotą vaškuotu popierių, 
turėti raudoną, sutrukusią ®^es”, varpant tam'ukslu“prita^

kada 
buvo 

klases.

lo I 
rankų odą. Lengvai prieinamas 
yra tam tikras aliejus (lotian), 
kuris vartojant po kiekvieno 
plovimo rankų užlaikys odą 
švelnią ir apsaugos sutrukimą. 
Labai naudingas yra rankų 
masažas, kuris neima daugiau 
10 minučių laiko. Masažuoti 
rankas reikia vakare prieš ei
siant gulti. Galima vartoti pa
prastą veido kremą. Nuplovus 
rankas šiltu vandeniu ir gerai 
sausai nušluosčius ištrink jas 
krepui, trink visai palengvėliu. 
Jeigu npri palikti kremą ant 
rankų per naktį, tai užmauk 
baltas audeklines pirštinaites.! 
Padaryk taip kas 
ras, ir pamatysi kaip gražiau įbr^;“ “ nuo rakandų su se- 
atrodys tavo rankos. >—Yza.

tai užmauk

antras vaka-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

kintą indą.

Steikas Su Kiaušiniais 
(“Saulės Steikas”) ’

Gauk steiko nuo šlaunies— 
“round stake”. Turi būti % colio 
storio. Ištiesk mėsą ant lentos. Iš
kepk Šešis neplaktus kiaušinius. 
Juos sudėk ant $teiko, suvyniok į 
rutulį ir su sterilizuotu smaigaliu 
gerai susek, kad gerai laikytųsi. 
Spirgink ant karštos ugnies, ap- 
vartydama kol gerai parus. Tada 
pridėk svogūnų, druskos ir pipirų 
pagal skonį ir šutink per 1% vai. 
ant mažos ugnies, pridėdama dar 
ir du puodukus karšto vandens. To
kių steiko rutulių galimo padaryti 
gana daug. Priklauso nuo šeimynos.

Felecija Edkins,
Grand Rapids. Mich.

Galima prašalinti nedidelius

kančia mostimi. Ištarpink bičių 
vaško turpehtine, padaryk lyg 
ir mostį, tuomet su vilnoniu 

. skuduriuku trink įbrėžimą.
— Kaimynka.Ar nfe- 'Kaimgnka.

MMI
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Diena Iš Dienos

galėtume ir 
mųhis 
priuu-

PARENGIMAI
N.O R.T.H SIDĖS VAKARINES 

ŽVAIGŽDĖS KLIUBO 26-tas mėti
nis šokių vakafa’š įvykš šešt&diėnĮ, 
Skusio 20 d., 1940 Lėgidn Salėj, 3945 
West North Avė. 8:00 vai. vakaro. 
IŽahga 25. centai y patai? Kviečiame 
visus atsilankyti.

BARTLEV. \V. VA. —

SITUATION WANTED 
 Ieško Darbo  

moteris paieško darbo 
pfiė namų arba bilė kur. Esu gera 
šeimyninkė —mylinti yaikus. Esu 
pusamžlaus. WENTWORTH 1851. 
t C- - * J* A * •« * M t* i \ •

HELP VVANTED—FEMALE ~
. Darbininkių Reikia . _

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

TOBIN-PICKER and CO. 
4119 Belmont Avenue.

REIKALINGA MERGINA pagel
bėti taverne—gyvenimas ir geras 
mokestis. 4501 So. Paulina. 
"REIKALINGA PATYRUSIŲ ope- 
ratorių prie moterų sportinių dra
bužių geras mokestis. 234 South 
Market St., kambarys 603.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui—geri namai—geras 
mokestis—būti. Mrs. Tarsch, Lawn- 
dale 6437.

Ketvirtai, saąsio 18, 1940___________ •

GAL BUTU VISAI IŠMINTINGA TEN 
GHICAGį NUKELTI...

Ypatingai Kuomet Pranašauja Penkis 
žeihiau Zėro 

. 4 ......... »|| |<«... ’* .Al 4.

