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Senatorius Borah Sunkiai Serga
NESITIKIMA, KAD PASVEIKTU

Senatoriumi pirmą kartą išrinktas 1907 m
■ WASHINGTON, D. C., sau- nei bet kuris kitas dabartinis 
šio 18, — Senatorius William senatorius. Atstovų rūmuose 
E. Borah (iš Idaho) sunkiai tarnybos ilgumu lygus jam tik 
serga. Kraujas užplūdo smege- kongresmanas Sabath, kuris 

. nis. Daktaras nebeturi vilties, .buvo pirmą kartą išrinktas tais 
kad jis pasveiktų. Senatorius^ pačiais 1907 metais, kaip ir 
Borah yra 74’metų senumo., Borah.

Pereitą antradienį Borah ra- Senatorius Borah yra repub- 
8tas be sąmonės vonijėje. Ma- likonas. Vienas gabiausių sena- 
noma, jis nuvirtęs ir užsiga- to kalbėtojų, užsienių reikalų 

žinovas. Per tris dešimtis su 
viršum metų senate jis ne vi
suomet laikydavosi su partijos 
dauguma, kart kartėmis bal
suodavo savarankiai ir parem
davo pažangesnius bilius. Iki 
paskutiniųjų laikų skaitėsi kai
po vienas žymiausių senato 
narių.

vęs galvą.
Ligoninėje kuone visą laiką 

Borah guli be sąmonės. Mirtis 
gali pakirsti jo gyvybę bile 
momentą.

Borah skaitėsi Jungt. Val
stijų senato dekanu. Jis ėjo se
natoriaus pareigas be pertrau
kos nuo 1907 metų — ilgiau

Dėl žemės drebėji 
mo žuvo dar 50 

žmonių

Paskandinti keturi 
laivai

i pietų 
žmonių 
nei 160

ANKARA, Turkija, sausio 
18. — Naktį į ketvirtadienį 
įvyko žemės drebėjimas Nigde 
apygardoje, 200 mylių 
rytus nuo Ankara. 50 
žuvo nelaimėje, daugiau 
sužeista. **

IJrieš tris savaites, gruodžjo 
28 dienąr žemės drebėjimas už
gavo Anatoliją. 30,000 žmonių 
žuvo dėl jo. Anuomet Nigde 
sritis nenukentėjo. Ją ištiko 
neaime dabar.

Vakarų Turkijoj potvyniai. 
Vanduo užliejo 15 kaimų. Kal
no slenkimas sulaužė du tiltus. 
Potvyniai Turkijoj pereito 
gruodžio mėnesio pabaigoje pa
darė daug žalos. Juose žuvo 
taipgi 1,500 žmonių. Bijoma, 
kad ir dabartiniai potvyniai ga
li būti pražūtingi žmonėms.

Murphy prisaikdin
tas kaino Vyriausio

jo Teismo narys
WASHINGTON, D. C., sau

sio 18. — Ketvirtadienį Frank 
Murphy, buvęs Michigan val
stijos gubernatorius ir pasku
tiniuoju laiku teisingumo de
partamento sekretorius, priėmė 
priesaiką kaipo Vyriausiojo 
Teismo narys.

Fabrikantų sąjunga 
priešinga paskolai 

suomiams
WASHINGTON, D. C., sau

sio 18. — Du galingi priešai 
paskolos Suomijai pasirodė iki 
ketvirtadienio. Vienas jų yra 
vice-prezidentas Garner, kurio 
įtaka yra stipri kongreso rate
liuose. Kitas — tai Jungt. Val
stijų Fabrikantų Sąjunga. Ir 
ji nenori duoti Suomijai pa
skolos.

M

NAUJJENŲ-ACME Teleuhoio
BOSTON, MASS. —: Taip papuošė šalčiai “Triton” laivą.

RUSAI TRAUKIASI ATGAL SALLA 
FRONTE

MŪŠIAI EINA MARKAJARVI

Suomija,' sau- nukirto 
Ketvirtadienio va- rusams

Mu- 
apy-

my-

APYLINKĖJE

LONDONAS, Anglija, sau
sio 18. — Ketvirtadienį pa
skandinti du Norvegijos laivai, 
vienas Britanijos ir vienas Vo
kietijos laivas.

Britų karo laivai lau 
kia nacių Pacifiko

• vandenyne
SAN FRANCISCO, Cal., sau

sio 18. — Pačių vokiečių pa
skandinto Columbus laivo 512 
jūreivių atvyko į San Francis- 
co. Iš čia jie tikėjosi pasiekti 
Rusijos tolimųjų rytų uostą ir 
per Rusiją sugrįžti į Vokieti
ją ' ’

Bet pranešama, keli Britani
jos karo laivai laukia Pacifi
ko vandenyne, netoli nuo San 
Francisco, vokiečių keliaunin
kų. Taigi naciai pasilieka San 
Franciscu mieste. Jei greitai 
jie neapleis Jungt. Valstijų, tai 
jai būt bus internuoti.

Vokiečiai serga plau 
čių uždegimu ir 

influenza
LONDONAS, Anglija, 

šio 18. — Laikraštis 
Daily Mail pranešime iš Am
sterdamo sako, kad šimtai Ber
lyno gyventojų serga plaučių 
uždegimu ir influenza. Berly
nui trūksta daktarų. O kadan
gi Vokietijai trūksta ir kuro, 
tai prisibijoma, kad susirgimai 
influenza taip išsiplės, jogei 
pataps epidemija.

sau- 
London

Alarmas Europoje 
atrodo praėjęs

Britanija gal pa 
skelbs embargo 
Amerikos ta

bakui

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

VĖLESNIEJI PRA 
NEŠIMAI

HELSINKIS, 
šio 18. 
kare suomiai pranešė, kad jų'suprato, 
kariuomenė nustūmė rusus 
Salia fronte atgal.

Rusai pasitraukė nuo Joutsi- 
jarvi iki Markajarvi — 45 ki
lometrus arba 28 mylias, 
šiai eina dabar Markajarvi 
linkėję.

Joutsijarvi yra apie 60
lių nuo Suomijos — Rusijos 
sienos, šiame fronte rusai bu
vo pasistumę giliausia į Suo
miją. Jų planas buvo pasiekti 
Suomijos uostą Tornio, kur 
suomiai gauna karo reikmenas 
iš Švedijos.

Tačiau planas paliko neįvyk
dytas. Prieš porą dienų pra
nešimai paminėjo, kad suomiai

reikmenų parupinimo 
liniją. Matomai rusai 
kad jie nestengs išsi

laikyti čia per žiemą, nė pasi
stumti pirmyn. Jie pradėjo 
trauktis.

Suomiai spaudžia rusus, ata
kuoja ypatingai jų paskutines 
eiles.

Du dalykai, sako Suomijos 
karo komentuotojai, įveikė ru
sus. Vienas jų — tai rekordi
niai šalta žiema. Kitas — suo
mių atsparumas, suomių iš
tvermė, suomių kariuomenės 
daug augštesnis stovis.

šaltis padeda suomiams. Jis 
yra stipriausias jų talkininkas. 
Net Karelijos fronte, suomiai 
praneša, jie užtikę šimtus rusų 
kareivių sušalusių.

&ORFLSŽ
Chicagai ir apielinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

%

Bendrai giedra; šalta; saulė 
teka 7:14 v. r, 
vai. vak.

LONDONAS, Anglija, sausio 
18. — Arthur Don, keleto An
glijos tabako kompanijų direk
torius, reikalauja, kad Brita
nija paskelbtų embargo Ame
rikos tabakui ir kad tabaką 
imtų iš Turkijai >ir jš Balkanų 
šalių. Tokį • pair VcikMavimą' iš
reiškė parlamente konservato
rių partijos narys Robert Booth- 
by ir darbietis Hugh Dalton.

Tuo tarpu Anglija stengia
si statyti kiek galėdama dau
giau naujų laivų. Statyti 
vus greičiau, negu vokiečiai 
jėgia juos skandinti. Seni 
vams statyti kiemai, kurie
buvo aprūdiję ir žole apaugę, 
dabar yra pilni gyvumo ir dir
ba pataisos darbus.

Valdžios atstovai .praneša, 
kad iš 3,000 Anglijos prekybi
nių laivų pusė yra jau apgin
kluota. Kita dalis businti' ap
ginkluota arflmoj ateity.

lai- 
pa- 
lai- 
jau

Turkijos draugingu
mas kaštavo $340,- 
000,000 talkininkams 

<1

LONDONAS, Anglija, sausio 
18. — šiomis dienomis paskelb
ta, kad talkininkai davė $174,- 
900,000 paskolą Turkijai. Ta
čiau tai ne viskas. Apskaičiuo
jama, viso paskolų 
Turkija gavusi iš 
juma $340,000,000.

Kadangi Turkija 
ja Dardanelus ir
užima reikšmingą vietą mosul- 
monų pasauly, tai jos koope- 
ravimo ieškojo taip talkininkai j 
kaip ir Vokietija. Turkijos pa
lankumą, bent iki šiol, laimė
jo talkininkai.

ir kreditų 
talkininkų

HELSINKIS, Suomija, < sau
sio 18. — Suomijos kariuome
nė sakosi pasistuimusi pirmyn 
28 mylias Salia fronte. 40,000 
rusų traukiasi atgal. Suomiams 
'padeda 54 laipsnių žemiau zero 
šaltis. Suomiai praneša nušo- 

ivę 11 rusų lėktuvų (iš 18), 
kurie atakavo šešis miestus.

-y.- . -

SAN FRANCISCO, Cal^ati- 
sio 18. — Vokietijos laivo 
lumbus įgula, kuri planavo pa
siekti Rusijos tolimųjų rytų 
uostą, pasilieka San Francisco. 
Gauti pranešimai, jogei britų 
karo laivai laukia jų Pacifiko 
vandenyne.

——x—x—

■ LONDONAS, t Anglija, skusio 
18. — Britanijos, Norvegijos, 
Danijos ir Vokietijos laivai pa
skandinti. Laivai žuvo nuo mi
nų ir nuo submarinų.

—X—X-----X-----

LONDONAS,-Anglija, sausio 
18. — Londone ketvirtadienį 
kilo parako eksplozija. Penki 
asmens užmušti, 50 sužeista.

—-x—x—x—
BRUSSELS, ĘMgija, sausio 

18. — Jungt. Valstijų amba
sadorius Belgijai pareiškė, 
artimo nacių invazijos i 
giją pavojaus nematyti.

-^x---- X-----X-----

OSLO, Norvegija^ sausio- 18. 
— Norvegijoje greta savanorių 
paruošimo kariuomenei bus 
įvesta priverstina tarnyba.

- Suomijos kariuonie- —Maskvos notoje Švedi
jai reiškiamas apgailestavi 
jnąs, kad Rusijos lėktuvai 
skraidė Švedijos teritorijoj.

—Turkijos parlamentas 
nuteikė vyriausybei nepa
prastos galios, jei^u šaliai

.47 laipsniai žemiau 
zero Maskvoje

MASKVA, sovietų Rusija, 
sausio 18. — Maskvoje rekor
diniai šalčiai. Trečiadienio va
kare temperatūra nukrito 
laipsnius žemiau zeror

Rusai sakosi nušovę 
11 suomių lėktuvų

47

Suomiai neduoda 
rusams ramumo

o-

kad
Bel-

kontroliuo- 
kadangi ji

MASKVA, sovietų Rusija, 
sausio 18. — Rusijos karo ko
munikatas sako, kad pereitą 
trečiadienį sovietų lėktuvai nu
šovė 11 Suomijos lėktuvų.

•—šeši laivai paskandinti: 
Keturi jų buvo neutralių ša
lių, vienas Britanijos ir vie
nas Vokietijos.

—Salia fronte, Suomijoj; 
rusai traukiasi atgal. Tame 
fronte Rusija turi 40,000 ka
reivių. Šaltis čia ketvirta
dieni siekė 58 . laipsnius žė
riau zero.

Japonija siūlo Jungt 
Valstijoms laikiną 

sutarti
sau-

sau- 
die-

LONDONAS, Anglija, sausio 
18. — Pereitos Savaitės gale 
ir šios savaites pradžioje Eu
ropoje buvo kilęs nemažas są
jūdis. Bijota, kad vokiečiai už
puls Belgiją ir Holandiją. (

Ryšium su tuo alarmu bri
tų ir franeuzų kareiviai vaka
rų fronte buvo pašaukti iš 
trumpų atostogų į tarnybos 
punktus vakarų fronte.

Ketvirtadienį Britanijos ka
ro vadovybė vėl pradėjo duoti 
atostogas kareiviams. Ir pir-

leidžiasi 4:47 mieji gauna jas lakūnai, Są- 
Ijudis atslūgęs. / ; : * ž

WASHINGTON, D. C., sau
sio 18. — Talkininkai, Britani
ja ir Francuzija, davė Turki
jai paskolų ir kreditų suma 
$340,000,000. Turkija laiko at
darus talkininkų karo laivams 
Dardanelus.

WASHINGTON, D. C 
šio 18. .— Jungt. Valstijų ir 
Japonijos prekybinė sutartis 
išsibaigia sausio 26 d. Nauja 
sutartis dar. nepadaryta. Kol 
kas, bent spauda nepaduoda ži
nių, kaip greitai galima tikė
tis naujos sutarties.

Japonija yra pasiūliusi Jungt. 
Valstijoms planą palaikyti abie
jų šalių prekybą pagal laikiną 
susitarimą, kol derybos naujos 
sutarties klausimais bus veda
mos.

HELSINKIS, Suomija, 
šio 18. — Paskutinėmis 
nomis mažai pranešimų apie 
^mušius Karelijoj, Suomijos pie 
tų fronte. Šitame fronte kiek 
didesnių mūšių neįvyko, taig’ 
apie Kareliją ir nebekalbama.

Tiesa, buvo pranešta, kad ru
sai kasa tranšėjas, ruošiasi žix- 
mą tranšėjose praleisti. Fak
tas betgi yra,, kad suomiai ne
duoda rusams ir įsikasti. Die
ną iš dienos suomiai puola čia 
rusus, išardo jų darbą, arba 
atakuoja* Leningrado geleži?!- 
kelį, kuris apgriautas ir kurį 
ūsams nuolat tenka taisyti.

Kaip šiaurės frontuose, taip 
Karelijoj suomiai neduoda ru
sams pasilsio.

Reikalaują glaudes
nio Skandina vijos 
šalių kooperavimo
STOCKHOLM, Švedija, sau

sio 18. — Didelį įspūdi padarė 
Švedijos parlamento debatuose 
°ocialistų Sandlerio (buvusio 
užsienių reikalų ministerio) ir 
Štromo kalbos. Jie reikalauia 
kandesnio Skandinavijos šalių 
kooperavimo. Jie reikalauja 
Skandinavijos apsigynimo 
iungos. Strom pareiškė, 
Skandinavijos apsigynimo 
iungą sudarius, Suomijai 
būt nereikėję kariauti.

są- 
kad

gal

Reikalauia baigti 
anglių išvežiotojų 

streiką

Geležinkelio nelai 
mėje žuvo 12

Naciu valdininkas 
įstojo. į suomių 

armiją
HELSINKIŠT*-Suomija, sau

sio 18. — Vokietijos legacijos 
Suomijoj komercinis atašė pra
šė, kad Hitlerio vyriausybė lei
stų jam įstoti į suomių armi
ją. Naciai paliepė jam sugrįž
ti į Berlyną.

Atašė tuomet rezignavo iš 
tarnybos,
bet įstojo į suomių armiją kaip nesusitaikys, tai teks valdžios 
karininkas. Atašė pavardė ne- arba miesto vyriausybės atsto- 
naskelbta. vams įsimaišyti į ginčą.

NEW YORK, N. Y., sausio 
18. — Daniel M. Rugg, ang
lių kompanijų atstovas, ketvir
tadienį pareiškė: jeigu anglių 
išvežiotojų streikas nepasibaigi^- 
greitai, tai jau šią savaitę pra
dės šalti apartmentiniai pasta
tai ir privatus namai.

Rugg kalba samdytojų var
du, kurie nesitaiko su darbi
ninkais streikieriais. Gi meras 
La Guardia pasakė: jeigu sam-

j 'Berlyną negrįž<\ dytojai ir darbininkai greitai

Britanija užsakė 850 
lėktuvų Kanadoje

Parako eksplozijoj 
užmušti penki

ZITTAŲ, Vokietija, sausio 
18. — šitoje apylinkėje ket* 
virtadienį sniego audroje susi
daužė pasažierinis traukinys Ir 
busas. 12 žmonių užmušta, 
daugiau nei 20 sužeista.

LONDONAS, Anglija, sau
sio 18. — Keletas eksplozijų 
įvyko ketvirtadienį parako įmo
nėje Londono šiaurus daly. Pen
ki žmonės užmušti, 50 sužei
sta. Eksplozijos sukėlė drebė
jimą, kuris buvo jaučiamas 25 
mylių rate.

Policija sako, kad eksplozi
jos įvykusios priepuolingai,

0TTAWA, Kanada, sausio 
18. —• Britanija užsakė Kana
doje 850 karo lėktuvų. Be to, 
užsakyta dar parūpinti 736 mo
torai lėktuvams. Tai yra pir
mas didelis, užsakymas lėktu
vų Amerikoje talkininkams, 
kurie ketina išleisti lėktuvams 
tarp $400,000,000 ir $500>000»- kad priešų sabotažo netenka 
000. kaltinti. '

jKAUNAS. —. Įvykusioj Vo 
kiėtijos Baltijos geležinkelių 
konferencijoj Kaune, nutaria 
dėl Lietuvos darbininkų vežio
jimo iš Kretingos į Klaipėdos 
laisvojo uosto zoną, dėl atida
rymo naujos tiesioginio geležin- 
žinkeliais susisiekimo krypties 
iš Vilniaus per Turmantą-žem- 
galę ir dėl tiesioginio keleivių, 
bagažo ir pąšto susisiekimo tųrp 
Vokietijos ir Baltijos valstybių.

“NAUJIENŲ”

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

“NAUJIENOS” duos Radio programas

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

VV.G.E.S., 1360 kilocycles.

t
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Iš Pietų Amerikos
—— ' 11 ■ 'L .......................... - ---------------- ~ ~ '

J. J. Lazdauskas.

PIETŲ AMERIKA PASISAKĖ PKIES 
VOKIETIJOS IR RUSIJOS AGRESIJĄ

(Musu specialaus koTesflondento Urugvajuje)

Pietų Amerikos komunistai flu-i J6s užsienio (Joliitkoš 'ndoširdu- 
leido žemyn saVo galvaš.

Akstybeknioji Rusijos pol.ti- 
ka, kaip jau visiems yra žino
ma, buvo bepradedanti užka
riauti pasitikėjimų ir simpatijas 
pasaulyje. Sovietų užsienio po
litika, apšarvuota taikos ir an
tifašistines kovos frazėmis, bu
vo bepradedanti susilaukti nuo
širdaus pritarimo ir ne komu
nistų tarpe. Rusijos komunistų 
Šukiai: “Męs nenorime nei vie
no colio svetimų žemių ir netrz- 
leisimc savo” arbh ‘ Bentiras 
Frontas Prieš Karų ir Fašizmų” 
— nuoširdžiai buvo priimti ne. 
vieno universiteto profesoriaus, 
ne vieno mokslininko, ne vieno 
garsaus rašytojo, pedagogo ir 
kitokių profesijų žmonių tarpe, 
kurie, kad ir nesutikdami su 
Rusijos Vidhus politikos san
tvarka, buvo tiek lo'erantiški 
jog ne vienas jų viešai palaiky
davo šiuos Rusijos komunistų 
obalsius, nes jie ištikrųjų atro
dė (teoretiškai, kaip ir visos te
orijos!) (leinokrat šxi, paremti 
tarptautine h ise ir aukšta žmo
gaus morale. Visus tų žymių 
žmonių pasisakymus, palaikau 
ėius tuos Rusijos užsienio po
litikoj obalsius, Pietų Ameri
kos komunistinė spauda patiek
davo savo skiltyse ir “badyda
vo abejuojamiems Rusi-

uiti, prikišdtfrtii hbėįjojhntiems 
“imperializmų”, ‘Thšižmų”, tro-

gų” /ir 1.1.
Ir rinkių pripažihli, jog ne

lengva buvo ginčytis su komu 
nistine spauda, abejojant Rusi 
ijds pdrinahen'.iŠka ištikimybe 
antikarinės ir antifašistinės ko
vos fronte, lies Ko'minfesno įsa- 
kymhš “Nkch Hitler wir!” (Po 
'Hitlerio mes!/, duotas Vokieti
joj komunistų partijai kaipo į- 
rankis kovoti su Vokietijoj de- 
nhoičratinc valdžia, ypač sii so
cialdemokratų partija, ne visų 
vienodai buVo suprastas. Vieni 
maiiė, kad komunistams susilp
ninus Vokietijos demokratijų ir 
įsigalėjus fašizmui, — bus stip
rus 'argumentas Apkaltinimui 
Vokietijos demokratų be iš’m- 
ties, kad prijungti .prie komu
nistų partijos visus demokrati
ja nusivylusius Vokietijos dar
bininkus ir valstiečius, kad su
jungtomis jėgomis (kemunisti- 
’nėmis ir demokratinėmis) bus 
galima nuversti Hitlerį ir pasa
kyti kdmunizino naudai: “Štai, 
žiūrėk pasauli, po Hitlerio atė
jome mes komunistai — amži
ni fašizmo, buržuazijos, kapita
lizmo ir impėrializhio priešai’’! 
Kiti gi manė priešingai, būtent, 
kad Stalinas ir Hitleris vienas

į kitų artėja, kacl stalinizmas ir 
hitleiizmas palaipsniui ėvoiiu- 
cionuojh j? ilgainiui gali prieitif 
prie visiško bendraciai^b.aviriiio 
vidaus ii* užsienio politikoje, ir 
vėliau — bendrai išeiti ne už 
tai kų skelbė, bet už tai kų gal
vojo: prieš taikų ir demokrati
ją, karu /ir diktatorišku vidaus 
rėžimu naikinant Visų tai, kas 
priešinga jų santvarkai ir jų už
simojimams.

&ios dvi priešingos viena ki-‘ 
tai nuoiildncs ga luinai paaiŠkė 
jo naujausių įvykių ittkyvaiždo 
je. Kada sunkios derybos -tęsėsi 
tarp Sov. Rusijos, — iš vieno'; 
pusės, ir zingLjos su bran- 
euzijh — iš kitos, — viso pa
saulio komunistų spauda puolė 
kaltinti thip vadinamų “cLmo 
krališkų aiiansų”, už nesusifari- 
mų su Šov. Sąjunga. Net tokiam 
kaltinimui šaliniiikų buvo atsi
radę ir Tie komuhistų tarpe. Bet 
tiems kaltintojahte matyt mažai

NAUJIENŲ-ACME Telcpboio 
Harry A. Ekler, kuris tvir

tina, kad Homer Martin pri

kalavimai, kui’ie atėmė galimy
bę sitei tarimui bendrai veikti 
prieš Hitlerio agresijų.

Tdos Rusijos reikalavimus 
kurie neleido susitarti parodė 
Lenkijos sužlugdymas, Hitleriui

n i jos

tų dar didesniais laurais negu

URANE UOAL COMPANY 
5332 So. Lėng AVenue 
telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTĄS Mine Run iš geriausių mainų, 
daugy dulkių'išimta Perkant $7.65

PETROLEUM CARBON ČOKĖ $7.75
Perkant 5 tonus- ar daugiau Tonas ■ "

Sales Tax ekstra.

tintu — iš kitos. Jeigu Anglija 
su Prancūzija butų leidę Stali
nui po demokratiško susitarimo 
priedanga padaryti visa tai, kų 
jis šihndien yra padaręs bėn- 
dradhrbiaudamhs su Hitleriu, 
lai Rusijos diktatorius, galimas 
daiktas, butų buvęs atilrauk'as 
nuo draugystės su Vokietijos 
nacių vadu, duodant i Stalinui 
“atvaduoti” ukrainiečius, bicla- 
rusus, importuoti rusų armijos 
garnizonus į Lietuva, Latvija, 
Eslijų ir bombarduoti Suomijų, 
jei pastaroji savo noru nesutik
sianti įsileisti svetimos kariuo
menės į savo teritorijų gyni
mui Rusijos bet ne Suomijos 
ihteresų.

dien taip aukštai vertinamų Ru
sijos komunistų," sukančių to 
caro garbei filmas ir rašančių 
romanus ir įrodančių jo didelį 
panašumų į šių dienų “didįjį

Aš nepavydžiu rusų tautai 
laimėjimų, tik negaliu pakęsti 
kada tie laimėjimai daromi silp
nesnių kaimynų suskaitom Iš

valdovai pasuko carų keliais

darbui naudoja dalį darbininki
jos, komunizhlo pretekstu ati- 
UųuKdaiiii jų huo savo gimto
sios liaudies žmonių teisių gy
nimo ir panaudodami grynai 
tautines rusų politikos intere
sams, vergentieins jų liaudis ir 
juos pačius, nežiūrint ar jie bu
tų komunistai ar ne komunis
tai.

Vilnius Lietuvai buvo grųžin- 
iaš, tuo labai didžiavosi komu
nistai, ypač lietuviški, bet tokia 
‘geradarystė” komunistams nu- 
len'kė galvas ir išvaiko iš gal
vos visas fantazijas, buk komu
nizmas pasitarnavo tarptautinei 
teisei. Ant koncesija paremtos 
teisės grųžinlmas svetimo tur
to, ir tai tik trečdalio, lai yra 
tik suktas biznis, ^pravestas'ne 
laisvu susitarimu, bet jokia tei
se, nei komunizmo pradu. Sta
linas Lietuvai grųžinO Vilniaus 
kraštų — Lietuvos < žemės — 
padalindamas jį į tris dalis: vie
nų dalį Rusijai, vienų Vokietijai 
ir vienų Lietuvai už tai, kad ji 
sutiko (nes turėjo sutikti!) įsi
leisti į savo teritorijų 20,000 ru
sų armijos kareivių, bet ne to
dėl, kųd tos žemės ir miestai 
yra Lietuvos teisėtas turtas, tei
sėtu pripažintas net Rusijos — 
Lietuvos draugiškumo sutarti
mi. Tai tikrai suktas draugišku
mas, kokį praktikuoja tik im
perialistai santykyje su silpnai
siais kaimynais. Stalinas save ir 
Hitlerį pastatė į vienodas teises 
su Lietuva dalinant lietuvių že
mes, ir galų gale kom nternas 
dar laukia paramos iš lietuvių

vergdami mažąsias valstybes ir. darbininkų komunistų, kad šie 
užkardami joms savo valių, o j liktų išdavikais savo tautai 
iš kitos pusės tani vi”"..' L _ __ '

sų afba vokiečių.
Nesakysiu, kad neatsiras iš

davikiškai misjleikusių savo 
tautai lietuvių komunistų, nes 
išdavikų turi kiekviena tauta, 
iiekviena partija; išdavikų už 
pinigus, išdavikų dėl klaidingo 
galvojimo pasitarnauti proleta
rinei revoliucijai, tarnaujant 
Hitlerio ir Stalino “socializ
mui”, kuris vis labiau varomas 
į “ožio ragų” kartu su komii-' 
nislais ir visais kitais darbinin
kams artimais visuomenės 
sluoksniais.

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo 
3343 S. HALSTED St.

$7.65
$7.75

as ■

KLAUSYKIM E
JUTIMIEM RYTMETINIŲ

Jeigu Anglija su Francuz.’ja 
butų priėmusios lokius Stalino 
reikalavimus, lai savaime aiš
ku, pasaulio akyse butų stovė
jęs faktas, jog įvyko susitari
mas patirrhauti Rus’jos imperi
jos interesams kitų valstybių 
sųskaiton, interesams, kuriai; 
rėmėsi Rusijos carai, ieškodami 
sųjungininkų shvo agresijai kai-

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650 zi

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIS1AS

4645 So. Ashland A Ve.
a?ti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos . nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

i ir 
nešvariam ištikimais tarnais svetimai—ru-

03 tSBBa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
‘ f •, .'•

John F. Eudeikis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė aiyda atkreipiama 
I mokyklos vaikus 
u įtaisomos.
VALANDOS: nuo 10 

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarintą. X 
Telefonas HEMLOCK 6111

I

Kreivos aky>

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso-

Kit) Lietuviai Daktarai

DR. A. JENK1NS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 
valandos 

vai vak ai < 
Tei 
Tel

ofiso 
7—9 
ofiso
\anių

63rd Street
nuo 1- -4 u nu< 

n pagal sutarti 
PROSPECT 673’

V1RG1N1A 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.

I NAU^ENOS NEEDLECRJ^ bEfrT.,

I 1739 So. Halsted SU Chicago, UI.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

LIETUVIŠKŲ RADlO
PROGRAMŲ

N
MSENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

ambulance
...... ... DIENA m NAKTJ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfiėld Aveliu*

♦

ų •«- ii . Tele^GUMM įJOTATETn MSI

2 koplyčios visose
J—J IrC 1 Chicagos dalyse

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel. Office VVentworth 6330 
Rez.^yde Park 3395

Dr.Sušauna Slakte
Mdterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandas—1—A po pietų. 7—vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

i
4

AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Oliaas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

■ kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo G iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

KITATAUČIAI V 
<• 
n<* 
14

r

tų paglemžimui.
Visų lai komunistai gerai ži 

no, bet nuoširdžiai likėjo, kad 
Stalinas lai Ule caras ir jie 

‘1‘Jhlcris. Net -ir tilo metu, kada 
Rusija susitarė su Hitlerio val
džia, komunistai tų susitarimų 
mėgino pateisinti ‘-nepuolimo 
SU tarties” dekoracija. Bet tasai 
Vienintelis pasiteisinimų šaltinis 
apgynimui imperini stinės Stali
no politikos ir visiško bendra
darbiavimo su fašizmu ne ko
kių ten proletarų naudai, o gry
nai rusiškos nacijos dominavi
mui, kuriam ir carai nebuVo 
svetimi savo režimais, — kO-: 
munistams greitai išdžiuvo. Ru
sijos armijai įsiveržus į Lenki- 
jų ir vėliau į Suomijų, jau ne 
beliko argumentų komunizmo 
apgynimui, nebeliko nei teori 
jos nei praktiškos pusės pary
jančios komunizmo tarnavimų 
laikai ir demokratijai, liko lik 
Stalino diktatūros durtuvu pa-

LIETUVIAI
V. v I ' ■ , ’ I

Klausykite tentel radi* programų Antradienio Ir leŠteHente 
•li--ž--» --- - - ak wr w m ar k

Laidotuvių Direktoriai

DR. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

39

ir v h

i

iiiiiiiliiiiniUiHiiiiiiiiiiiiiiiiiin Į

f

st
Vardas ir pavardė komunistus (kurie dar tebežiūri
Adresas

Miestas ir valstija

/

1824
3395

i’ r

. 2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS
10—12 vai. ryto; nuo 2 ik)

I >r. i71. Pūlsucki Le Van 
'GYDYTOJAS .TR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6° vak.

1957 W. Gafficld Rlv-d.
Cor. Damen. Hemlock 6699

COPR. 1439, ŠBIDLCCRAFT SERVICE, INC.

SNOWFLAKE QUILT PATTERN. 2-370
No. 2,370—SnCegienos—lOvds kapai.

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

į komunizmo lavonų) kaipo į- 
lankius Tuąiį nacijos triuni- 
parns kurie Stalinų ap vainikui) -

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituariica Avenue Phone Yards 490h

Garsinkitčs “N -nose”

ALEĖRT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

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.

YARDS 1419

"1.

ADVOKATAI
K. P. G UGI S 

ADVOKATAS
vi i esto ofisas—127 N. Dearbbrn Si 
Kamb 1431 1434-Tel Central 44114 
Namų ofisas 3323 So. Halsted S t 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8 30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtad’; niais ir Sekmadieniais 

pagal 'sutartį

Phone Lafayette 3572

Yards 0782

3354 So. Halsted Street

Yafds 11383319 Lituanica -Avenue

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero U 
Lietuvių 
Direktorių

. Asociacijos
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
imi utini nuliniu n n iii uliniu

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredpmis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic * 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė

vadinti kaip kas nori — tik ne 
komunistine ir ne demokratinė, 
nes pats Molotovas tik kų yra 
pasakęs, kad durtuvu jokia idė 
ja nėra nuslopinama nei įskie
pijama, reiškia, kad ant durtu 
.o Stalinas neša ne komunizmų 
(ųes tokio Rusijoj jau “nebe 
ra”), bet Stalino ir rusų naci 
jos jerarchijų.

Staigios ir drųsios. Rusijos ko
munistų vadų kalbos, visoki lė- 
ninizmai ir slalinizmai, visokios 
geležinės linijos ir visoki bend
ri frontai tai yra dabartinių 
Rusijos valdovų apolitines prie 
monės ir triukai išsilaikyti kuo 
ilgiau valdžioj, ir, po komuniz
mo vėliava, panaudoti pasaulio

ANTHONY B. PETKUS

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Rcsidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso .valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—=6:30 vai. vakaro 
939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M.
Modelini nagai nutarti

6834 So. vvestern Avė. Phone Grovehil) 014?

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maūrice Kahn
1631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 po 
i'iotų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki ’?

Rez. Tclephorie PLAZA 3200
1410 South 49th Court, Cicero Phorie Cicero 2109

J. LIUTKEVIČIUS
1348 S. California Avenue

P. J. RIDIKAS

9fiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie Weštern AVenue

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place Phorife Čhlial 2515
SKYRIUS: 42-44 teist 108th Street Tel. Pūllman 1270

Ai Montvid, M. D.
1 West Town Štate Bank Bldg. 
.2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po.pietų, 6 įki 8 vak,

Telefonas SEELEY 73!30 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS 
Advokatas 

7 So. Dearborh 
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Pairk
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Lietuvos gyvenimo kronika

TABOKINE TEMA

KAUNAS. — Lietuvoje buvo Įsigalėjęs svetimas paprotys Kardų šventėms miestuose ir kaimuose i engi i eg’aitcs. Jei kito-
Visos musų kaimo tetos sako, kad rūkymas yra nesubrendimo požymis: kas per trumpai, veršiu būdamas, žindukų čiulpė, tas niekaip negali jaučiu subaubti, atseit, čiulpimo išsižadėti. Tik tas jų ctiologiškas konstatavimas to įpročio, kad ir kaip keisto, esmės nepakeičia: tabako vergai leisis joms net ir į vystyklus susupami, bet savo verguvės neišsižadės. Patys rūkoriai, atvirkščiai, rūkymą laiko itin “jautišku” darbu, moteriškumui net nederančiu, tik jo intensyvumą matematiškai sąlygoja plaučiu sveikata.Kas žino, sveriant tuodu įsitikinimu, gal tetų išmintis pa-

sirodytų nė kiek ne tuštesnė, nes visi rūkorių aksiomatišk’ šablonai apie nikotiną ir jo efektus tankesnio rėčio neišlaikytų. švarus nikotinas yra vle- baisiausių nuodų; jis veikia lėčiau už nuodinguosius čia junginius: pora lašų n’koli- užpilti ant liežuvio nunuu- bematant. Žmogų

minamos iš popieriaus arba iš eglošakių. tai Lietuvoje joms buvo kertamos pačios geriau sios ogia tės ir kiekvienoms Ka ’ėdoms sunaikinama šimtai tūkstančių geriausių jaunų cg lėlių. Jau kurs laikas kai yra .-ke tas sumanymas užk rsti kelią tokiam berė k liūgam jaunų miškų naikiu mui. Dabar Finansų ministėris pasirašė įsa griežtumukirsti Kalėd.eglutes. Leidžiama pasidarytas ir kurias galimįtaisyti į bet kokį stiebą.
Rymą, kuriuo visu uždi av.dž'ama vertėms on ;t • eglaites, eglių dailiai dirbtą pasi

Nuteistųjų paradas,” kurį surengi James Morrison, kandidatas į Louis-
nepaisant visų tų faktų, tabakų nikotinas mažagalimybės žmogui įįsiskverbti: jis ar sude-

;į į tai, kad, be kitų efektų, ta-|žiau nei papirosų naikintoju), ,zijoje prie kurstytojų nes pastarasis dažniau dumiu o ir mokytojai lenkai,AKINIAI VISOKIOS MADOS

ti*2.45
•**ritaikyti akims 
su pilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
F .ensą sulaužytą padarome už 
11.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
ustinimas akinių VELTUI.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
-andasi didžiulėje Joseph F. Sud
riko krautuvėje kožną dieną ir 
nedėlioję iki 4 v. popiet.