Atrodo, kad netrukus šiltojirastume lietuvį p. Joną Zi£- 
orida turės daugiau chica- montą ir pas jį, adresu, 2434 « • a * * ' \ U * • y x V   . • z •Florida

giečių lietuvių, negu pati Chi- 
ėaga. Lyg prišifyčioddmi,' kad 
rites btaidoįrie po šniėgą ir ša
jame ririsiš, laimingi chteagiė^ 
čiai fhmris šitintiiiėjri atvirutes 
iš visų FlOtido’š kanipij iri, 
riė^aųitėhkiridairii dar tuo, pa
brėžia kaip tėri šilta, gražu ir 
kriip smagri sėdėti palmilj pa-

Jeigu jau ten taip gera, ir 
kas tik gal? iš lietuvių ten 
kraustosi, gal butų neprosrilį 
nukėlus ten Čhicagą? Ypatin
gai, akyvaiztloj fakto, kad oro 
pranašas sako, jog Chicag6n 
iš Šiaurės ateina didelė šalčiui 
bririga it šiaPdiferi drebėsim 
5-ių Iriipshių (žeriiiriti žero) 
Šalty j.

Petėrsbiirge.
t

Nuvažiavę Floridon 
stoję Saint Pętersbirrg 
pirmiausia rastume ten
toniėtį John C. Miller—golfą 
bėšaudantį ir besimaudantį 
juroj. Ten taipgi atrastume J. 
Pailgas iš Cicero, A. Slabius iš 
Chiėrigos ir p-ią Empolietię iš 
MėirOsė Parkd. Jeigu biiturhe

ir 
mieste 
evans-

SU

tai kartu su pp. Stabais būtu
me atšventę jų sidabrines ves
tuves. Ten taipgi dar buturiie 
radę pp. J. Machulins nuo 

- 8856 S. Lowe avenue, ir J. J.
Koskey šeimynų iš Evanstono. 
Šios dvi šeimynos gal jau grį
žo Chicagon, o gal dar kelyj.

Miami.
Nuvykę į HųllysVood, Flori

dų — nepražūtume nemokė
dami angliškai kalbėti, nes ten

Madison street, 
nakvynę rasti 
praneša p. Milleris 
riiri, kdd Iš St. PėtetsKurgo vi
sti nettiikiis traii’kš į Mtriihi. 
ŠI. Pet&L<būrge jum tėkb pėr- 
gyvehti išgąstį, kąi hito tilto į 
jurą su keleiviu nušolcd Utdo- 
mobilis. Tragedija įvyko jo 
aky vaizdo j ir jam tekę būti 
gelbėtojų tarpe. Keleivis pri
gėrė. .

Miamis Floridoje irgi nebū
tume buvę vieni. Ten butume

’ 9 . i; < ' • / / 4
atradę chicagietį 'Petrą Vaišvi
lą, nuo 813 West 35tli streėt, 
kuris sB bŪbliti Joriu Chicagoj 
ūžiaikd ėiektrdš įstaigą.

Ktū uoiš Floridoj bėsifririu- 
daričius btitbriiė radę it btigh- 
td'ripa’rkiėtį gydytoją D£. V. 
Štėele, huo 4174 Aričhet Avė.

Jis tėri bb'vo ri'ŪVykęs su 
Žirioba Ethel ir trimi šutfftis. 
Rašinrė ten kelias kitas chi- 
čagiečhj šeimynas: Apie ku
riami iriurilš dar1 riėtėkd pritir
ti.

Eldrida taipgi džiaugėsi, 
bet dabar jaū Chiėrigdj šald ir 
pp. Stasys it Bronė Yanrii, nrio 
2817 W. (>3rd slrėel, Mrirgtfet- 
te Parko biznieriai.

Nito šrilėity j pietus jau ruo
šiasi bėgti dTg. Mike ir Sofija

NAUJIENOS, Chicago. UI

SUSIRINKIMAI
HUMBo'lDT PARKO LIET. PO

LITIKOS KLIUBO narių susirinki
mas įvyks satfšio 18 d. svetainėje 
3600 W. North Avė. Nepamirškite 
atsilankyti, turime veltui vaišes. ir 
svarbių pąsitarimų. Atsiyęskite 
natijų narių. —Valdyba.

., NAŪJĮĖNŲ-ACME Telephotn
Išneša lavoriris angliakasių, kurie žuvo ekspliožijoje.

u* ,

Jau Turi 219 
Narių, $250 Turto

RlHfbas Sparčiai

SiūsiO 11-tą d., H61W66d 
Inn svetainėje į^yko Žėmriičiri 
kultriro’s Kliubo mėtinis srisi- 
rinkifnas. Susitirikim’as ėjo 
sklandžiai ir priaVėsta dririg 
svarbių tatimų.

Nutarta surengti pikniką V. 
Kubaičio darže. * Nutarta šu-

Užuojauta
Nuo Draugų

’ ’ * • . t" ' " I »
' Gerbiama “N” Redakcija:

Malonėkite patalpinti šiuos 
kelius užuojautos žodelius pa
nelei Francei Bartulhltei, 201 
29th avenue, Belhvood. Abu 
jos tėveliai buvo mums gerai 
pažįstami iš jaunatvės dienų. 
Aš riet kartu gyvenau pas juos, 
ir turėjau nusihuomavęš kam
barį. Netikėtai jie atsiskyrė iš 
musų tarpo.