JOSEPH F. BUDRIK 
Furniture House 

3409-11 SO. HALSTED ST. 
Tel. Yards 2151.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ fr narni

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.' 
LANGŲ.

■na Publle Liabi-

NAUJIENŲ
Raštinėj* per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Kaitini atdara kas vakaras 
Iki B vai. Sekmadieniais —

ni ne no nodija šunį miltinė dozė — 60120 mil'gra- mų. Gryno nikotino tabake'nėra daug, bet via dėlto vieno ei garo nikotinas, švirkščiant tie siog į gyslą, galėtų nunuodyl du žmogų. Medicinos praktikoje žinomi atsitikimai, kada tabakas. net nurytas ar nešiotas prie kūno (kontrabanda) davė fatališkų pasekmių.Bet, rūkant teturi kraująga ar filtruodamasis lieka papiroso ar cigaro galelyje. Tik čiulpiant cigarą nežymus jo kiekis gali būti nurytas į skilvį, bet, susijungęs su seilėmis ir kita liaukų sekrecija, sveikam skilviui jis jau baisus nebebūna. Tiesa, specialistai teigia, kad rūkymas dažnai sukelia burnos ar gerklės vėžį ir am paremti duoda daug svarių rgumenlų, ir įtikinančių pavyzdžių. bet Amerikos statistika, pavyzdžiui, rodo, kad tabako gamintojai rečiau vėžiu ser- ♦a negu kitų profesijų žmonės. Kai kas sako, kad, kadangi tabake yra šiek tiek formalino, ♦ai šiuo atveju jis veikia kaip 'ntiseptikas. Tačiau, viską ku- neton sumetus, reikia sutikti su ♦uo, kad tabakas lokališliai duo da daug daugiau žalos nei nau- ąos j tenaudojamasBet visi rūkoriai sako, kad tabako durnai juos sužadina, nadeda jiems galvęti. net ramina nervus. Ir jo efektas yra momentališkas: užsirūkęs žmogus tučtuojau pasijunta atgimęs. Tas rūkymo įtakos staigumas parodo, kad ten veikia no tiktai durnai. Iš tiesų daugelis autoritetų teigia, kad rūkymo geradarė įtaka priklauso nuo pasitenkinimo rūkymo ritmingumu ir tabako'skoniu bei kvapu. Apie tabako kvapą dar toliau pakalbėsime, bet čia tučtuojau turime atkreipti dėme-

jako durnai nepratusiam žmo- ,ui apsvaigina galvą, kartais iriverčia jį vemti, o per dažnas ukymas net ir sunkiausios f orios rūkorių ne retai susargdL •ia. Tad kas gi sudaro tabako nuodingumą, jei n kotinui nūdienis mokslai neteikia didelės ivarbos, o visus kitus jo pasaldus produktus atmeta kaipdomų veikliuose esantimas parodo, kad medžiaga turi būti ir nuodinga ir dujų pavidalo. Ir iš tiesų taip yra. Ištyrus tabako durnus pasirodė, kad juose yra du labai nuodingi ingredijen'ai: piridi- nas ir anglies viendeginis. Piri- dinas dar ir dabar kartais naudojamas medicinoje. Seniau jis buvo la komas labai geru vaistu prieš astmą, bet juo gydomi visi ligoniai pareiškia, kad jiems verčiau liga, negu tas vaistas, tad dabar jis, tur būt,

kur.e

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

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

— —-ąnd:
LOAN ASSOClATIONofChicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

CHAKTERED by u. s. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

1192 ARCHER AVENUE

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON

(įskaitant Vilniaus kraštą) j
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.

pabaisa. Sako, kad toje srityje jam maža tėra kbnkuren- tų. Tad konkrečiai piridinas (C5H5N), ne nikotinas (CIO; H14N2) rūkoriams erziną gerklę ir kitas gleivines. Jo yra visų rusenančių augalinių džiagų durnuose, bet ir jo kis normaliame papirose nežymus.Kita kenksminga tabako mų medžiaga yra anglies viendeginis (CO). Jo gausu paprastose smalkėse, einančiose iš per anksti uždarytos krosnies; krosnyje jis dega mėlyna ugnimi; jo itin daug automobilių paliekamose dujose. Anglies viendeginis nuodingai veikia organizmą dėl to, kad įtrauktas į plaučius jis tiesiogiai susijungia su kraujo hemoglobinu ir su juo sudaro tokį patvarą cheminį junginį, jog eretrocitai (raudonieji kraujo kūneliai) nebegali audiniams teikti deguonies. štai kodėl daugi prisirūkęs žmogus visų pirmą, jaučia smaugimo simptomui.Žymus autoritetai sako, kad 1% anglies viendeginio kambario ore jau ima ten esančius žmones slėgti. Dideliuose miestuose, kur autobusų judėjimas labai tankus, anglies viendeginį galima susekti gatvėse, o judė' j imą reguliuoją policininkai neretai suserga silpnais apsinuodijimais? O tabako durnuose, normalioje rūkymo atrhosfero- *e, autoritetingi tyrinėtojai šneke visai aliarmuojantį anglies viendeginio kiekį. Papiroso (cigaretės) durnai duoda 0 5—1 % ų dujų ar net daugiau, pypkes — 1% ir daugiau, cigaro — 6—8%. Be to, anglies viendeginio kiekis priklauso nuo tabako gvaldumo: juo greičiau labakas dega, juo daugiau bus durnuose CO.
Bet anglies viendeginis pavo

jingas būna tik įtrauktas į 
plaučius, tad iš tiesy jo visai 
nedaug į kraują tepatenka ir 
cigarų rūkytojui gal net ma-

melde- yra
dil

įtraukia. Tą prasme cigarai gal ir iš tiesų yra “sveikesni” už papirosus. Tą patį seniau tabako fabrikantai teigė, turėdami galvoje papirosų popierių, bet tame teigime tiek tėra tiesos, kad cigarų rūkymas yra sveikesnis jų kišenei. Taip pat be jokios abejonės galima teig'd, kad galvos skausmai, kankiną žmones po pokylių, kyla ne tiek dėl taurelių kiekio, kiek dėl anglies viendeginio tuštumo kambario ore. Patys rūkoriai, pavyzdžiui, pastebėjo, kad gryname ore, lauke, rūkymas yra mažiau kenksmingas.Kaip sakėme, žmonės ruko daugiausia dėl to, kad jų gerklė ir uoslė priprato prie durnų. Senstant žmogaus uoslė silpnėja, silpnėja ir skonio pajautimas, tad apyseni žmonės paprastai rūkyme smagumo jau neberanda. Pastebėta, kad daug ruko tik tie seni žmonės, kurių uosles pajėgumas nesumažėja. Dar kiti autoritetai teigia, kad žmonės gema su tam tikra durnų tolerancija ir kad toji tolerancija tolydžio mažėja. Smarkus rūkymas jaunystėje ir vidutiniame amžiuje dažniausiai atima tą talentą vėliajam amžiui, nors to priežasčių paprastai ieškoma kur kitur.Žalingiausia tabako įtaka yra miegui ir virškinimui. Tuo abejoti nė kiek negalima. Ta įtaka reiškiasi pęr nervų sistemą. Per nervų sistemą rūkymas gali veikti arterijas ir širdį, sukeldamas širdies neurozes.— labai įkyrų negalavimą. Ne mažiau įkyrus yra ir kitas nega lavimas. menkas kurį gali sukelti net rūkymas — tai neu- (nerviniai skausmai). O kai neuralgija pasirenka vad. sociatinį nervą (eina per kojos odą ir raumenis), kuriam ji jaučia silpnybę, pasekmės gali būti labai skausmingos ir net pavojingos. Tokiais atvejais gydytojams ligonį sunkiausia įtikinti, kad ta ramioji žolelė gali taip giliai knistis. [“L. A.”]

buvo palikti savo vietos kiu būda “sustreikavo Šeltoji mc ga čių gimnrz ja i ualis Trečiosios ir Kctvirlosio . Buvo imtasi priemonių ir vis':
vis

KAUNAS. — Atvykusi vietų Sąjungos komisija sąrašus buv. Lenkijos karių, in ternaolų Lie0vojc, kurie yra kilę iš Sov. Sąjungos užimtų sričių, ir kurie nori ten išva žinoti. Nemažai inter.iu Zų y užsirašo išvykti. Netrukus to kiu pat budu bus surašyti vis

darė

mokas mokiniai pašal’nli iš gimnaz'jų, o visi Vešiosios gimnazijos mobylojai, kurstę mokinius, pale sti iš pareigų. Kai kurie sula kyt. agitatoriai pasi < rodė patys neturį vaikų, o bu- ę pasamdyti. Nusikaltusieji turės atsakyti prieš įstatymus. Pamalę, kad “streikas” išėjo jų pačių nenaudai, lenkų vadai susigriebė ir kreipėsi į savo kurstytojus ir sukurslyluošius ragindami mokytis ir moky.i, ;et pavėlavo. Dabar į gimnazijas “streikininkai” tebus pri imami tik tie, už kurių elgėsi pasiims tėvai visą atsakomybę ir dėl kurių gimnazijų direktoriai įsitikins, kad jie tikrai no- mokytis.

tijomis išvažiuoti į savo kilimo vielas. Vokietija kol kas d ir nepriima iš jos užimtų jų srili kilusių gyventojų, kurie dėl karo atsidūrė Lietuvoje, tačiau laukiama, kad suęinormavus padėčiai Vokietijos užimtose bu v. Lenkijos srityse, ir iš tų sričių kilusieji galės grįžti.
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[KĖŠŠLER’S
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25% Straight —/u,o Neu-
tral Spiritas, distiliuotas iš grudų. 
90 Proof. Julius Kessler Distilling 
Company, Incorporated, Lawrence- 

burg, Indiana.
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VILNIUS. — Lietuvių Muzi jų Draugija savo centrą nutarė perkelti į Vilnių, kur ateinantį birželio mėnesį žada sure. gli pirmąją visuotiną da nų šventę. Draugijos pirmininkas Marti- nion's pareiškė įsitikinimą, kad toj dainų šventėj galės susidaryti nemažiau kaip 18,000 žmonių jungtinis choras.

Lisfen ‘o and Adverhse ouer

PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO 
/* Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
• 536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006 
i
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Partekame Ai

VILNIUS. — Kai kurių leh kų sluoksnių nei praeitis , nei dabartis nepajėgia įtikinti ir j:e vis dar neišmoksta realiai pro tauti. Nors Lietuvos vyriausy- i 1 bė visus piliečius steng'asi ly giai traktuoti ir Visi Vilniaus gyventojai, kaip lietuviai, Žy dai, gudai, totoriai ir didžioj dalis vilniškių lenkų vyriausy bes žygius dėkingai įve: t n tačiau tam tikra dalis lenkų, kurie ir anksčiau negalėjo greta savęs, pakęsti ne lenko, da-. bar ir per mokyklas ir per baž nyčias bando kenkti geriems norams sugrąžinti mieste ir krašte darnumą ir rimtį.Pertvarkius mokyklas buvo paliktos 4 gimnazijos su lenkų dėstomąją kalba. Vien tik dėl to, kad toms gimnazijoms paskirti direktoriai lietuviai, lenkai ‘ pradėjo slaptai kurstyii moksleivius streikuoti. Mokyklose buvo agitatorių išdalinti 
rios garsinasi “NAUJIENOSE* i atsišaukimai, o vienoje gimna-!Pirkite tose
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LABAI ATPIGINO 
KAD JUMS SUTAUPYTI 

IKI $24.60
3 PINIGŲ TAUPOS PA- /rt 

į SIRINKIMO GRUPĖS Ali 
1 Aloj Grupėj 572 Mados
K tikri, nauji A ' RA
Nk aprėdai, kur IlH.n JĮsfS 

paraduodavo ■ wl| fjĮffylI
r Jums Sutaupo $17.10

Sle 019 “fanious makers” ?35 <1
aprėdai, daro OE

Aių grupę pa- § M 
skutinėt, nia-
dos vertj oe. g* o

Jums Sutaupo $19.60
Tai 007 "custoni ąuality” $45. 

aprėdai, tai
$OQ85

I tl anksčiau ir M C|1 
apsipirkti. Cr^M

Jums Sutaupo $24.60

No. 4260—Sportiška suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

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

MARO
3119 Lincoln Avė. . 6409- S.' ‘2® t h Street
OPEN TUES..Z'THURS.. SAT. EVENINGS '•UNTIL 10 W. Cermak Road

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 S. Halsted SU Chiear*, DL

Čia įdeda 16 centą ir prataa 

ataiąsti man pavyzdį No — 

Mteroe  per knrtte*

(Vardas Ir pavardl)

(Adiesaa)

(Mfaetaa Ir valstija)
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Kokia nuotaika Lietuvoje.
Mums gyvenant Amerikoje, už kelių tūkstančių my

lių nuo visokių karo frontų, yra sunku įsivaizduoti, kaip 
šiandien jaučiasi žmonės Lietuvoje, aplink kurią siaučia 
karo gaisras. Taigi bus ne pro šalį paduoti ištrauką iš 
laiško, kurį tik-ką gavo vienas čikagietis nuo savo gimi
naičio. Tas jo giminaitis buvo vienu laiku labai dideLs 
žmogus Lietuvoje. Laiškas rašytas gruodžio 26 d. (antrą 
dieną Kalėdų).

Jame skaitome:
“Čia netoli nuo musų, už 12 kilometrų (daug

maž 7% mylios. — “N.” Red.), pradėjo vokiečiai mė
tyti lenkams bombas, o kiek vėliau rusai, sprogimai 
bombų visai aiškiai buvo girdėti. Kiek vėliau pradė
jo Lietuvon bėgti leųkai, tai musų buvo didelis susi
rūpinimas, kas toliau bus. Rusai greit prisiartino 
prie Lietuvos sienos... Taigi mes visai arti buvome 
prįe ‘vainos’.

“Kaip dabar žinai, gavome Vilnių, ale neatgavo- 
me Tverečiaus, Daugėliškiu, Mielagėnų ir Adutiškio, 
kur vien tik lietuviai, gyvena. Atbėgę iš Tverečiaus 
pasakoja, kad jiems labai bloga — bolševikai viską 
atiminėja ir žmones varo dirbti miškuose, o moka 
menkai ir valgyti neduoda. Yra tokių ūkininkų, ku
rie metė savo ūkį ir bėgo Vilniun, o dabar čia be 
darbo ir jų gyvenimas labai sunkus.

“Taip pat atbėgo labai daug žydų ir lenkų. Len
kai dirbti tingi, o reikalauja, kad jiems duotų pašai
pą, — mat, jie dideli vis dar ponai ir mus, kaipo mu
žikus, skaito savo vergais. Tai musų valdžia su tais 
lenkais tūrį l^bąį daug sunkumų. • -*• * <

“Kaip žinai, dabar juromis nieko negalime vežti, 
tai prekyba bloga, o pirkti daug ką reikia, tat gyve
nimas pasunkėjo, ir jeigu karas bus ilgas, 3—4 me
tų, reikia laukti, kad dar bus sunkiau. Tu laipiingąs, 
kad toli nuo karo ir gyveni turtingame krašte, kur 
viskas savo ir visko yra, o man senatvėje reikia per
gyventi antrą karą ir dar baisesnį.

“Šiaip gyvenimas tuo tarpu dar nėra taip sun
kus, dar visko turime, tik žibalo trūksta ir kai kurią 
kitų, dalykų, ale gyventi dar galima ..
Taip, gyventi dar galima. Bet kas bus toliau?
O betgi, kaip matyt, Lietuvoje visgi daug geriau, ne

gu tiems Vilniaus krašto žmonėms, kurie pateko po so
vietų valdžia. Taigi ir Lietuvos žmonėms gali kąikąs pa
vydėti. ’

VILNIUS-KAUNAS
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Kaunas per dvidešimts melų 
tiek pakeitė savo veidą, kad jo 
nebepažinsi. Dingo ištisi seni 
kvartalai- Vieton medinių su
krypusių lūšnų metai į me|us 
auga nauji, erdvi, moderniški 
aukšti namai. Atsirado naujos, 
tiesios gatyės, išdygo visai mo
derniški priemiesčiai. Tenais, 
kur dar ne taip seniai balos 
telkšojo, dabar akmens grindi
nys, cementas, jneksfąltas tvir
tai sukaustė žemę.

Ir dabar, dar Šiais sunkiais 
(<aro metais, Kaunas, statosi, 
Kaunas tvarkosi, Kaunas puo
šiasi, gražėja. Tai tikras roflyk- 
lis krašto geresnio gerbuvįo, 
sumanios energijos ir veržimo-

tinu* Į vietos gyvenimą neįau
go, su vietos žmonėmis nesu tū

tos 
dar 
Tai
He

NAUJAS KOOPERACIJOS 
LAIMĖJiMAS LIE

TUVOJE

ligą laiką Lietuvoje ėjo smar
kus ginčai dėl liną prekybos. 
Tą prekybą iki šiol kontroliavo 
privatiniai pirkliai. Ęet ukiiyp- 
i<ai ręįkąlavo, kad ją paimtų į 
savo rankas kooperacija.

Kopperatininkai šitą kovą, 
galų gale, laimėjo. Lietuvos val
džia nutarė įsteigti didelį koope
ratyvą “Linas”. Buv. žemės y- 
Kio ministerjs J. Krikščiūnas at
liko paruošiamąjį šitam reika
lui dąrbą, o naujoji vyriausybė 
jį patvirtino. Šiai organizacijai 
nustatyti, kaip rašo “L/žinios”, 
iokie tikslai:

“ ‘Lmas’ turi tikslą: a) 
skątinti linų ir kanapių augi
nimą, apdirbimą ir perdirbi
mą, b) padėti tinkamose vie
tose linų gamybos ir preky^jsi pirmyn, 
bos koopearlyvams kurtis, č) i štai vidužiemis. Jau šalčiai 
jungti linu gamybos ir pre- siaučia, 
kybos kooperatyvų veikimą, tosi. Jei ir dabar sienos naujai Tiesiog 
d) organizuoti krašto viduje* kilti negali ir dar s 

.ir užsienyje linų ir kanapių namų statyti, 
produktų pardavimą, 
tarpininkauti savo narių rei- du j e darbą, kai girdi, 
kalais. Kiekvienas ‘Lino* na
rys be įneštų pajų (Šerų) at
sako už ‘Lino’ įžadus ir nupr 
s tolius dviguba privalomųjų 
pajų didumo suma, bet no 
daugiau kaip 5,000 litą. ‘Li
no’ nariais gali būti visi Lie
tuvos linų gamybos koopera
tyvai, ir kiti visų rųšių koope
ratyvai bei jų sąjungos.”
Aišku, kad Lietuvos ūkinin

kai turės daug naudos iš šilo 
kooperatyvo, nes, viena, koope
ratyvas pamokins juos, kaip ge
riau linus auginti ir apdirbti; 
antra, ųkininkai gaus aukštes
nes kainas už savo produktą.

po, Jie čia užsiliko, kaip 
drumzles, kurios ir dabar 
ųięgina į paviršių išpląukti. 
bereikalingos, nenaudingos, 
produktingos nuosėdos. Jos tik
gyvenimo našta. Be šių drumz
lių dar čia įvairių pabėgėlių 
užplūdo, kurie karo baisenybių 
genami čia apsigyveno. Jų ne
mažai, bet dar vis didėja, gau
sėja.

Kaunąs tiek politiniai, tiek 
visuomeniniąi sveikesniu, blai
vesnių, sąmoningesnių gyveni
mu gyvena. Kaune vėjo pamu
šalu muštiems gandams vietos 
taip kaip nėra. O c 
visokiems gandams 
dirva. Tie gandai

derlinga 
čia kaip po 

<5^Kaunas vis dar sta-1 lietaus grybai dygle dygsta, 
stebėtis tenka, kokie

nebaigtų fantastiniai gandai čia prigyja! 
ją vidus tvarko- Ir kai klausai visai rimtų žmo- 

ir e) mas. Kai jauti tokio namo vi- nių juos taip įtikinančiai pasa
kojant, tiesiog kyla abejonės ar 
tie žmones psichiniai yra nor-

gatve- 
metų, 

trisde-

Rodos, radijo amžiuje, ro
dos, tame mieste, kuris turi ke
letą dienraščių, kur veikė uni
versitetas, kur yra per tris tūk
stančius studentų, kur gyveno 
keletas šimtų profesorių, kur 
veikė vįsa eilė gimnazijų, to
kiems fantastiniems gandams 
vietos negalėtų būti. Bet tai sė- 
na Vilniaus miesto tradicijų. 
Vilnius iš seno mėgo gandus ir 
jais visuomet gyveno. Bendrai,

SOVIETŲ GYVENTOJAI 
SUSIRUPINŲ

“The Manchester Guardian” 
korespondentas Maskvoje rašo, 
kad Stalino,, karas priešu Suomi
ją kelia vis (fįųe^ių nerimą tar
pe SSRS sostinęs gyventojų. 
Nors valdžia kaip įmanydama 
slepia fąktus apie raudonarmie
čių nuostolius ir pralaimėjimus, 
bet žinios pąsiekįa žųiopes įvai
riais keliais. Korespondentas ra- v ,so: . ■

“Per kelias dienąs pęreitą 
savąitę rusai jau nęsigyrė 
pet, kad jie dąrą progresą. 
Publika suprato, ką tai reiš
kia, kaip galima numanyti iš 
pastabų, kurios girdėt eilėse

se ir raštinėse. Sovietų sosti
nė pilna gandų apie ųžipuštų 

skaičilb ir žmonės pa
sakoja, kąd sužeistieji, nuša
lusieji kojas arba rankas ir 
ligų ištiktieji kareiviai pripil
dė Leningrado 
dabar jau yra 
Maskvą.”

“LIETUVOS” SAUSIO 
NUMERIS

rodęs naujas žurnalas “Lietu
va” rūpinasi ne tiktai savo tu
riniu, bet ir išvaizda. Pirmąs 
jhemet išėjęs jo numeris ^aro 
plafonų įspūdį. Gražus viršeliai 
(iš fronto), o vidurys papuoš
tas dvejetu įdomių Tado ftjažei- 

pįešįnių.
“Į4eįųvQą” žiuioęe apie, lietu

vius aprašomą tragiška viepp 
lietuvio mirti? vokiečių ^ro 
ląive “GraTSppe”;

“Kovoje ąu aųpĮų karo Jąj- 
zvtyą, prąf Spęe denyje buvo 

. ir vienas Tilžės krašto lietu
vis, jaunas, 25 metų leitenan
tas, Edgaras Grjgąįtis. Apglų 
karo laivo sviedinys nukįrto 
jajp Kojftą. Raivo ąąnitąęęi 
porejo suteikti Grigaičiui pą- 
gajbą, bet jis, ramiai laukda
mas mirties, nesutįKg 
.slaugomas.”

byli

IR

Kai prasidėjo karas, sąjungi
ninkų blokadą nukirto Ispapi-

jos prekyba su Vokietija ir su
trukdė generolo Franco planus 
atstatyti k rasių, kurį nuleriojo 
pustrečių melų pilietinis karas.

kad le
nais bilda, kaukši, kartu ir 
junti, kad gyvenimas vietoje 
nestovi. Augą turtai verčia 
žmones statytis, tvarkyti savo 
gyvenimą.

Kaunąs judrus, Kaunas gy
vas, Ramias veržlus!

Slankioju aš Vilniaus 
mis. Rygiąi dvidešimt 
kaip jį apleidau. Lygiai
šimt metų, kaip pirmą kartą 
jame atsilankiau ir ląiks nuo 
laiko gyvenau. Stebiu, žiurau, 
kas jame per tą 20—30 metų 
naujo atsirado. Viena kita gal- lenkų viends iš budo bruožų,— 
vė sutvarkytą, moderniškesnis tąj laki vaizduotė. O juk Vil- 
grindinys, o visos kitos gatvės 
netąšytu, ar pusiau tašytu ak
meniu grįstos, kaip buvo tris
dešimt metų ątgak Retas na
mas remontuotas ir vos keletas 
jų naują ir tai ne pačių žmo
nių, bet buvusios Lenkijos val
stybės iždo lėšomis pastatytų! 
Ir tik;; Vilnius toks, kokį jį 20 
mejų palikau. Tiesa, priemies
čiuose daug naujų kareivinių 
pastatyta. Juk Lęnkija laikė čia

Tąi buvo [įgula taikinta prieš 
mažutę Lįęįųvą. Ir dabar visa 
tai dingo, jvisą tai šuo ant uode
gos nunešė.

I ,
putėsi, augo, stiprėjo, bet kul
tūriniai, — jei nesmuko, tai 
vietoje stovėjo; jei ūkiškai ne
augo pati per save, tai sveti
mais kapitalais ji remiama bu
vo.

Militarinė jėga, kaip muilo 
burbulas, sprogo ir tiek čia Vil
niuje iš buvusios bajorų Len
kijos teliko! . . ,

Vilnius neturi kuo pasigirti. 
Vilnius neturi kuo pasirodyti, 

'ką jisai per pora paskutiniųjų 
i nuveikė.

ligonines, o
- gabenami į'

Lenkijos kareivių įgulos iš Vii 
be niaus dingo ir Vilnius likcpastebi

?to, įdomu faktą, kad komunis- toks, koks dvidešimt metą al-

jo Anglija ir Francuzija, pasiu- 
lydamgg Ispąmjos valdžiai susi? 
tarti dėl prekybos, ir pereitą sa
vaitę derybos buvo sėkmingai 
pabaigtos, nežiūrint visų Hitle
rio pąstąngų jąs suardyti. Ispą- 
nija priį|ątjnė.s Francaijąį į- 
vairiM žaljąvų Jcąro pabujtląmk 
ejaryti — gejęžįes, švino, ęįno, 
gyvojo čiobro ir vąfjfl, o tgjp 
pat ir ispaniškų orendžių. Už 
šifas prekes Ispanija gaus iš 
frąpcuzų automobilių, cjieųii- 
kalų, kviečių isį š. Afrikos ir ry
žiu iš Ipdo-Kipijos. Numatoma, 
kad prekyba tarpe šitų dviejų 
š^lių pąsįeks $9O,0Q0,Qp0 per 
ipetus. Sutartis su Ąpgįiją irgi 
bus netrukvs pasirašy|a.v

y V ’ s • • > r . ■

Tai yra svarbius jyykis tjkr: 
lai bęt įr ppŲtipiii
atžvilgiu. Prekiaudama SU fran- 
ęUSfūs ir anglais, Ispanija nu
tols ųuo Vokietijos nąęįa, kuria 
buvo labai įsigalėję Ispapijoje 
pilietinio karo melu.

ly partijos vadas Leningrade, 
Ždanovas, visai nutilo. Jo vardo 
ųebuvo Maskvos “Pravdoje” 
tarpe pertuos šulų, kurie svei- 
įtipo Staliną su 60 metų am- 
Žiąus sų|<akliųj. l^et ir Lenin
grado partijos prgąųas Ždanovo 
nepaminėjo.

O komi^ąras &c|ąnąyąą buvo 
tįkrąs^ sunigpytpjąs tps polili- 
j^gs, Kp.na pa^tąruęjų laiku so
vietų valdžia vykina Pabaltijo 
krąštypse ir Suprpijoje. Atrodo, 
kad gęsta dar viena stambi 
žvaigžde Rusijos komupizmo 
danguje.

ŽUDO — Iš BĖDOS
_ ■ ■ ■ / .

Visap ęiyįlį^ųplas nąęaulįs 
piktinami, KąęĮ bo|šęyįkhi ponT 
bomis iš orląivįų grįąują Suo
mijos miestu^ jr žydo jos civį- 
ĮUSlS įyYeptojys. Ret musų kę- 
'įąyųjst^j tyrį ir šita^n barbariz
mui pątrtąiybuą. Vienas jų or- 
gąųąs rpšo:

s

silikb Lenkijos kolonizacijos 
pėdsakai. Bet tie atėjūnai sve-

'njus pietai į metą lenkėjo ir tą 
lakią vaizduotę greičiau kaip 
ką kitą pasisavino.

Vilnius nemėgo gyventi tik
rove, Vilnius gaudė gandus ir 
tais gandais savo vaizduotę 
maitino. Tai buvo ir yra lyg 
savotišką pramoga, savas me-

O i. .-v/ .
Vilnius gandų sklidinas! Štai 

jisai visai neabejotinai laukė, 
kąd Kalėdoms kartu su Varšu
va jau švęstų šventes, jokios 
sienos nebusią, nes prancūzai, 
anglai lyg anąsąį Kalėdų sene
lis kažkur prasiveržė ir žygiuo
ja Lenkiją atstatyti,p, žinoma, 
kaipo Kalėdų dovana Varšuvai 
Vilnius. Tikėjo žmonės, lauke, 
o štai jau Kalėdų išvakarės ir 
nei prancūzų, nei anglų karei
vių Vilnius nesulaukė. Dabar 
jau tikinama, tvirtinama, kad 
Velykoms anglų, prancūzų ka
reiviai Vilniuje su lenkais mu- 
sią kartu margučius! Paląimin- 

tas lenkas, kuris tokiais 
gandais tiki, nes jo dvasios 
ubagystė • niekuomet nenjcjikės.

įsivaizduokite, kas su tuo 
lenku atsitiktų, kuris jau veik 
matęs pro snipiškę anglų ka
riuomenę atžygiuojant? Atimk 
iš jo tuos gandus, koks skur
dus ur nejaukus jo gyvenimas 
paliktų!

Jis nenori gyventi
jis nenori dirbti, veikti, 
laukia išmaldos iš kitų, 
koks keistas įsitikinimas, kad 
lenkams visas pasaulis už kai

tikrove, 
bet 

Kaž-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW ORLEANS, LA. — Balsavimo dezė, kuri re

korduos balsuotojų pirštų antspaudus.

Skaičių Mistika
Kaip Žmonės Laukė Pasaulio 

Pabaigos

Senovės Graikijoje buvo to
kia filosofų mokykla — pita
goriečiai, pasivadinę save mo
kytojo Pitagoro vardu.

Pasaulio* pagrindu ir vienin
teliu principu jie laikė skai
čių, nes buvo tiesiog sužavėti 
ir pavergti jų išvestų formulių 
bei teoremų tikslumu ir pasto
vumu.

Skaičius — vienintelis, abso
liutus, nuo nieko nepriklausąs 
dalykas ir visas pasaulis te
santi lik skaičių kombinacija. 
Realu pasauly — lik skaičiai...

Trikampis su savo aiškiais

dęs didelį medžioklinį trimitą 
lygiai 12-ą valandą nakties, 
ėmė klaikiai trimituoti. Kilo 
didžiausia panika, kai kas pa
sijuto kyląs į orą, į dangą ...

Tačiau nė vienas ten nepa
teko ir auštant pradėjo skirs
tytis į namus, o namie—laukti 
naujos Milerio nustatytos da
los.

Apie skaičių paslaptingumą 
rašė ir kiti filosofai bei mate
matikai, bet vis dėlto jų pa
slapties neišaiškino.

LIETUVOS 
ŽINIOS

KAUNAS. — Lietuvoje pra
džios mokyklą ir mokytojų

pristatę ant stogų priešlėktu
vinių kanuplįų ir kulkosvai
džių ir atidengia ugnį, kai tik 
prie gęlžkęlįo punktų prisi
artina Sovietų lėktuvai, šau
do į Sovietų lėktuvus ir įš 
bažnyčių bokštų (? — “N.” 
Red.).

“Tai ką tada turi lakūnai* 
,daryti?..”
Iš tiesų, ką jie vargšai darys? 

Turi mėtyti bombas į suomių 
gyvenamas trobas, bažnyčias ir 
ligonines — kadangi prie gele
žinkelių ir laivų prieplaukų p* 
tvirtovių suomių kanuolės jų 
neprileidžia! <

' Vartojąnt šitą stalinišką logi
ką iki galo, išeina taip: kadan
gi Suomijos kareiviai į raudon
armiečius šaudo (ir dažnai pa
taiko!), tai Stalino nenugalimo
ji armija yra priverkta pulti ir 
žudyti civilinius to krašto gy
ventojus.

padėti, o Lietuva už kažkokias 
jos nuodėmes turi būti pasau
lio nubausta. Tai savotiškas 
lenko proto su temimas, tai sa
votiškasvotiškąy Neųko dvasios būsenos 
sukrikimas! Q juk Vilnius da
bar lyg tų sutemų, to sukriki
mo visos Lenkijos mąniatiaro
je atspindis.

Taigi, Vilnius gandų židinys. 
Vilnius gandus kurią, jaįs mių- 
tą ir jais gyveną. Tie gandai 
kartais tiesiog įgyją tokias la
kias fantastiškas formas, kad 
net sukelia gardaus juoko ir 
savotiško pasitenkinimo juos 
beklausant. —Jūsų Keistas.

Vilnius XM-r~'18—39.

VILNIUS. — Vilniuje dabar 
yra viso 19,593 radio abonetai, 
iš kurių 11,613 detektorinių ir 
7920 lempinių.

dėsniais ypač žavėjo žmonių 
fantaziją filosofijos ir mate
matikos mokslu vaikystės lai
kais. Jau prancūzų filosofas 
Dekartas rašė apie jį ištisu^ 
trąKtalus—knygos apie trikam
pį!—o garsus vokiečių poetas 
Gete laikęs trikampį mistine 
figūra.

Skaičius trys buvo laikomas 
vyrišku, du—moterišku skai
čium; jų suma—penki simbo
lizavo vaisingumą. Skaičius še
ši taip pat buvo laikomai la
bai reikšmingu.

Ras slavus buvo didžiai reik
šmingas Žvėries skaičius “666”, 
pagal kurį buvo skaičiuojamos 
“Antikristo atėjimo bei 'Pasku
tiniojo Teisino dienos.”

Šita savotiška skaičių misti
ka gimė iš 'karto keliuose kra
štuose. Babilonijoje, Sirijoje, 
Egipte, Indijoje—dar toli prieš 
musų erą.