Pažinau juos abd kaipo tei
singus ir dorus žmones, ir jie 
tokiais pasiliko iki mirties. Nie
kam nepadarė skriaudos gyve
nime, gal tik patys sau. Jie iš
auklėjo dvi gražias dukteris, 
turėjo nuosavą, gražų namuką 
ir pastaruoju laiku dirbo po 
4-5 dienas plieno dirbtuvėj. Ve
lionis Aleksandras buvo svei
kas ir diktas žmogus, galėjo 
dar ilgai gyventi. Dabar jis ir 
jo mylima žmona ilsisi Tautiš
kose Kapinėse amžinai nutilę. 
Mes, draugai, liūdime netekę 
jų šiame pasaulyj. 

f ,

Reiškiame giliausią užuojau
tą Francės Bartulaitei ir j oš 
sesutei tragingai netekus tėve
lių. Lai ramina jas mintis, kad 
pasitraukę iš vargo, rūpesčių 
gyveninio abu tėveliai surado 
ramumą ir berupestingą poilsį 
žemės glėby j.

M. ir J. Karčiauskai, 
Chicago, iri.

REIKALINGA VEITERKA. 
666 West 14th Street.

REIKALINGA MERGINA dirbti 
į taverną. Patyrusi. 4314 South 
Ashland Avė.

MERGINA LENGVAM , NAMŲ 
darbui—25—30 metų, patyrusi liu- 
dymas, darbas nuolatinis, gert na
mai, būti. Šaukti Nevada 9849.

»3

I KeistutiėČiai Žada 
Daug Darbuotis 
1940 Metais
W Varo Vajų — Turi Chorų 

—. NatijiĮį Vildybą MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, patyrusi. Liudyrhas, 
būti1 ar eiti. 916 Ainslee. Nepsky, 
Edgewater 1369.

MERGINA BENDRAM NĄMV 
ruošos darbui, virimo nėra, nė Skal
bimo, savas kambarys. Gross, 3236 
Evergreen. Albany 6371.

Petšimainiūs K. P. Kliubo 
valdybai, bariai tdriėtų gerai 
viską žirioti kuri kreiptis, kam 
tašyti. Nariui susirgus kreip
kitės priie finansų rast., Dr. A. 
Žlibas, 4301 Archer Avė. Ar 
tai dUoklės užsimokėti, kad ne
nustoti narystės teisių ir 
kitais kliubo reikalais galimai 
atsikreipti pas Pirm. F. Jaka- 
vičią, 2858 S. Emerald Avc.

Keistučio Kliubo Gydytojas
Kas mėtai Keistučio Kliubo 

valdyba rckomendriOja gydyto
ją. šiais metais tai Dr. Striko- 

’Į-Iis. Todėl, su sveikatos reika- 
. ; lais patartina atsikreipti prie 

savo gydytojo, kuris visus keis
tuti ėčius aptarnauja.

< Lankytojai
■ A . HAuJI^NV-ACME Telephotu.

Va^- šiais rnėtais ligonių lanky- 
l’’<)S . sena,()r^ns •l()h>Į - Bbyiė tojai yra visiems keistutie- 
^laujarif^ šAvo kbstiijjitė. čiam’s geyai žinomi J. Klima- 

vičia Jr. p.. Mikšrienč. Jie ru- 
$&&&'■ ’ pirisiš. Keistučio kliubo reika-

'• ‘‘ lais ir aplankys sergančius kei-Bri^ntOll P<irk() stutiečius, taipgi šusirinkimuo-

Kolionijūj K"? apie sveikB’
' ^reh'ųmeratoš--^jonišiciečiūL |1,000 Naujų Narių Į Keistučio' 

' kliubą
Praeitų mėtų K. P. Kliubo 

vajaus . komisija baigė savo 
darbą ir 21 d. Sarisio, Holly- 
wood švet. įvyks Vaj įninku ir 
naujų narių bankietas. Tikie- 
tai bus neriiokami grirbes na
riams., • '

Šiais metais Vajaus darbą 
prisiėmė' keistučiu kliubo val
dyba. Pasikvietė prityrus į tame 

I driribę gabų ^ėiš’tdtiėtį J. ShalV 

siįtoikyti į rengiamą va ^4- lyvauti, ritsikriėip’kite prie Va- 
AfeiKlateur fta, kasgi rengia?pirrtl. k šhaltirtoTio ir jis 
Tai. . Joniškrečuj LAbdąWL^g vtetIS Kas
,ir KiiĮtnros . iKlitib0 jrsišys Vieilį narį, gajus atly*
vakaras, šefedienj, sagstą. 20^^ nu6 50

OPERATORIŲ. 2 ADATOM — 
turi būti gerai patyrusios prie lap 
sea.mingo. Kreiptis Mr. Queenan.