Krikščioniškasis pasaulis 
perėmė tą skaičių kabalistiką 
(burtus iš Egipto, nors ir ne 
beląrpišKąi). Susikūrė nei at
skira filosofijos mokykla, ku
ri visa ko pagrindu laikė 1006 
ir buvo įsitikinę, kad 1000-iais 
melais nuo Kristaus gimimo 
įvyks Pąskutįpis teismas. Kai 
teismo nesulaukia, prie 1000 
buvo pridėta 33—Kristaus že
mėje gyvenimo metų skaičius.

XI amž. matematikas Štife- 
lis, aiškindamas šv. Rašto pra
našystes priėjo išvadą, jog pa
saulio galas turėjęs būti 1533 
m. spalių 3 d. Patikėję moks
lininko išvedžiojimais, tūkstan
čiai žmonių pardavė ar išdali
jo savo turtus ir melsdamies 
laukė nurodytos dienos. Tai 
dienai atėjus ir .. . praėjus, šti- 
feliui neliko nieko kita, kaip 
pareikšti, jog į jo apskaičia
vimus įsibrovusį klaidą.

1813 m. Amerikoje Viliamas 
Mileris sugebėjo įtikinti tūks
tančius žmonių, jog pasaulio 
pabaiga bus tais pat metais, 
iš 21-os į 22-os kovo mėn. die
ną. Pasikartojo visuotinės že
miškų gerybių likvidacijos is
torija ir žmonių minios, susi
rinkusios ant kalvos Bostono 
apylinkėse, ėmė laukti, kuomet 
gi baigsis pasaulis.

Kažkoks šposininkas, sura-

skaicius kasmet didėja. Pav. 
1933 m. pradžioje Pradžios 
Mokslo departamento žinioje 
buvo 1,300 pradžios mokyčių 
mokytojų, o šių mokslo melą 
pradžioje jau per 5,500 moky
tojų. Atgavus Vilnių ir jo sritį 
tas skaičius dar padidėjo apie 
150 mokyklų ir per 1,300 mo
kytojų, taigi dabar viso bus per 
(),<S0ū mokytojų vien tik pra
džios mokykloms.

VILNIUS. — Iš visų trijų 
naujųjų apskričių — Vilniaus, 
Valkininką ir švcnčioiuLų, šis 
pastarasis yra visų lietuviškiau
sias ir tautiškai susųira.ęs. Tai 
nuostabiai gražus kraštas, pri
menąs Anykščių ir Zarasų apy
linkes. Čia daug miškų ir C/C- 
rą, kurių grožiu buvo ir lenkai 
susidomėję, nes ir Švenčionė
liams ir Pabradei buvo pripaži
nę vasarviečių teises. Vasaros 
metu čia suvažiuoja atostogauti 
iš Vilniaus ir tolimesnių vietų, 
žemes čia smėlėtos, ūkiai dau
giausiai smulkus, ncišskirstyti į 
vienkiemius, ir nors žmonės 
darbštus, kantrus, varguose už- 
sigrudmę, tačiau dėl blogos len
kų administracijos suvargę ir 
suskurdę.

Kad vyriausybės paskirtas ap
skritos viršininkas ne tik pats 
asmeniškai priima visus kai
miečius ir su jais sveikinasi pa
duodamas ranką, bet dar pats 
lankosi kaimuose, išklausyda
mas žmonių pageidavimų, tas 
daugelį iki ašarų jaudina. Žmo
nės čia niekuomet neprieidavo 
prie panašaus lenkų valdininko. 
Lenkų Storasta niekuomet ne
kalbėdavo su kaimiečiais ir jų 
skundų nepriimdavo, niekas ir 
skųstis nedrįsdavo, o jei važiuo
davo į kraštą, tai Storastos au
tomobilį lydėdavo bent 20 poli
cininkų.

KAUNAS. — Per pirm uosius 
9 mėnesius Lietuvoje buvo 11,- 
289 jungtuvės (1938 m. 11,309; 
1937 m. 13,166), gimė 12,768 
kūdikiai (1938 m. 11,681, 1937 
m. 10,785), mirė 25,573 žmonės 
(1938 m. 21,513, 1937 m. 23,- 
591) ir priaugo 17,195 (1938 
m. 20,168, 1937 m. 17.191) as
muo.
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DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS į Kasdien

SIMANO DAUKANTO?/

Spausdinam
PQ

nmje

$100 DYKAI Kąs Savaitę, Taupykite Musų Kuponus

VfdblUi*

Kiekvieno asipens taupiniai yra 
Federai Savings Insurance & Loan

apdrausti iki $5,000.00 per 
Corpųrątįop, Washington, D. C

VILNIAUS 
ALĘŲMAS

Šeimininkių Mėgia 
mas Patarnavimas

Verdąs..

Adresas.

... $6.00
... $6.00
.... $6.00
.... $5.75 
.. $5.00 
ŠAUKITE

VILNIUS 
PAVEIKSLUOSE

I. INTRODUCTION.
1. Historic Background

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST, 

CHICAGO. ILL.
■ii.1. J»". ..... .. '>W

Industry.
4. Tiinber Industry.

Paper ąnd Polygraphic In

EGG .................
NUT .................
BIG LUMP .....
MINE RUN .....
SCREEN1NGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priejniesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
PR.MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

RYTINE RADIO 
VALANDA

Chocolate ar Vanilla Sandwich
COOKIES Šviežiai Kepti

Mitchell’s TAVERN
2038 West North Avenue

Tos užeigos savininkė yra Eli 
abeth Mičelienė, Chicagos Lįe 

tuvių Draugijos narė.

IŠPARDAVIMAS! 'Penkta^.' ir šeštad., Sausio 19 ir 20

RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v.

Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

CO. — Wholesa1e
4707 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 0014

pysite. Norėdami sužinoti 
smulkmeniškai išanksto, per
skaitykite Midwest Stores skel
bimą šiandien Naujienose. Čia 
jus patirsite kokios prekės pa- 
giuJomos šiam išpardavimui.

(Skdb.)

VILNIUS.— .Lietuvių spau
doj įskeltas sumąnyipas įamžių- 
ti GdUiiĄiilp sąpną Gediminų 
kalno pilies ligkšte, pąa|atąpt 
mitologiškojo geležinio vilkp 
statulą. Tos iniciatyvos pataria-, 
ma imtis Vilniaus rinktinei, ku
ri pati turėtų pasivadinti Gele
žinio Vilko šaulių rinktine.

prąsau 
xVest 75th St

įr jo pirkėjams. Tą žino ir šei
mininkes, ką parodo jų gausus 
rėmimas visų Mįdvvest Stores 
parduotuvių. Virš 450 krautuv- 
ninkų pasekmingai veikia po 
vigą Chicago. Tas tik parodo, 
kad jos sugeba savo apylinkei 
patarnauti, ir kad šeimininkės 
mėgsta tokį patarnavimą.

Jei dar niekad nebuvote Mid- 
west Stores parduotuvėj, tai 
pamėginkite šios savaitės gale. 
Jus tikrai patirsite kaip našiai 
ir rpąųdagiai čia teikiamas pa
tarnavimas. Bęto, žinoma, jus 
čia pirkdami ir nemažai sutau-

vBlUuslas ftinlaa, 
į ir kitur įdomiu 
pranešimu*.

Ęįnjdo įr Tarulio 188 pus 
didelio formato

Pirk 3 šmotus ir Gauk Vieną Ęžtra šmotą už Tiktai 1c
SWEETHEART Muilas 3 šm. 18<

Chįcagoj |r Ąpięlįųkese, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui 
ųataisymui ir statymui naujų namų

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE

Kaip matome iš turinio, ap
imtos visos Lietuvos ekonomi
nio gyvenimo sritys. Man, teko 
susipažinti su tuo darbu, ir, tu
riu pasakyti, kad jį vertėtų pa
dėti išleisti, nes autorius savo 
lėšomis to padaryti negalės, Be 
pagalbos diplomantas pasiten
kins privalomu skaičių egzem
pliorių Universitetui įteikti ir 
plačios visuomenės veikalas ne
pasiektų. Tuo tarpu vertėtų ne 
tįk kiekvienam profesionalui į- 
sigyti tokią knygą, bet ir išsiun
tinėti bent svarbesnių universi
tetų ir miestų bibliotekoms. Kad 
interesas ir paklausa tokiai kny^ 
gąi yra, liudija ne šimtai, bei 
tūkstančiai laiškų, kuriuos gau
na konsulatai su- prašymais duo
ti literatūros apie Lietuvą.

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

W W. lllth St.. Worth, III

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

/etninę renduojam susirinki 
mms, parems, vestuvėms ir vi 

šokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

. Chicago, III.

galėtų iš anksto užsakyti savo 
nariams bei savo valstijos svar
besnių universitetų bibliote
koms, Business Schools, Law 
Schools ir viešoms (Public) bi
bliotekoms. Be (o, ji bus nau
dinga ir Amerikos mokyklose 
besimokantiems lietuviams jau
nuoliams, kurie dažnai nori šį 
bei tą .mokykloje parašyti apie 
savo tėvų šalį. Joje yra apsčiai 
statistinės medžiagos ir ilgas 
bibliografijos sąrašas knygų a- 
pię Lietuvą anglų ir kitomis

.KAUNAS; r— Gaunama žinių 
iš Anglijos, kads anglų sviesto ir 
bekono rinkoje nemažai pasi
gendama lietuviškų produktų, 
kurių dėl karo priežasčių ten 
menkai bepatenka.

. Dabar einančios Rytų Euro
pos geležinkelių konferencijos 
nutarimų pasėkoje lyirtinamą, 
kad ateityje turės žymiai padi
dėti per Lietuvą tranzitas iš 
Sov. Sąjungos.į Vokietiją ir at
gal. Taip pat tvirtinamą, kąd 
dėl pakitėjus'os padėties Bal.i- 
joje, šių kraštų prekyba ątęiiy- 
je’ labiausiai pagyvės su Vokie
tija ir Sovietų Sąjungą, kuri 
atsistosianti prekių mainų at
žvilgiu su Baltijos valstybėmis 
jei ne greta su Vokietija, tai 
pirmoje vietoje po Vokietijos.

V. FINANCE
1. Currency.
2. State Finance.
3. Public Dėbt.

kalbomis.
Kiekvienas tėvas turėtų šią 

knygą nupirkti savo sųnųiar 
dukrai kaip dovaną. Dabar Sim
ai nustatyti tokios knygos kai
ną, tas priklausys nuo skaičiaus, 
tiek bus spausdinta. Dabar ją 
galima užsisakyti už $1.50. Čia 
žinoma, nėra uždarbio klausi
mas, nes bus spaudinta tik tiek 
egzerųpliorių, Jdek dabar, vė- 
iaušįai iki kovo T d., bus užsa
kytą.

Kasdien tris sykius kiekvie* 
ną seimininkė priversta planuo
ti ką išvirti, kąip išsiversti pa- 
jaipų ribose ir kaip patenkin
ti kiekvieną atskiro šeimos na
rio skonį.

Įr taip, tada, kada ji sužb- 
nę krautuvę, kurios savininkas 
yra pilnai patyręs ir sugeba 
pateikti naudingų sugestijų, ji 
noriai į toki atsikreipia. Nes 
jai nęvįęn, kąd tpk^ai krautu
vininkas pateikia geresnes pre
kes, bet palengvina ir valgių 
paganjįnirną. Ji gauna didesn 
prekių įvairumą, šviežių ir mai
stingų valgių sąrašą. Toks 
krąųtuvninkąs visuomet labiau 
atsako visoms pirkėjų proble
mų reikalavimams ir sugeba 
geriau prisitaikinti prįe- kiek- 
yįenps šeimos biudžeto reikala
vimų.

Todęį, kąd būti visuomet pil
nai pasirengusiu tiksliai atsa
kyti į visus keliamus klausi
mus, krautuvininkas privalo 

ir susipratęs su 
reikalavi-

KAUNAS^ — Dr. Rąulinaitis 
“XX Amžiuje’’ siūlo ligšiol len
kų vadintą Stepono Batoro var
du Vilniaus universitetą pava
dinti Vilniaus įkūrėjo karaliaus 
Gedimino universiteto vardų. 
Karaliaus Gedimino universite
tus jau turi ir bendro pobūdžių 
įstatymą, kurs buvo paskelbtas 
dar 1918 metais dėl Vilniaus 
universiteto steigimo. Perkėlus 
atathikųmas aukštąsias mokyk
las iš kitų Lietuvos vietų ir kąi 
kuriuos fakultetus iš Vytauto 
Did. universiteto, Karaliaus Ge
dimino universitetas 
galėtų turėti šiuos i 
iįj Filosofijos, 2) ĮIųmanitarį 
nių mdkslų, 3) Pedagogikos, 4) 
Prekybos, 5) tylųgikųs, 6) tyle- 
110, 7) M|škįniųkystęs, 8) Vętih 
rinarijos, 9) Gamtos nąokslų. 
“Vilniaus Balsas” siūlo ųp-tą 
pavadinti dr. Bąsanąyįčiaip> vąr-

KLAIPeDĄ.—Įsigaliojus Lię-1 
luvos Vokietijos optacijos su
tarčiai, Lietuvos pilietybę op
iuoju gana didelis kla pędįškm 
skaičius. Optacijos terminas 
baigiasi gruodžio 31 d. Pirmo
mis dienomis Lietuvos genera
liniam kopsului buvo paduota 
per 100 optacijos prašymų.

Klaipėdiškiai dabar atvykę į 
Kauną perkasi visokių dalykų, 
kiirie Klaipėdoje tępąrduo(|ami 
pagal kertėjęs, daugiąųsiąj mui
lą, marškinius, kojines, nosines 
ir 1.1,

Laisvoji u<>sl<) zoną Klaipėdo
je dar nevpikią įr nenumatomą, 
|<ad greitesnėj ateityje galėtų 
pradėti veikli, viena kad dėl ka
ro laivų judėjimas Klaipėdoje 
yra veik visiškai apmiręs, kita, 
kad vis tebęatsiranda ųaujų 
klinčių, dėl kurių su vokiečiais 
dar nebaigta į susitarti.

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
‘ Tel. ęanal 8500

į jų kilimo vielas. Komisija ap
žiurėjo internuotųjų stovyklas 
ir du transportus jau pasiuntė 
į savo tęritoriją. Komisiją lei
džia grįžti pas savo šeimas ar
ba į gyvenimo vietas visiems be 
Išimties in|prųųqtįęgiems, neda
rydama jokių suvaržymų ar ap
ribojimų. Grįžę į Sov. Sąjungai 
atitekusias savo kilimo vietas 
internuotieji yra tiesiai palei
džiami vykti į jų pasirinktas 
gyvenimo vietas.

< JONAS BUDRYS,
Liet. Gen. Konsulus

Užsakymus ir pidigių 
siųsti: A. Simutis, lt

New York City

IV. FOREIGN TRADE.
1. Value of Foreign Trade 

and Trade Balances.
2. Shifting of tlie Commodi- 

lies Involved in Foreign Trade.
3. Lithuania’s Foreign Trade 

ąccording to Countries.
a. Trąde vvith the 

Kingdom.
b. Trade xvilh Germany.
c. Trade with Soviet Russia
d. Trade
e. Trade
f. Trade

Atsišaukimas | Visuomenę
Amerikoje trūksta rimto len

tinio apie Lietuvą anglų kalba. 
DideKs'darbas jį parašyti, o dar 
sunkiau išleisti. Nieks nesiima 
rizikos tokio leidinio spausdini
mą finansuoti. Vienas Colum- 
bijos universiteto studentas lie
tuvis ekonomikos magistro laip
sniui — Master of Arts — įgy
ti parašė, darbą: “Economic Re- 
con.truction of Lithuania after 
he \\ orLt War.“

Darbo turinys:
Ecohomic Reconstruction of 

Lithuania after the
World War.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

2202 W. Cermąk Ręl. phjęągo, III,
Te|ęphope Cąnal 8887 Ąen. J. gęcretąry

NĄUJIENŲ-ACME Telophoto
NĘW YORK. — Vieta,, kur kopspira oriai gamino bombas ir laikė ginklus 

Nemažas sąmokslininkų skaičius jQU U ko areštuotas.

2. FeopĮe.
3. ąnd its Resources.
4. Plimute-

II. ACiRIUULTURE.
1. penerąl Outlįne and Ęasis 
Ręconstyuctian.

2. Land Reform.
3. Gooperatipn.
4. Grain Culture.
5. Root Cręps.
6. Flax.
7. Dairylng.
8. Live Stqpk.
9. Poultry Fąrming.

III. INDUSTRY.
1. General Oųtline.
2. Textile Industry.

MOKAME
Dividendų už padėtus pįąigus

AND LOAN ASSOCIATJON 
OF CHICAGO

“MIPWEST!’ Puikiausi Golden Sąntos
KAVA 3 sv. pak. 39c 1 sv. pak. 13^

ARMOUR’S ”STAR”

TAUKAI

ųąįąąyo $4.00, <|abar ap
ųejgiimtiijiii ,
TIKTAI
$3.00

“EUROPĄ” Tikras Importuotas

KUMPIAI1012 sv 6k?rasai viSas sv. 45c

Didelis Išpardavimas
GERIAUSIA VIETA PINIGAMS TAUPYTI YRA 
“I^J.DWEST STORES”—KUR GALIT GAUTI GE

RIAUSIUS VALGIUS GALIMAI ŽEMIAUSIA KAINA

Penktadien,, sausio 19, 1940_____________________

LIETUVĘ) PROFESIONALU, BIZNIERIŲ 
BEI DRAUGIJŲ DĖMESIUI

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DLSTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus n 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam į Jarmas ir kitus miestus 
Žemą kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i vjsas miesto dalis. *
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

PIRK

KAUNAS___ Jau dvi savaitės, būti patyręs
kaip yra atvykusi iš Sovietų Są- apylinkės gyventojų 
jungos delegacija internuotiems Tada tik bus nauda jam 
lenkų kariams, kilusiems i| 
buv. Lenkijos teritorijos ir ati

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius: 
"naujienos'
1739 S. Halsted St, 
Chicago, m.