ERO MANUFACTURING CO. 
714 West Monroe St.

Morkai iš SitmmitO, III. Apie rengti dar vienas vakaras. Iš- 
pranėšri p. A. Kuz- rinkta komisija iš 5 veiklių 
Ji linki jieriis lai- narių. Ta pati komisija rengs 

mingos kelionės ir, kartu su pikniką ir parengimą 
mumis turbut jieiris pavydi. ‘ ‘ ‘ ‘ '
Nes oro prospektai Chicagoj 
tikrai nėra geri.

Oras Chičagoj.
Oro biuras sako, kad turė

sime vargti su sniegu per ke
liuką dienų, nes dar šiandien 
ir rytoj žada snigti, bus nepa
prastai šalta ir šiaurus vėjas 
Višiiš gėriai'’ priprirtyš,” * Pric- 
riitesČruo’še bris !0 žėiriiau ze- 
rio. Ištikro, butų nepr6’šrilį Clii- 
ėagą nukelti FloridbVi’...

—Chicagos Chicacįielis.

tai mums 
mickiėne.

ANTANAS KAžLAUŠKAS
Persiskyrė sti Šiuo pasauliu 

gausio 17 d., 6:30 % vai, ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
giriięs Raseinių apskr., Papa- 
sinių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Stanislavą Kamins
kienę, žentą Joną, anūką Męl- 
vihą ir kitas giminės, draugus 
Ir, pažystamus, Lietuvoj siirių 
BladiSlovą.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
718 West Oth St.

Laidotji'vės įvyks šeštadieni 
sausio 20 d.,. 8:30 va), ryto i$ 
kopi. į Ūiėvo Apvaizdos pat. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėliorfid 
stela, o iŠ tėn bris nulydėtas į 
šv. Kazirirferd kapines.

Visi a. a. Antano kažlariskd 
giminės, drtfugai ir pažįstami 
esat httoStdžiai kviečiami, da
lyvauti laidotuvėse įr suteikti 
Jam paskutinį patarnavimą įr 
atsisveikinimą. Nuliūdę Irefcar

i/uktė, žentai, Antikas ft 
Giminės.

Laid. Dir. Lachawičz ir Sū
riai. tėl CANAL 2515 <^00*- ..

LuOIS’i^^!
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
4 .ir PAgrftbams

3316 Šo. Hatetėd Šlrėet

I i f) ffl A Gėlės MyHnttems 
i 'i S K ffl Vestuvėms, Ban- 
unDHxrp^x 
GĖLININKAS n’“,s 
1180 Archer Avehnė 

Phone LAFAYETTE 5600

SU

Lietuvių Tautiškų 
Kapinių Metinis

z Rfnks Į^bnlciš Naujus. 
Tfiiiii’isttiš

ŠekniritKėnį, šarisio 21 d., 1 
^al. pb’pi^t, Cfiiėagos Lietuvių 
AiVdit6y‘ijd|ė įvyks metinis 
Oėttrvhį TsItMškiį Kadrinių 16- 
tų savinTrikų sVis’ftihkiinas.

Š’iTsirtokinYriš bus Svarbesnis 
riž prrieifiis mčtAifus susirih- 
iiiTiris, ries šį katt^ reikės iš
rinkti pchkiš riauįjifs t r usti s- 

, ttš. Viši tdtiį savininkai turėl'ų 
čfrilyvaūfi ir pris?Tupinti, kald 
būti? išrinkti tihkatrii ir konk- 
p’ėtentiški žnYoriėš.

Šiame susirinkime taipgi 
bus renkama komisija suren
gimui k

tapeto' foitį sravnnpftRtj susi- 
firikririo ri^ebrivri ririd baland-

dienos

Čfrrčk^s • Liėh'ivhį Audjtori- 
fds atfrėsriš, 3133 Š6. Halsled 
štčėėt. . .:

—- Povilas Daubaras.

BUSINESS CHANCES 
Biznio ProgosGirdė

jau, kad vakarui svetaine jau 
yra priiriiiri Hdftyv^dod Iriri, 
kovo ^-tos dienai.

Iš vrildyboš iri kdinisij^ ra
portų paaiškėjo; kad kliribriš 
dabar turi 219 narių ir. aįjie 
$250.00 tųTto. Reiškia, kltrib'riš 
turi aiškią ir šviesią atėitį.

Gyvdbja' Srivlr^ųrii Kletrii ii., .-vvif’taY. .y
Rė’ikia žymėtk? kad kliūl)'aš 

gyvdoja.tdar tik šWiršrim 'vie
ni mėtai; o jari štįp^jo atsi
stoti <ant tvirtų kojų. Šio kliu
bo gyyavirhrii? yra gėrąs pro
spektas. khūtes yrą briprirty- 
vis iri stitvėftris drit pririgį’ėsy- 
viškų pamatų. Apart „to, - šio 
kliubo. interęsaj . yra platus ir 
nfeapriibbti. Kliubo * YėikĮri < lie- 
čia Visus žemaičius. •

Nors klįųbd pagriindinė kon
stitucija jau yra priifnta ir tiž- 
protOkoltrrita, bet .pakol riėta' 
paduota į spaudą; komisija iŠ 
5-kiį narių’ pėržiurds ar nėra 
kokių triukumų. Jėi butų rei
kalingi pa^aipymai; bus šauda
mas šp'ėcialis riarių susirinki
mas fribm refkaht. 4 t ’

žema^mi, ikųriė' nėsate tapį 
šio kliubo 'pairtai;, stbkfte į khii- 
ba jriu dabar. I^akoi kas * 
tinė riičkėšttš.; yr:a ,t^ .i

žemaičių Kriltritos Kliubb 
pirirdnirikOs, ' ■ ..t

. • Steponas • Nai kis.

Ačiū j. Žukui 
Ir “Nattjiėriėms”

Dėkoju įbušų1 drąsi^rii’, 
gijos p&nam Juodiji žttktti hž 
aprašymą kelionės įspūdžių iš 
Lietui. ŠMft&n . šū 
atsidčjifilt'i, o Mbiaiisia 
tinis straipsnis buvo labai bai
gus. Ačiū musų mylimam diėh-j 
raščirii “Naujienoms” už patal
pinimą ir kitokių įdomių pas>; 
skaitymų. ŽiėmOš , ilgais vaka
rais smagu skaityti įdomias 
žinutes. A. Rri^ričkiėnė,

. . ' čhierigo,

GERĄ BIZNI PRIVER
STA esu greitai par
duoti dėl nesveikatos. 
Dirba du bučeriai. Kas 
nusipirks ši mano pel
ningą biznį, bus dėkin
gas man visą amžių.
..... NAUJIENOS,

Box 1120.

■ Su “Naujienų” reikalais.’ tė- | 
ko aplankyti Brighton Parko 
gy veli tojus, V. Kazimieraičius, 
4030. So. ęanjpbėll avė. ^eti
ketai jie patys užsirašė “Nau
jienas*’, bet nurodė dar ir ki-j 
tris skaitytojus. Aš tariu šir-! 
dingą ačiū jums už paramą. J

Y • •’ • ■' ' ’ J.-n,|
■ ■ V. Kazimieraitis yrą Joniš

kiečių Labdarybės ir Kultūros 
$lttbo vice-jnrni. Pridarė man į 
įsRėjimą, Štfkd, ntužmirški at-Lon<1. W{li vajuj norinti da

d,, Holįywood , svetainėje, 2 V |jragyg , jQQ naujų narįų; gaįs 
iextra dovanų $150.00. Todėl, 
visi keistutiečiai prie darbo!

Keistučio Kliubo Naujas 
Choras

PARDAVIMUI KAMPINIS TA- 
VERNAS gerai prikrautas prekė
mis ir išdirbtas biznis—6 kambarių 
flatas, karštu vandeniu šildomas, 
Cicero. Bargenas. Tel. CICERO 
3695.

ROAD HOUSE IR PIKNIKAMS 
DARŽAS, 13% akrų žemės, plytinis 
namas prie 2 vieškelių turi būti 
parduoti tuojau. Specialas -STŠ.’OOO.

B. R. PIETKIEWICZ, 
2608 West 47th St.

VVHOLESAUE FUlUlT^^

51
Mokėdamas cash už rakandus, su
rūpinsi nuo 40 iki 60%. Mes^priita- 
tome bile kur. Pašaukite rir rašy
kite dėl daugiau informacijų. V|en* 
ik nacionaliai žinomi daiktai ran* 
tąsi pas mus. ALIŠAUSKAS, gu
lus, 6343 Š. Westęrn Avė., Chfcago, 
UI. Phone RepubHc 6051.