“GINTY MOORE” $4 Upe. Ken.
C0RNKD BKĘK ĮR CABBAGĘ ken. 230
^'lIBBY?S?? Chili Con Carnc Np. 1 ken. 2 už 190

“SPRY” 3 sv. ken. 49ė 1 sv. ken. 190

Duodam Paskolas ant s

“DAVIES”
VIRTAS KUMPIS
FLORIDA
GRANDŽIAI
California Iceberg
SALOTOS
“ARGCf> Gloss Krakmoiis Į. py, pak
‘‘SŪPER SUDS” Mėlynas pakį ’ 2 maž. 19<
“ącą’AGON” 2Į|iilo Tropiniai
“OCTAGON” CIeanser
“PUROX” 4 r 2 JO ę pąįc. 10c 
;‘SĘMJNQLE” Bathroom fįUuc

2 sv. 23* 
19ft 

“PILL^BURY’S Fąrina j4 ųųc. paĮu 2 už į7#
^GOMET” Ryžiai į sv. pak. 2 už 190
“LIPTON’S” Geltono Leibelio 
JUODA ARBATA maž pak. 9c \ 
DYKAI' PlNOCCHip APYSĄKŲ KNYQA SU 
CX)COMALT Vž sv. ken. 23c

AMERICAN FAMILY” įpiląs 
Amęrįcąn Fąmjly

with Belgium.
with Latvią.
vvith the United 
of America.

2 už 15c
Did. Pak. 21c
Did. pak. 19c 

_____ 3 ken. X4c 
2 25c pak. 250 

4 rolės 250

COAL



NAUJIENOS, Čhioago, III Pcnktadien., sausio 19, 1910

etroito Lietuviu Žinios
&

Musų parengimai
Sausio 21 d. įvyksta Detroito 

Lietuvių Pilietinimo Pašalpos 
Klubo 30 metų sukaktuvių kon
certas ir šokiai Lietuvių sve
tainėje, 25-tos ir W. Vernor 
Ily. Pradžia 6:30 vai. vakaro.

Programų pildys Dailės Cho
ras po vadovyste A. P. Kveda
ro, taipgi vaikučių choras, ku
rį mokina mokytojas A. P. Kve
daras, Aido choras po vadovys
te Walter Gugo. Įžanga tik 50c.

žiaus sūnūs. Pasiliko vienas su
ims ir viena duktė, kurie yra

Velionė gyveno drauge su sa
vo dukrele, kuriai mirdama ir

rimta ir

šiuo 
Nors 
dirbą

DAILĖS CHORO 6 METŲ 
SUKAKTUVĖMS CHORAS 
STATO VIENO VEIKSMO 
OPERETĘ “ADOMAS IR 

IEVA”

vai. vakaro. Įžanga 
50 centų; prie durų 
norite sutaupyti de- 
įsigykite tikietus iš

Sekmadienį, vasario 1 d. Fi
nų svetainėje, 5969 — 14 th St. 
Pradžia 6 
iš anksto 
60c. Kas 
šimtukų, 
anksto.

Prie “Adomas ir 
relės choras dar 
daug gražių damų. Dailės cho
ras niekuomet nesuvylė publi
kos, nesuvils ir šį kartų. Juo 
labiau, kad jis parengimui la
bai rūpestingai ruošiasi.

Viso šito gražaus
dalyko priešakyje stovi 
tojas A. P. Kvedaras.

Tad visi Dailės choro 
jai ir kultūringo meno
jai įsitėmykite vasario 4 d 
nes tai Dailės choro šventė.

Mariutė.

Ieva” opc- 
* padainuos

meniško 
mok v- *

rėme
mėgę

Iš KRIAUČIŲ UNIJOS 
DARBUOTĖS

Sausio 16 d. įvyko A. C. W. 
of A. lokalo 229 vadinamojo 

skyriaus metinis 
Hofmanu blvd.

kaip antai — Kas yra demo
kratija ir kų ji reiškia. Lan
kant šias klases daug ko gali
ma pasimokinti. Klasės įvyksta 
pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir ketvirtadie
niais. Kiekvienų minėtų vakarų 
lekcijos trunka nuo 8 iki 10 
valandos vakaro Hofmanu 
Bldg., vidurmiestyje, ant 6 lu
bų, Room 606. Šias lekcijas ga
li lankyti ir pašaliniai žmonės.

Darbai pas kriaučius 
tarpu truputį sumažėjo, 
nuolatiniai darbininkai
veik pilnų laikų, vienok naujie
siems sunku darbas gauti.

Šiuo tarpu lokalas sustabdė 
naujų narių aplikacijas, bet at
sitikime jei naujas žmogus gau
na darbų unijos krautuvėje, tai 
lokalas išduoda 30 dienų per
ini tų, už kų reikalauja $2.

Su šiais metais bus ir nauja 
tvarka lokale. Taip sakė brolis 
Lang. Vadinasi, bus vartojama 
aštri disciplina: už nelankymų 
susirinkimų nariai bus baudžia
mi $1 ir daugiau. Už nemokė
jimų duoklių tie darbininkai', 
kurie 
bus spenduojami ir net 
darbo nuimami.

Pranešta, kad Crowley M1L 
ners depart 
kuris jau 16 
ja, eina prie 
ma, kad bus 
kietuotojus.

Nutarta, kad lokalo viršinin
kai butų renkami balandžio 
mėnesį, kaip ir visuomet. Iš 
bendfų raportų pasirodė, kad 
praeitais 1939 metais kriaučiai 
daugiau darbo turėjo, negu 
1938 ir 1937 metais.’

Kriaučių lokale 229 priklauso 
keletas lietuvių, kurie aktyviai 
dalyvauja skyriaus veikloje 
turi įtakų tarpe narių.

Lakštutė.

!

turi nuolatinius darbus,
nuo

savaičių stre.kuo- 
sutarties. Mano- 
galima atimti pi-

ir

Rubikienė buvo 
draugiška moteris. Su visais sa
vo p’ažįstamais labai gražiai s.i- 
gyveno. Štai kodėl ir jos paly
dėti į kapines susirinko labai 
daug žmohių.

Velionę mirė sulaukusi 52 
melų amžiaus. Likimas jai sky 
rė gana sunkų gyvenimo kry
žių nešti. Tai tegul nors dabar 
jai būna 
molė. —Reporieris

KLAIDOS ATITAISYMAS
♦

Žinioje antrašte Sėkminga 
parama Vilniečiams aukotojų 
surašė įsiskverbė dvi klaidos: 
1) Dailės choro surašė pažymė 
ta, kad aukojo $1.00 M. Kerne 
šiene, o turėjo būti M. Ručins
kienė.

Antra klaida — pažymėta 0 
Rimkunienė aukojo $1.00, o tu
rėjo būti O. Rinkuniene aukojo 
$2.00. Atleiskite už padarytas 
klaidas. —M. Kemešienė

Grand Rapids, Mich

susirinkimas
Po perskaitymo protokolo sek’ 
gana įspūdingi kom tetų rapor
tai. Biznio agentas brolis Layv- 
rence Lanz iš įvykusio skyriaus 
vakaro sausio 13 d. pranešė 
kad nebus gerų pasekmių, nes 
skyriaus nariai nerėmė užtekti
nai savo 6 metų parengimų. Iš 
apie 600 narių atsilankė tik 
apie 300. Smarkiai barė narius 
už nedalyvavimų.

Apšvietus komisija praneša, 
kad skyrius turi įsteigęs net 8 
klases įvairiais klausimais,

Detroit, Mich
Mirė Rubikienė.

NAUJAI ATIDARYTAS DAKTA
RIŠKAS OFISAS

Dr. Frank M. Miscavige
Ph. C., B. S., D. C.

LIETUVIS CHIROPRACTOR
Gydo visokios rūšies ligas sulig savo 
specialybės be naudojimo vaistų ir 
be operacijų. Taip pat gydo be ope
racijos ir “Gallstones” liga. Užlaiko 
vieną iŠ gražiausių Michigan State 
ofisą, aprūpinta naujausios metodos 
X-Ray ir kitokiais prietaisais. Rei
kalaujanti ligoje daktariškos pagel
tos, kreipkitės pas Dr. F. M. Mis- 
cavige, adresu:

Detroit Chiropractic College 
8127 E. Jefferson Avė, Detroit, Mich.

Phone Clifford 2650
OFISO VALANDOS

10-12 A. M. 2-8 P. M.

Sausio 9 d. po sunkios ligos 
pasimirė draugė Rubikienė. Pa
laidota ji liko Oliver kapinėse 
.u bažnytinėmis apeigomis sau
sio 13 d. patarnavo laidotuvių 
direktorius Chas. Staponauckas

Rubikienė priklausė L. A. P. 
Klubui, kuris parūpino grabne- 
šius ir vainikų. Tuo budu klu
bas suteikė paskutinį patarnavi
mų savo narei. Laidotuvėse da
lyvavo labai daug žmonių. Į ka
pines lydėjo 82*automobiliai.

Prieš dvidešimt penkerius me
tus draugė Rubikienė gyveno 
Bostone. Ten ji susipažino su 
Rlibiku ir ištekėjo už jo. Kai

uis gyvenimas ėmė krikti: vyras 
ėmė laidokauti ir pagaliau tiek 
nusigyveno, jog pateko į vals
tijos prieglaudų.

Nėra reikalo aiškinti, jog Ru- 
bikienės gyvenimas pasidarė 
tin sunkus. Juo labiau, kad j 
turėjo auginti ir tris vaikus. Ja 
didelis smūgis buvo, kai pasi
mirė jos septyniolikos metų am

aras uropoje
Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite ‘‘Naujienas.”
“Naujienos” vra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje*
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. • Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), * $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite: ;

NAUJIENOS'
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Parengimas Vilniaus gyvento
jams šelpti.

Sausio 12 d. turėaju progos 
dalyvauti draugijų parengime, 
kurio pelnas buvo skiriamas 
Vilniaus krašto nukentejusiems 
lietuviams šelpti. Dailės choras 
išpildė programų. Chorui vado
vauja Palaginovas. Nors jis yra 
ukrainietis, bet jaunimų moki
na lietuviškas dainas dainuoti. 
Gaila, kad jaunuoliai i^ažiau 
boja disciplinos: ir šį kartų ne
didelis jų skaičius tedalyvavo. 
Visai kas kita yra su mergino♦ 
mis, kurios yra labiau akuratiš-

dienis, tai gal musų jaunuolius 
silkės paveikė...

Kaip ten nebūtų, bet choras’ 
visai neblogai pasirodė. Jiems 
už tai tenka kreditas atiduoti. 
Buvo taip pat solo, duetų. Dai
navo žinomas vietos daininin
kas Kijauskas ir Moris. Išėjo 
gerai. Jie buvo net kelis kartus 
publikos iššaukti pada nuoti. 
Paskui dainavo p-lė Grigs. Kai
po pradinė dainininkė, tai vi
sai neblogai sudainavo. Linkiu 
jai kuo geriausio pasisekimo at
eityje.

Publikos, palyginti, nedaug 
tebuvo. Kodėl taip įvyko, tai 
sunku ir pasakyti. Greičiausiai 
tai netikęs nusistatymas; kuris 
pasireiškia musų tarpe. O tas 
nusistatymas susiveda prie to, 
kad»jeigu aš prie rengimo ne* 
prisidedu, tai neprivalau jame 
ir dalyvauti. Mes vis dar nega- 
ime atsikratyti tų nelemtų ydų. 

O butų, rodosi' metas gerų dar
ių visiems vieningai remti.

Kų padarysi, — gal kada ir 
jusiprasime.

Šia proga noriu padaryti Šv. 
urgio svetainės šeimininkams 
jastabų, būtent, kad tvarka bu
žo visai netikusi. Krėslus ėmė 
dalyti tik tada, kai jau žmo- 
lės pradėjo rinktis. Kai kil
iems tad teko gerokai pastovė

ki, kol pagaliau jie galėjo atsi
usti. Blogiausias dalykas buvo 
as, jog statė ir tokius krėslus, 
m t kurių nebuvo galima sėdėti, 
les jie vos tik laikėsi. Kai ant 
tokio krėslo žmogus atsisėdo, 
tai krėslas taip ir sugniužo.

Kaip sau norite, o tokie da
lykai lengva išvengti. Jei už sve
tainę yra imama nuoma, tai 
ten turi ^buti nors pakenčiama 
tvarka.

šiaip iš parengimo, tur būt, 
ir šiek tiek pelno liks. Tas pel
nas, kaip minėjau, yra skiria
mas Vilniaus lietuviams šelpti.

—Mociejus

Naujas Piymouth automobilis-komeicinis ir keleivinis. Gali savininkui pa
tarnauti kaip patogus ir gražus keleivinis automobilis ir, vienkart, turi 121 kubi
nių pėdų vietos važmai vežti. Ratų pagrindas' 117 colių, turi Plymouth L-head 
“Floating Power” inžinų. Taigi, puikus ir prekėms vežioti karas.

*. f
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jų romantiški spėliojimai taip 
prozaiškai pasibaigė.

\ iena tų pojiių už pi otku i 
gali laimėti pirmų prizų. Ji vy
ro neturi, neina nei maudyti, 
nei kitur, sėdi viešbučio veran
doj ir per dienas siuvinėja di- 
.elę drobulę. J.os akys nei \a- 
.tndėiei nenurimsta ir laksto į 
nsas puses. Ji 
na ir kų daro, 
rengusi gražia 
nei, pasakoja 
dienos įvykius:

- Ar girdėjai su kuo Mrs. -- 
šėjo byciun ir kų ji savo vy
rui sakė?... Ir kas galėjo many- 
i!.. Pamislvk!...

seka kur kas ei- 
« vakare, persi
suku ia vakarie- 
savo kolegėms

Taip — be 
lionų dienas. c

pertraukos, per

daugiau)

’ MEKSIKOJ
, Rašo

DOMINIKAS KURAITIS

(Tęsinys)

“Betliejus”.
miestelio reguliariaiIš

žiuoja laiveliai su ekskursijo
mis į džiugles-liršlus, lauki
nius miškus ir tankumynus, 
kur vien žvėrys gyvena. Rei
kia laiveliu važiuo’i virš va
landų laiko. Paskui persėdus 
į valtis reikia irtis siaurais ka
naliukais, apaugusiais krūmais 
ir vandeniniais augmenimis. 
Gamta atrodė lyg niekad ne
buvus žmogaus ranka paliesta 
—tikras pasaulio galas.
, Už kiek laiko privažiavom 
mažų indėnų kaimelį, kuris 
negali pasigirti net arkliu, ne
kalbant jau apie kitus pasau
lio patogumus, kaip automobi
lį, elektros šviesų ir tam pa
našiai. Vaikščiodami po tų 
primityviškų indėnų kaimelį 
vienoj bakūžėj užėjom “Bet
liejų”—“Kristaus g m mo sie
la”/ 1 --

Bakūžė buvo ' apie dešimts 
pėdų ilgio, -sienose buvo di
džiuliai plyšiai, per kuriuos 
vėjas laisvai putė, nebuvo lu
bų ir vidų nuo lietaus ir kar-

va-

n ii šiaudų stogas.
Viduj bakūžė buvo beveik 

tuščia, tik vienoj vietoj buvo 
krūva šieno, ant kurio buvo 
padėtos Kristaus ir motinos sto- 
vylėlės, taipgi kitos dvi mažos 
stovy lėlės vaizduojančios jau
čius, atėjusius Kūdikiui garbę 
atiduoti. Sukištos į medžio ga
balų, kuriame buvo išgręžtos 
trys skylės, degė žvakės. Prie jų 
sėdėjo trys seni indėnai, visi 
grojo smuikas ir meldėsi Ku
dakini, atnešusiam pasauliui ra
mybę ir lygybę...

Pasidarė jauku ten stovint. 
Nežiūrint kokios yra tavo nuo
monės, matei, kad tie indėnai, 
knygų neskaitę, rašto nematę, 
neturėję progos pasaulyj, nuo 
širdžiai, be jokių rezervacijų *h' 
visomis mintimis, tiki Kristui. 
Jį garbina ne todėl, kad taip 
bažnyčiose sako, bet todėl, kad 
jie nori jį garbinti, kad jis yra 
jų viltis ir paguoda, kad tarp jų 
Kristaus dvasia gyverta. Jie tiki, 
kad Kristus jiems tikrai norė
jo čia žemėj laimę atnešti, bet 
nedorėliai išnaudotojai — po
nai jam tai neleido padaryti, ir 
užmušė jį prikaldami prie Kry
žiaus. Bet tai riekis, Kristus 
duos j^ems tų laimę, kai jie nu
eis pas jį į dangų.

Jauste jautėm tas minti% žiū
rėdami į tuos besimeldžiančius 
indėnus. Nenorėjom šypsotis iš 
jų primityviškumo, bet jautėm 
jiems pagarbų.

“Pliotkininkės”.
Acapulco miestelyj yra viso 

kių viešbučių, kokių lik nori 
Vienas iš jų tai tikrai ypatin 
gas. Jis naujai pastatytas ir iš 
tolo atrodo kaip didelis laivas. 
Viduj visi įrengimai panašus į 
įrengimus keleivinio laivo pir
mos kliasos kabinose. Į tų vieš 
būtį suvažiuoja žmonės, kurie 
pinigais nesiskundžia ir nori 
pabūti gražioj aplinkumoj. Pi
giausias kambarys čia kainuoj i 
pusantro dolerio dienai. Ten su
ėję amerikiečiai — “džentelme 
nai” savo tuntus skaičiuoja ir 
kepa sumanymus gerlaikiams 
gražinti. Kaip jie korektiški rū
bų atžvilgiu namie — su fra
kais ar smokingais, — taip jie 
čia laisvi. Valgyti eina užsimetę 
naktinį apsiaustų ar papludy- 
mio švarkų. Jie čia atvažiuoja 
pabėgti nuo visokių formalumų 1 
ir drabužis nerupi.