PLUMBiNė )HEATęwČ 
Įrengimai ir Apšildymas

(šsiėfne Leidimus
V edylifottvs

(Chįcrigoj)
John Hfivyak, 26, su Bėmicė 

Andrute; 25
Joseįh Bekin, 25, s® Berrifcė

Balis, 2ė
Alexander Sniukas,

Anna Lešanskas, 38
John1 Cahik, 37, sti Scpliie

Bruch, 27 ’
Ben 33, šri ktfth ^ėvč- 

er, 23
Eugėriė Aėhowici, 31, SU

Stella ŽMk, 2Ž

leikalaūja
Vrskirų

Lyal W. Leaf nuo Albina
Leaf

Gavo ,
Perškiras

Genevieve Kdwafski nuo 
seph KoSvalski

ŠILDYMO REIKMENS
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems boilerių ir

IKI 50% SUTAUPYSI...
Nereikia įmokėti .3 metai išmokėti.

C. Miller Supply Go.
1247 W.. Lake St.

Tel. MO'NROE 3387Jo-
\Vest 43rd St. Pradžia 7 vai.H 
vakaro, įžanga—25c asmeniui.

, Bus pridgriririias ir gera mu-

s Joniškiečių.. Labdarybės ir 
krilturioš klttbaš dirba labrii; 
naudingą darbą ir visados pri-, 
sfykėda su juiriama kur tiktrii; 
riėikalinga. į

.. ' •; ... ' '' ' . _ >

Netiktai aš pats busiu, taip- 
gi ir kitus, kviečiu rilšilą'nkyti.; 
pariemti jų namtingus darbus: 
iri sustoažinsite su jOUiškie- 
čiais. ■ . i

Švę's 5-kią Metų 
Sukaktuves

Kas diena«> .
I Tūkstantinės pirkėjų armijos 

ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t• 9 •
Todėl Jeigu t'^rite kg Iš
duoti, mainyti, ihnnoinoti. 
samdytis ir . t. t., nelaukite, 
kad kitas pavilios Jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garslnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
•Classlfied’ skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-m e puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.

Brighton Parko Moterų Kniu
bas rengia vakarą su progra
mų sekantį sekmadienį, sausio 
21-mą d., Dariaus-Girėno Le
giono svetainėj, 4414 South 
Western Avė.

Kadangi prie šio kliubo yra 
susispietę visos Brighton Par
ko A’ėikiešmos ir progresyviš- 
kesneS moterys, tai numatoma,

mūs priŪiŪkos įvykę 14 d. saū- 
siO, Holl,ywood svė’t. Mokytoju 
yra J. Žiltobals. Dalyvavo pit- 
Pirise pamokose 19 yįatų. At
rodė, kad yra gera pradžia. 
Choro susirinkirbas įvyks šian
dien, J 8 d. sausio, ftollywood 
svet. Todėl, kas myR dailę, yra 
kviečiami susirinkime dalyvau
ti. rėriksįri^ ėta&b Valdy
ba. Pradžia 8 Vril. vak. Salės 
adrėsris: 2417 W.\4$1 St.

. f

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Apart to, sako, kad programas 
busiąs labai gražus. Tadgi, pa
simatysime visi.

—. Steponas.

naudokitės Naujienų. a 
vertybės dassified 
tarnavimu pašaukdami arba 
Vedamu

CANaI8500
“NAUJIENOS’* , 

m* s. HAtsren smrr 
Chicago, UI.

—B. B ar niekis,
.I.,.,..., i i ,l i,^

=±feį=š^=s=^u !
FkAl^^UVlS.'BĖJ'

KoW31(L iS4tf
2343 80.KEDZIE AVĖ.

Skelbimai N attjiėn ose 
duoda naudą dėlto, 

pa čios Naajfenos 
yra naudingos.



Ketvirtad., sausio 18, 1940
*' ■ ■■y—i ■ ■■■«■■ iw » — ’Užsilikę Taksai — Išmokėjimais

Apskričio iždininkas John 
Toman prašo dar kartą praneš
ti namų savininkams, kad jie 
gali sumokėti užsilikusius tak
sus už savo namus mėnesiniais 
išmokėjimais. Visas informaci
jas apie tai galima gauti ap
skričio romuose, pirmam auk
šte. Už patarimus ir patarna
vimą nereikia mokėti.

Pagal mėnesinių išmokėjimų 
planą mokant, pabaudos už at
silikusius mokesčius (už 1928- 
1932 metus) yra numušamos 
pusiau.

Sunkiai Susirgo 
Kazimieras Stuparas

Trečiadienį staigiai susirgo 
ir buvo išgabentas j ligoninę 
operacijai Kazimieras Stupa
ras, 227 So. Cicero Avė. Patal
pintas St. Elisabeth ligoninėje.

“Negaliu Ateiti Į 
Darba, Traukinys 
Suvazmejo

Beskubėdamas pagauti trau
kinį darban, 20 metų Mariau 
Olson vakar ryta atsidūrė ne x v C
traukinyj, bet po traukiniu. 
Bėgdamas skersai bėgės prie 
79th ir Cheltenham stoties jį 
nepastebėjo, kad traukinys at
važiuoja, ją permušė ir nuvil
ko kelioliką pėdų. Už kiek 
laiko ji telefonavo savo rašti-

Nauji Balsavimų 
Kaltinimai

Apskričio grand džiurč va
kar apkaltino dar penkis pe
reitų balsavimų valdininkus už 
baliotų klastavimą. šį kartą tai 
buvo valdininkai iš 17-to pre- 
cinkto, 32-tram warde, North- 
sidėje. Jie buk atėmę apie 80 
baliotų nuo republikonų kan
didato j merus Greeno ir per
taisė juos mero Kelly naudai.

Ikišiol 35 valdininkai buvo 
nubausti už balsavimų rezulta
tų mainymą.

Rusų Armijos Kari
ninkas Laimėjo 
$100,000

Buvęs rusų (caro laikų) ka
riuomenes karininkas, Wladi- 
mir J. Polydorov vakar laimė
jo $100,000 Cook apskričio Cir
cuit teisme. Jis buvo užvedęs 
bylą prieš Victor S. Johnsoną, 
oakparkietį ir Johnson Labora
tories viršininką.

Polydorov teisme liudijo, kad 
jis tarnavo laboratorijai už in
žinierių ir darė įvairius radio 
išradimus. Johnson jam žadė
jo atlyginti su $290,000 ben
droves serų, bet prižado neiš
pildė.

Polydorov gyvena adresu 301 
Lavvndale avenue, Wilmette, 
III.

Tai Krūva Keptų 
Bulvių!

N AUJIENŲ-ACME Telephoto
Bolševikų kareiviai, kurie pateko suomiams į nelaisvę. Viršuj bolševikų 

kareivis, žuvęs karo* lauke. . *

VAKAR CHICAGOJE

nei ir atsiprašė, kad negali at- Schiller Parke vakar sudegė 
eiti į darbą, nes traukinys ją Soo gelžkelio sandėlis, kuriame 
suvažinėjo. Mergaitė tikrai įbuvo 75 vagonai bulvių. Visos 
stebuklingu būdu išliko gyva iškepė. Jos priklausė Michiga- 
ir net sunkiai nesužeista, no ūkininkų kooperatyvui. Nub- 
Traukinys apdraskė rublis ir stoliai siekia apie $100,000. 
rankas, bet šiaip mergaitė'----------------------------------------
sveikutėlė. Ji gyvena adresu Pirkite tose krautuvėse, ku- 
8033 Escanaba avenue. . rios garsinasi “NAUJIENOSE”

JA UJ1EN Ų-ACME Telephoto
IŠ kairės į dešinę: laivyno sekretoriaus asisten

tas Lewis Compton, laivyno operacijų viršininkas Ha- 
rold Stark ir laivyno sekretorius Charles Edison.

IACME-NAUJIENŲ Photo j
Nile Kinnick, Iowa universiteto pasižymėjęs futbo

lininkas.

kirų vokiečiai sunaikino prieš pasidavi uą prancūzams.

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
CASEY, ILL. —• Lėktuvo avarija, kurioje liko užmušti keturi.

• 47 metų ūkininkas John 
J. Ehmann buvo užmuštas, kai 
jo automobilis paslydo ir tren
kė į didelį troką ties G700 Mil- 
ivaukee Avenue. Jis gyveno 
prie Uintz Road, Mount Pros- 
pecte.

• Paslydęs automobilis prie 
Irving Park ir Westcrn Ave
nue sunkiai sužeidė policistą 
Tbomas Garvan. Jis ten tvarkė 
trafiką.

• Du jauni vagiliai buvo 
nuimti vaistinėj, 3645 West Di- 
vision Street. Jie bandė ją api
plėšti. Vienas yra 20 metų Jo
se ph Panczko, 2618 loma S t., 
antras—18 • metų Adolph Star- 
zyk, 1500 N. Wastenaiv Avė.