Bet jų žmonos — tai jau kir 
tas klausimas. Jos atsiveža vi
sus savo deimantus, tiek suknių 
kiek turi arba telpa į skrynias, 
dėvi po dvi tris skirtingas suk
nias j dienų ir giriasi viena ki
tai kiek daug jų vyrai uždirba.

Kai nauja moteriškė atvažiuoja, 
tai jos šnabždasi patylomis ir 
smalsiai teiraujasi ar ji atvažia
vo su savo vyru ar su... — Oh, 
Dieve, ir ji dar drįsta nešti 
kaip išdidi, padori ponia...

Žinot moteris...
Kartų atvažiavo sena moteriš

kė apsimausčiusi deimantais 
p.rštus ir riešus. Kartu su ja at
važiavo vaikinas, kuris galėjo 
gal du karįu bu Ii jos sumini... 
Na, ir pradėjo viršlaikį dirbti 
liežuvių fabrikas... Daug vargo 
turėjo tos poniutės, kol surado 
kad tas jaunuolis nebuvo nei 
moteriškės vyras, nei “žigalo”, 
bet jaunas giminaitis, kurį mo
teriškė, būdama turtinga, a t ve -

2,000 KAURŲ 
Nupiginta 50% 

'eateiAaukli. eempeliai, didelės minroB. 
rfentali kaurai, NpMRiAaukti. 0x9, 8x10.

9x12. 9x15... $3 iki $18. Nea'eiAaukta 
7*4x9. 9x12. 9x13*4. 9x18 $4 iki $24. 
Nauji 4x0. 8x9. 8x10. 9x12. 10*4x15
$10 iki $30. Nauji Wllt ns. 8x10. 9x12.
‘xl5 $35 iki $55. Tikr' Orientali 2x4, 
. <0. 6x9 iki 9x12. $6 Iki $75.

Checker Cleaners
WARE H0V8E 0208—10 80. RACINE 
Kasdien, antr, ketv, Aertad. vakarais 

Tcl. ENGLEMOOD 0051

i^arks Toggery
‘MADOS VYRAMS’

• DRABUŽIAI
• BATAI
• PARĖDAI 

203-202 E. 154th St.,
IIARVEY, ILL.

Tel. 639 Vakarais atdara

<ė į kurortų paprastam poilsiui. 55
žinoma, jos jautėsi suvilios, kad Garsinkitės N-nose

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KULTŪROS KLIUBAS RENGIA 

Šaunų Metini Balių Su Programų 
ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO-JAN. 20 D., 1940.

Hollywood Svetainėje,
2417 West 43rd Street.

Pradžia 7:00 vai. vakaro. įžanga 25c ypatai.
šauni SWING MASTER ORKESTRĄ ŠOKIAMS. Bus dainos, muzika 
ir kiti įvairumai. Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.

DAN’S PLACE
2449 W. Fullerton Avenue

(Kampas Campbell Avė.) 
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENI

SAUSIO 20-21 dd., 1940
UŽKANDŽIAI IR MUZIKA VELTUI. KVIEČIU VISUS LIETU
VIUS ATSILANKYTI. DAN SMITH, SavininkasK -J

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

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

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

šiandien

vou* \ J1

ggfCOjvC?

h&įu-UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN B08LDING
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500

4 i

hiuuinitti
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Diena Iš Dienos
Dėkinga Už 
Pašalpą

Chicago Lietuvių Draugijos 
Valdybai esu dėkinga už pa
šalpų, kurią man suteikė man 
susirgus. Dėkinga taipgi ir 
draugijos gydytojui, Dr. Mont- 
vidui 
man 
toms 
mane

salėj įvyko sukaktuvių vaišės.
Pp. Petraičiai turi du šunu, 

Albertų ir Bruno, ir yra žino
mi daugeliui chicagiečių. P-a 
Petraitis yra giminaitė Will'ow. 
Springs biznierių, pp. Liepų.

Jubiliejaus proga siunčiam 
jiems geriausius linkėjimds.

VBA.

TARP MUSŲ 
WNIERIŲ Ir Dr. K. Draugelį

už jo nuoširdžių pagalbų 
ligoje. Dėkinga esu ir 
mano draugėms; kurios 
atlankė man susirgus.

O. Mittskus.

Sidabrinės
V eštuvės

Sveikinam pp. Petrą ir Juli
ją Petraičius sidabrinių sukakT 
tuvių proga ir linkim jiefris il
go ir laimingo gyvenimo. Šir-. 
dingiausi linkėjimai ir p. Pet
raičiui ir p. Petraitiehei —- mu
sų brolienei ir ciocei.

Mary Liepair dukterys, 
Virginia, ir Bertha Zalatorius

6733 S. Maplewood Avė.

Sidabrines vestuves ruošiasi 
iškilmingai švęsti 
niečiai pp. Petras 
raičiai, nuo 6419 
Sekmadienį, saus.
valandų po pietų, Marųuette

seni naujie- 
ir Julia Pet- 
S. Troy st. 
21 d., antrą

Šūeina Dvejos 
Sukaktuvės

Praeitais metais, Shūsio-Jkn. 
20 d. susituokė Vincas ir Pau- 
ifm Staniai, “Cen-
tury Tavern”, 901 W. 35th St.

Biznį jiedu pirko irgi pra
eitais fnetais Sausio mėnesį, 
todėl šįmet p;į). Sta'h'iūrhs iŠ- 
pbbla vieni metai sutūok'tuVių 
ir pirmi metai biznyj.

Jie rengiasi tinkamai pami
nėti tas dvigubas būkaktūves.

Sekantį šeštadienį, Sausio 20 
d. jie rengia didelę “parę” sa
vo Ceritury Tavernoj, atžyme- 
jimtii sėkmingai praleistų me
tų. — J. A. S.

Abu švenčia sidabrinius 
jūbiliejttš

“Bridžinosim”,
‘Tinakliuosim’’, 
taėo tošim —

CLASSIFIED ADS. 1
k.!...... ■■ ...............  ■■■„i.i...... —iii^.iIMmrrW n —Ii........i. i , ■■■■i , ...................-i ■ /

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

An-

ANTANAS kažlauskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 17 d., 6:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseiriių apskr., Papa- 
sinių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Stanislavą Kamins
kienę, žentą Joną, anūką Mel- 
viną ir kitas gimines, draugus 
ir pažystamus, Lietuvoj sūnų 
Bladislovą.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
718 West 18th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 20 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į Dievo Apvaizdos par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
^ielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Kazlausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnąvimą ir 
atsisveikinimą. Nuliučlę lieka:

Duktė, žentas, Anūkas ir 
Giminės. y

Laid,k.JPir,uLachawicz ir Su
nai. Tel. CANAL 2615/ r

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj) z
Raymond Mumehthaler, 

su Maxine Plikes, 18
Walter Barczak, 22, su

na Mae Darus, 20
Andrew Kalabus, 25, su Alex-

andra Montrym, 17
Joseph Vydra, 28, su Flo- 

rence Maier, 25
Bernard Bronsky, 28, su Bea

triče Simon, 30

Reikalauja
^erskirų

Mary Cervinie nuo Anthony 
Cervinįe

turi “Shoe Shop”, 
St. Jo gerai atlie- 
mėgsta kaimynai, 

vis dau-

padaryti,

Darbštus 
Kurpius

Mike Sink 
710 W. 33rd 
karną darbą
todėl Mike kas kart 
giau užimtas.

Kad suspėti laiku 
pristatytą darbą, Mike samdo
pagelbininką. Dviem “šiau- 
čiams” esą užtektinai darbo.

Praeitą vasarų pas Mike Sink 
dirbęs cicerietis 
ras Baltuška.

šiaučius, Pet-

inVRlK|\ Tekamu į į LU V Lili 10 Visas Pasaulio k
Dalis 

KVIETKININKAS H
I Gėlės Vestuvėms, BarikietamsH ir Pagrabams [į

3316 So. Halsted Street 
f TeL YAkpS 7308 rj

■ *1 Pi ftGėlės Mylintiemsj I U LJjfl Vestuvėms, Ban- H II ■ 1 Mkictams, Laidotu- v ■ a • vėjiis papuoši- 
gėlininkas 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE S800 ■H

TAMAS SIMONAVICIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 17 d., 9:05 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno rėd., RanToškių 
Kaimo, Žagarės parap.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Uršulę, po tėvais Gir- 
skaitę, dukterį7 Matildą, žentą 
Izidorių Čepulis, anūkę Elea- 
nor, brolį Kostantą, pusbrolį 
Joną Simonavičių, pusseserę 
Viktoriją Rakštienę, jos vyrą 
Telesforą, ‘ brolio dukterį Stro- 
čkienę ir jų šeimynas, švo- 
gerką Martą Kristipaitienę, 
jos vyrą ir jų šeimą Aurora, 
III., daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų. p

Priklausė prie ' Žemaičių 
Kultūros Kliubo.

Kūnas pašarvotas 
Eudeikio koplyčioj,
Fairfield av. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, Sausio 22 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Šv. Onos 
parap. bažnyčią, 38 PI. ir Ca- 
lifornia avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į St. Charles kapines, 
St. Charles, III.

Visi a. a. Tarno Simonavi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, žentas, Anū
ke, Brolis, Pusbrolis, Pusse
serė ir Giminės.

Laid, Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

Baltuškai bu-
ir tūlą laiką

Iš ligonines
b;t

Nelaimėje P.
1 vo palūžęs kojų 
gydosi ligoninėje, 
vėl grįžo pas Mike Sink, 
dirbti dar negai.

Chicagoje Petras 
draugų ir gimi- 
nori, kad jo ar
pas Mike Sink,

Ciceroje ir 
Baltuška turi 
nių, todėl jis 
timieji ateitų 
jį atlankyti...

John F.
4447 So.

ŠūVO dviejų, jrifttių, :K: 
Draugelio ir' Dr, G. Ž. VėžėliO, 
^ū'g^bimui Airterikoš Rietuvių 
Daktarų Dr^tigija Fėnpiū bali- 

PėkfftūAėnio vakare, va- 
šat\O 11 diėhų. Rankiotas

ftoNvan vieš- 
butyje, 500 Englewood avenue, 
prie 02nrd p ace ir Normai a ve.

tradicija, jau nuo 
sėtini toaikWų MrAu'gifa pager
bia 15 TšbūVu-
sitis savo narius. Ta pačia pro 
ga ūiŽyrtii jų ^pašida^bavAtių 
drūtigijai -ir višttomėnei jų 
f esi jos srityje. .

' ' (

llaig’ė mokslus 1913-^-1914
Tokios pagarbos stilaukė ir 

ja gali pasidžiaugti Dr. K* 
Draugelis ir Dr. C. Ž. Vezėlis, 
abu 1913 ir 1914 metais paei 
liui baigę Loyolos Universitetą 
dėn(isterijos skyrių — Chicago 
College of Dental Surgery. Jie
du yra vieni iš pirmųjų drau
gijos narių, sėkmingi savo 
praktikoje ir nemažai pasidar
bavę draugijai.

Kaip visuose draugijos ren
giamuose bankietuose, taip ir 
šiame,/ turėsime skaitlingą dak
tarų susirinkimą. Taigi, šia 
proga kviečiame daktarus drau
gijos narius vasario 11 dienos 
oankiete dalyvauti. Valdyba ar 
komitetas jus aprūpins • })ilie- 

| .ais. —Bankieto Komitetas.

Viliiiaus lietu vilų baudai
NORTH S1DE. — Norlhsidie- 

čiai ir vėl laukia smagaus pa
dengimo. Dar. neužmiršo buvu
sio vakaro praeito lapkričio 12, 
kada įvyko gdažus ir smagus 
įjankielaš, surengtas sudėtinai 
‘dviejų į^ortbridės SLA 226 'ir 
313 kuopų.

Vasario 4 d., sekmadienį, 
įvyks SLA 226 kuopos bunčo 
ir korttį lošimo vakaras. Komi
sija susidėda iš darbščių North 
Sidės leidžiu, būtent: pp. Gri
gaitienės, Rypkevičiėnės, Fai- 
ziehės, 'čėpukiėhės, fcungienės 
ir Aleknienės.

Visos energingai tam paren
gimui darbuojasi, Sujudino vi
są Northsidę. Lošimų laimėji
mams dovanas kai kurios na
res savo dovanoja, kai kurias 
nuperka. Taipgi ir kiti north- 
sidiečiai daug dovanų adkauja 
laimėjimui.

Visi prijaučiu šiam parengi
mui, nes pelnas padarytas pa
rengime yra skirtas ■ Vilniaus 
lietuvių naudai.

Bunco lošime gal daugiausia 
dalyvaus moterys ir merginos.

Kortų lošime gal būt daugiau 
bus vyrai. Kortomis lošimai 
bus įvairus. Kas loš “sikstiką”, 
kas “karasinką”, kas “pinaklį” 
ir “bridžių”.

“Bridžininkai”

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

TOBIN-PICKER and CO. 
4119 Belmont Avenue.

blTUATION VVANTED 
Ieško Darbo

MOTERIS PAIEŠKO DARBO 
prie namų arba bile kur. Esu gera 
šeimyninkė — mylinti vaikus. Esu 
pusamžiaus. WENTWORTH 1851.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie moterų sportinių dra
bužių geras mokestis. 234 South 
Market Št., kambarys 603.

TRAVEL
Keliones

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

do-

REIKALINGA VEITERKA.
666 Wešt 14th Street.

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

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

OPERATORIŲ, 2 ADATOM — 
turi būti gerai patyrusios prie lap 
Sėkmingo. Kreiptis Mr. Queonan.

ERO MANUFACTURING CO. 
714 West Monroe St.

PAIEŠKAU BEi\DR AKELEI VIO 
važiuoti į Los Angeles automobiliu. 
Dalintis išlaidomis. 4307 Archer 
Avė. (Cleaning Store) S. Senulis, 
Lafayette 9194.

FVR RENT—IN GENERAL
Rcnddai—Bendrai __

RENDAI DU KAMBARIAI karš
tu vandeniu šildomi, patogioj vie
toj, arti gatvekarių lainės. Vy
rams ar vedusiai porai. Garažas. 
4221 So. Sacramento avenue. Klau
skite Mrs. A. Phillips.

REIKALINGA PATYRUSIŲ che- 
nille dotters dirbti prie veliony. 
Kambarys 802, 65 E. South Water 
Street.
---------------------------------- 1.......

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, patyrusi. Liudymas, 
būti ar eiti. 916 Ainslee. Netsky, 
Edgewater 1369.

SUSIRINKIMAI

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SERGU, priversta par
duoti Avo bučernę-gro- 
sernę. Dirba du buče- 
riai. Biznis geras. Kas 
nori gero ir pelningo ’ 
biznio, tuojau atsišau
kite.

NAUJIENOS, 
Box 1120.

ROAD HOUSE IR PIKNIKAMS 
DARŽAS, 13 Va akrų žemės, plytinis 
namas prie 2 vieškelių turi būti 
parduoti tuojau. Specialas $18,000.

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

Visi Turės Daug 
Darbo Šį Vakarą 
Rengiant
Vieni Tarkuos, Kiti Piaustys, 

Tręti Keps

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ POLITIŠKO ir PAŠ. KLUBO, 
12 Ward, narių metinis susirinki-, - - v . -
mas įvyks sekmad., sausio 21 1 vai. 
popiet, HollywoOd svet., 2417 W. 43 
St. Visi privalote skaitlingai susi
rinkti, nes yra daug svarbių tari
mų. —Paul J. Petraitis, rast.

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPI
NIŲ LOTŲ (SAVININKŲ IR DR- 
JŲ ATSTOVŲ visuotinas metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio 21 d. 1940 m., Lietuvių Audito-, 
rijos svet., 3133 So. Halsted St., 1 
vai. popiet, antram aukšte. Atsi
lankymas būtinai reikalingas.

t —J. Zalatoris, sekr.

PARDAVIMUI KRIAUČIAUS ša- 
pa, 10 metų įsteigta. Pardavimo 

. Mrs. P. Grikietis, 
4454 So. Westcrn Avė.Komisija potvarkė, kad 

vanas gaus kaip tie, kurie 
bunco, taip ir tie, kurie 
kortomis.

Šių žodžių rašytojui geriau
sia patinka bridžius, tatai Ryp- 
kevičius rūpinasi, kad sudaryti 
mažiausia šešias partijas bri- 
džiaus lošimui. X. Saikus ir M. 
Grakauskas rūpinasi pinakliui 
sudaryti mažiausia dvyliką par-

n- ...
K., čepulevičius ir 

rūpinasi “siskstikui” 
apie aštuoriias partijas,
lis, Jokubauskas, černaūskas, 
čereška, Pačkauskas ir Bočiu- 
nas dar nepasirinko kuriai par
tijai prisidės. Rulis ir Kairia 
greičiausia eis prie pinaklio.

Šios kuopos iždininkas J. 
Grigaitis šitam parengimui au
kauja veltui svetainę. Tai gana 
stambi auka. Vakaras įvyks J. 
Grigaičio svetainėje, 3801 W. 
Armitagc Ąve

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas dėl blogos sveika
tos. Puiki vieta, senai išdirbta —6 
kambariai užpakaly, moderni, daro 
gerą gyvenimą. 1734 W. 89th St. 
Beverly 4075.
,H II U l!

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

PARENGIMAIKeistučio Pašalpos Kliubas 
rengia iškilmJiigą feankietų pa
gerbimui naujų narių, sekma
dienį, sausio 21 d., Hollywood 
svetainėj, '2417 W. 43rd St. 
Pradžia—6:3Q vai. vak., įžan
ga—$1.00. .