• Pereito lapkričio mėnesį 
28 metu Miss Naomi Tavlor 
patyrė, kad ji bus atleista iš 
darbo. Ji tarnavo už kasierę 
West Irving Meat Markele, 
5914 Irving Park Road. Pasku
tinę darbo dieną einant į ban
ką depozituoti krautuves $447, 
jai į galvą atėjo nepaprasta 
mintis. Neisiu bankai) ir ne
grįšiu darban! Jis vistiek jau 
baigiasi. Su pinigais apvažiuo
siu visą Ameriką, aplankysiu 
geriausius teatrus, pasilinks- 
minsiUj nors kelias savaites 
šauniai pagyvensiu—o kai pi
nigai pasibaigs, grįšiu Chica- 
gon—ir žiūrėsiu kas atsitiks. 
Taip ji ir padarė. Buvo New 
Yorke, buvo Washingtonc, nu
vyko į Californiją, pamatė 
daugybę įdomybių—ir galinu 
pinigai pasibaigė. Vakar ji atė
jo į Racine Avenue nuovadą 
ir pasidavė policijai.

O Bečiužinedama ant ledo 
Brand parke, su kilu ėi ūži ne
to ju susidūrė ir mirtinai susi
žeidė 16 melų mergaitė, Jane 
Nierman, 2864 Henderson Avė. 
Ji persi skėlė galvą.

• Miesto taryba ieško lėšų 
Cbichgos nitiziejams. Nori lai
kyti juos atdarus ir vakarais, 
kuomet darbo žmones gali 
juos lankyti, o ne vien dieno
mis. . /■

O Ant elęveiterio stoties 
platformos,^ prie State ir Van

Buren, staiga pasimirė 50 me
lų William T. Gaynor, 6757 S. 
Chicago Avenue. Jisai tarnavo 
eleveiterių linijai už (Vl-mos 
gatvės stoties viršininką.

’ • Debatuose su chicagiečiu 
Clifton M. Utley, senatorius 
Gerald P. Nye pareiškė, kad 
Amerika neprivalo Tluoti Suo
mijai Roosevelto siūlomos pa
skolos. Ne todėl, kad Amerika 
butų priešinga Suomijai, bet 
todėl, kad tai butų “pirmas 
žinksnis prie įsivėlimo karau.”

• Indianos polieija Crourn 
Pointe suėmė “kunigą ’ Paul 
Woods. Pasirėdęs kunigo ru
blis jis platino netikusius če
kius. Išviliojo iš įvairių biz
nierių apie $500.

• Penki asmenys buvo su
imti už pavogimą $167 vertės 
gėrimų iš Solomon vaistines, 
adresu 1121 N. State Street. Jie 
yra aludininkas Adolph Re- 
nucci, 1045 Rush Street; Law- 
rence Dūda, 4410 N. Rockwell; 
Vincent Ciccia, 814 Garfield; 
Lama r Stubbs, 5025 Michigan 
Avenue, ir Frank Avery, 5937 
Wabash.

• Savo kambaryj užsidarė 
ir nusišovė 43 metų mašinistas, 
Hoįvard Vllery. Gyveno adre
su 5920 Union Avenue.

• Du chicagiečiai vakar už
vedė bylą federaliam teisme, 
reikalaudami sau $80,000,000 
palikimo. Jie yra Mrs. Alice 
Telfer Huntzinger, 555 South 
Fairfield ir jos brolis, Charles 
Telfer, 2226 S. \Vabash Avc< 
Jie sako, kad 1896 metais Ca- 
lifornijoj mirė jų giminaitis 
Charles D. Farųuharson khris 
paliko minimus turtus. Juos 
buk pasisavino velionio brolis 
David Q. Farąuharson, neda
vęs kitiems giminėms jokios 
žinios nei apie mirtį nei apie 
pinigus.

& Broivderio, komunistų 
[partijos sekretoriaus, prakal
bos Chicagos universitete va
kar neįvyko. Ji.v pranešė, kad 
negali atvažiuoti dėl bylos, ku
rią valdžia jam iškėlė už pa
sų klastavimą.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
JASPER, ALA.—Vina Short, kuri pagimdė ketver

tuką.—tris mergaites ir vieną berniuką.

NAUJ1ENV-ACME Teiepnou
Senatorius Robert Taft, kuris yra vienas iŠ numa

tomų republikonų kandidatų į Jungtinių Valstijų prezi
dentus.