A. Vilis 
sudaryti

N O R T H SIDĖS VAKARINĖS 
ŽVAIGŽDĖS KLIUBO 26-tas meti
nis šokių vakaras įvyks šeštadienį, 
sausio 20 d., 1940 Legion Salėj, 3945 
West North Avė. 8:00 vai. vakaro. 
Įžanga 25 centai ypatai. Kviečiame 
visus atsilankyti.

PRANCIŠKUS MARAZAS 
gyVeno 1335 So. 49th Ct. .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 17 d., 8:50 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 

Amerikoj išgyveno 43 m. 
gimęs Lietuvoj, Kauno apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
4 brolio sūnūs: Jurgį ir jo šei
myną, Joną ir jo šeimyną, 
Antaną ir Juozapą, 2 brolio 
dukteris: Ohą Rimkienę ir jos 
šeimyną ir Julijoną Betin ir 
jos šeimyną.

Priklausė prie 
Rožės Kliubo ir 
Paš. Kliubo.

Kūnas pašarvotas
1410 So. 49th Ct., Cicero. Lai
dotuvės įvyks šeštad., Sausio 
20 d., 1:30 vai. popiet.. Iš
koplyčios bus nulydėtas į Lie-s 
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Ma- 
razo giminės, draugai ir pa
žįstami esat .nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolio Sunai ir Brolio 
Dukterys ir Giminės.

Laid. Dir, I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

koplyčioj

*

p JĮ

f

i

Raudonos 
Keistučio

t?

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

PRANCIŠKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 24 d., 
sausio mėn. 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoj, Noraičių kai
me, Joniškio apskr.

Paliko dideliame nuliudipie mo
terį Oną, sūnų Frank ir Lietuvoj 
seną motinėlę, brolius ir seserį.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus vyro ir tėvelio bus laikomos 
Šv. Mišios Šv. Jurgio bažnyčioje, 
sausio 24 d., 1940 m. 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, drau
gūs ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas, o paskui vykti į šv. Kazi
miero kapines, dalyvauti paminklo 

‘pašventinimui, o iš kapinių į namus 
po num. 3600 So. Lowe Avė. Tel. 
YARDS 0208.

KLUPŠAS

Mes Tave mūšų brangusis Pranciškau niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiaus ar Vėliaus 
•pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame:
MOTERIS ONA, SŪNŪS FRANK, GIMINĖS IR DRAUGAI

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNiTURE HOUSE, Ine 
-T H F. HOME OF FENE FURNITURE" 8INCK 19M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

RAPOLAS GIBAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rapolas Gibavičius sulaukęs 
46 metų amžiaus, palikdamas 
dideliame nuliudime savo mo
terį Adelia, 2 dukteris Stasę 
ir Juzefą, du brolius -Stasių
Racine, Wis. ir Simoną Giaba- 
vičių su sesere Oną Lietuvoj, 
dėdę Antaną Giabavičių Chi- 
cagrfj ir 2 švogerųis su švo- 
geirkum Stasi ir Nellie Navic- 
ki ir Jim ir Marijoną Collern.

Velionio kūnas pašarvotas 
randasi namuose 1526 Cleve- 
land Street, Gary, Ind.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Sfeusio 20 d. 10:00 vai. ryto iš 
n^tnų į kapines.
, Visi Rapolo Gibavičiaūs pi
ntinės, 'draugai ir pažystami 
ėšht nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ei jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Pasilieka nuliudusios Mote
ris Adelia, Dukterys Stasė ir 

Juzefą Gibavičius.
Laidotuvėse patarnauja Gra- 

borius Kelner ir Truzin, Tel. 
Gary 9000.

Nepamitškim bankielo dide
lių linksmybių. Bus dainos, šo
kiai, prakalbos, visokie pasi
kalbėjimai. Taipgi gaspadines 
rengia skanią vakarienę. P. 
Norkienė keps vištas. M. Ado
maitienė keps teliuką, G. šni- 
kiėnė keps kugelį, o p. Saka- 
liėnę darys Saločius. Avižoms 
ir Vinčkus piaustys lašintus ir 
tarkuos bulves. Nepraleiskilė 
bankieto.

Chicagos Lietuvių
Draugijos Vakaro
Darbininkai

PARDAVIMUI 20 AKRŲ VIŠTI- 
NINKYSTĖS ŪKIS, geri budinkai, 
taipgi 5 akrų piotas oe budinkų— 
pigiai, gera vieta. Box 1132, 1739 
So. Halsted St.

-K. č.

Agentavimas Nėra 
Lygtis Agentavimui

Komisijos narys, 
M. čeplinskas.

VINCENTAS LENAUSKAS 
gyveno 923 W. 35th PI. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 18 d., 8:45 . vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 65 m. amž., 
gimęs Lietuvoj, Kauno apskr., 
Grinkiškio ^par., Sauęmiškio 
kaitfte. Arrierikoj isgyveho 42 
metus. ,

Paliko, dideliame nuliudime ' 
moterį Aleksdndrą po tėvais ’ 
šarkauškaitę, du sunu Felik- ' 
są ir . Andrejų, marčią Oną, , 
brolį Ęchvard^, Švogėrį Au- ; 
gustą • Mišėvičią ir šeimyną, 
pusseserę Oną Mišeikienę ir 
Šeifriyrią, švogėrką Kdštariči- 
ją ir švogerį Kaimierą • Čeba- 
tus ir Šeimyną ir kitąs gipai- , 
nes. Lietuvoj—-brolį Boleslo
vą, seserį Stanislovą ir kitas ’ 
gimines.-

Priklausė prie D. L. K. Vy
tauto Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litųa- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, Sausio 22 d., 8:00 
•vai. ryto iš namų į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi- 
"bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus hu- 

įdtniero kapines 
Incėnto Lfenėus-

lydėtas įšv.
Visi a. a.

ko giminės, 'draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidothvfese ir« 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sunai, Marti, Švogeriai, švo- 
gėrka ir Giminės. ,..į

Laid. Dir. A. M. Phillips, < 
Tel. YA&DS 49O8.< <

Chicagos Lietuvių Draugijos 
metinio vakaro 
kurie yra žemiau

VViiULESALL FUKMIoKE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

vyro, ku-

28 d. bu-

mintis, 
“Nau-

aiškiai

darbininkai, 
išvardinti, 

malonėkite sausio 21 d. susi
rinkti į rubsiuvių
(333 So. Ashland Blvd.) 

vai. po pietų.
J. Katilius 
S.Stašaitis 

fF. Brajus 
M. čepulėvičius 
J. Tumosa 
A. Akacka 
Ramanauskas 
J. Walulis
J. Tumėnas
P. Brazis 
A. Tumosa i
Bėrnice Laucius 
Matekonis Jr. 
Al. Mickevičius
K. čepulevičius 
A. Ambrose 
K. RypkeVieienė 
Mrs. Budris 
K. Radišauskienč 
Mrs. -Bružienė 
P. Galškis 
Martinaitis 
J. Gumauskas 
J. Čepaitis.

4

svetainę 
prieš

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien
ok nacionaiiai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
111. Phone Republic 6051.
M.i.... .. I..I1 i.i ■ ftii iri ii IOiuT

PLUMB1NG & HEA1ING 
{rengimai ir Apšildymas

ŠILDYMO REIKMENS
BOILERIAMS DALYS 

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

Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti.

r

Tol. MONROE 3387

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Kas diena
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkiniu bi? 
ho progų ir t t

(Skaitytojų balsai)
Antradienio, sausio 9 dieną, 

‘Drauge” kas tai pasivadino 
“Namiškiu” ir drožia pamoks- 
ą “Naujienoms” apie šluotas.

Tame pamoksle jis šluotos 
,artojiiną labai neteisingai iš
kraipo. “Naujienose” lapkričio 
28 dienos laidoje buvo parašy
ta apie “Draugo” broliukų už-, 
dpuolimą ir šmeižtus adresu p. 
A. J. ir jos mirusio
rie tilpo lapkričio 20 ir 21 die
nomis “Drauge”.

“Naujienose” lapk. 
vo į tuos šmeižtus atsakyta ir. 
paaiškinta kodėl “broliukai” 
užsirūstino.

Dabar “Namiškis” 
žuoja iškraipydamas 
kurios buvo parašytos 
jienose”.

“Naujienose” buvo
pasakyta, kad to broliuko tiks
las buvo ne du katalikų laik
raščius įsiūlyti, *o nabašhinko 
laidotuves nul&dąM tėh, 
“broliukai“ nogėjo. Tai už 'si-t 
tokį agentavimų ir 4>uVo siulo^ 
ma šluota, o ne už “Draugo” 
ar ‘"Laivo” Wtl5*nYį.

Rainiškis lakiai daug savo ra- 
šihyj liū'pasakdja apie iųjėiftų 
teibes. Nbrfettjsi .paklattsti, ar 
broliukai agentai turi valdiškų 
leidimų tokiam agentavimui,

kaip įnirusių kūnų gaudymas? 
Šeimynų ir giminių varginimą 
ir nei’vavimų liūdnoje valando
je?

Pagaliai!, kad ir laikraščių 
ar kitų [frėkių agentams ar 
Vfilia "po ’pMBVtffta niandaguftlų 
pametus savo ta vorų siūlyti?

Pagaliau, argi . rūpestingas 
agėritas eis laikraščio siūlyti 
šeimininkei jos vyro šermeny
se? —Tki taip. z

j

jeigu “turite ką par 
Ūnoti, mainyti, išnuomoti 
samdytis ir L L, nelaukite 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki 
les ŠIANDIEN NAUJIEM 
‘Classified’’ skyriuje

^KAITYKITE kas dieną Na u 
j ienų 7-me puslapyje “Class 
ified’’ skyrių, 'ktlY siūloma daug 
i vafirtų gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO refcaluase 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa 
tarnavimu pašaukdami arba at
vedami: '

CANal 8500 
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, HL
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VAKAR BUVO -14° ŠIANDIEN BUS DAR
I ŠALČIAU i
Priemiesčiuose Vakar —• 20°

Dėl Šalčių Kilo 32 Gaisrai—Daug Nelaimių.

Vieni sako, kad Suomijoj— 
55 laipsniai šalčio, kiti kad — 
70, bet žinoma, kad mums už
tektinai šalta, kai termometrai 
rodo tik —14 laipsnių žemiau 
zero.

Temperatūra Chicagoj pra
dėjo pulti vakar rytą tuojau 
po vidurnakčio, nors ir prieš 
tai jau nebuvo labai smagu 
lauke be kailių ir kelių porų 
kojinių. 12-tą naktį termomet
rai rodė —1 žemiau zero, ir 
po to kas valandą vis labiau 
šalo ir apie 8 valandą ryto 
buvo —14.

Apie vidudienį “sušilo** iki 
—9 laipsnių, bet po to tempe
ratūra vėl pradėjo kristi ir 
šiandien, jeigu oro pranašas 
neklysta, Chicagoj drebėsim 
— 20 šaltyj. Kai vėjas ir šaltis 
veidus ir pirštus kanda, men
kas iš to malonumas, bet vis
gi galime džiaugtis, kad pas 
mus, palyginus su Suomija, 
yra “šilta.**

Chicagos priemiesčiuose 
temperatūra vakar rytą siekė 
apie 20 žemiau zero, o už Chi
cagos buvo dar šalčiau. Butte 
Montanoj termometrai rodė 
—31, North Dakotos valstijoj 
—30, o Parco, Wyoming vals
tijoj —28.
Vaikai Gali Pasilikti Namie 

—Jei Nori.
Vakar Chicagos mokyklų 

taryba paskelbė, <kad visos 
mokyklos bus atdaros,’ bet jei
gu vaikai nori pasilikti na
mie, jie gali tai daryti ir jų 
rekorduose nebus žymima, 
kad jie neatsilankė. Panašų 
pranešimą mokiniams padarė 
ir katalikų mokyklos. Kai ku
rie Chicagos priemiesčiai Uetgi 
mokyklas visai uždarė. (Dėl 
tolimesnių pranešimų apie 
mokyklas patariain klausytis 
rytmetinio S. Barčus radio 
programo arba kitų radio sto
čių. Visos stotys daro prane
šimus beveik kas 15-ką minu
čių).

Automobilių gatvėse Chica
goj vakar buvo gana mažai. 
Kai kuriems jie sušalo net va- 
žiuojant-laukiant žalios švie
sos prie kryžkelių. Kiliems 
baterijos nuseko arba alyva 
tiek sušalo, kad nebuvo gali
ma motoro pasukti. Gatveka- 
riai kursavo nevisai regulia
riai, bet buvo galima laiku 
nuvažiuoti į darbus. Keliose 
vietose dėl šalčių truko gatve- 
karių vielos, bet kitų nelai
mių nebuvo.

Daug Gaisrų.
Su šalčiais Chicagoj labai 

pašoko gaisrų skaičius. Jie 
daugiausia kilo dėl perkaitin- 
tu pečių. Ugniagesių vežimai 
šaudė po miestą beveik be 
pertraukos. Vienam gaisre trys 
ugniagesiai buvo sužeisti, o 12 
šeimynų atsidūrė gatvėj. Jis 
kilo trijų aukštų gyvenamam 
name ties 661 Evergreen st.

Penkios kitos šeimynos tu
rėjo gelbėtis, kai užsidegė

lapartmentinis namas ties 5222 
*Lake Park avė. Gyventojai iš
bėgo gatvėn apsivynioję kald- 
romis ir kitomi spatalinės da
limis.

Nors automobilių buvo ma
žai, vienok įvyko 65 mažos ne
laimės. Trys žmonės buvo už
mušti, o 24 buvo sužeisti.

Mirį Nuo Šalčio.
Vienas žmogus mirė nuo 

šalčio. Tai buvo 70 metų Wil- 
liam Zent, nuo 737 W. Madi- 
son Street. Jį atrado prię Clark 
ir Madison gatvių. Atrado, 
kad tai buvo lietuvis.

Dėl šalčių vakar buvo sus
tabdyti neribotam laikui visi 
W. P. A. darbai lauke.

Baigiant, ugsniagesių depar
tamentas prašo perspėti šeimi
ninkes, kad jos turi būti at-
sargios su pečiais — kad jų 
neperka i tintų ir kad nebandy
tų ugnim atšaldyti sušalusių 
vandens vamzdžių. Nekurkite 
“laužų** po vamzdžiais, nes 
gali kilti gaisras. Daug kas 
bandė tai daryti—ir rezultate, 
šešių valandų bėgyj vaj<ar ry-r 
tą kilo 32 gaisrai. Rs.«

Traukinys Užmušė 
Du Žmones, Sudaužė 
Du Trokus

Automobilių Nelaimės 
Chicagoj

Traukinys Chicagos pietinėj 
dalyje 'vakar užmušė du žmo
nes, vieną sunkiai sužeidė ir 
sudaužė du trokus.

Nelaimė įvyko prie 130-tos 
ir Torrence avenue, kur eina 
Niekei Plate gelžkelio bėgės. 
Nelaimėj figūravo gelžkelio eks
presinis traukinys.

Užmuštieji yra:
23 metų John Kittle, 116 W. 

104th Street, ir
40 metų Joseph Stitsman, iš 

Bremen, Indianos. Jo bendra
keleivis, Amos Mayer, iš Mor- 
risonville, Ind., buvo sužeistas.

Kryžkelio signalai veikė, bet 
trokų langai buvo aptraukti le
du ir vairuotojų matomumas 
buvo blogas.

Kitose automobilių nelaimė
se žuvo sekami žmonės:

August Schumann, 72 me
tų mokytojas nuo 2329 35th 
Street, ir 72 metų William PoL 
ley, 10357 S. Campbell avenue.

Schumannas žuvo prie Blake 
ir Archer avenue. Automobi
lio vairuotojas Robert Zeigler, 
nuo 6323 S. Kedzie avenue, bu
vo apkaltintas neatsargiu va
žiavimu.

Apskričio ligoninė deda pa
stangas pasiskolinti iš federa- 
lės valdžios 600 milligramų ne
paprastai brangaus metalo “ra- 
diumo” vėžio gydymui. 600 
milligramai kainuoja apie $7>- 
000.

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
Rusijos kareiviai paguldė savo galvas Suomijos sniego nuklotuose laukuose.

Išlaikė Oro Kadeto 
Kvotimus

MARQUETTE PARK.—Chi
cagos garnizono viršininkas, 
gen. Stanley Ford skelbia^ kad 
jaunas marųuetteparkietis, Fre- 
derick C. Engleman, išlaikė oro 
kadeto kvotimus ir bus priim
tas kariuomenėn kaipo karo 
lakūnas. Engleman gyvena ad
resu 6517 S. Campbell avenue. 
Iš Chicagos kvotimus išlaikė 
tik du jaunuoliai.

Reikalauja $50,000 
Už Operaciją

Chicagietis Fred ęompostello 
užvedė bylą apskričio teisme 
reikalaudamas $50,000 iš Dr. 
Lewis K. Eastman. Jis kaltina 
daktarą nerūpestingai atlikta 
operacija, dėl kurios turėjo var
gti 22 mėnesius laiko. Dr. East
man taisė jam nulaužtą koją.

Vogė Senelių 
Pensiją Nuo 
Geradarių

Kai 19 metų berniukas, Vin- 
cent Lacy, prarado darbą, ji 
priglaudė du seneliai, John 
Sadler, 70, ir Charles Nourne, 
74, nuo 6357 S. Peoria street.

Vakar Lacy buvo areštuotas 
už senelių apvogimą. Jis prisi
pažino, kad pavogė ir iškeitė 
jų senatvės pensijų čekius.

Saugumo Teisėjas 
Nelaimėj

Teisėjas John Gutknecht yra 
Chicagos automobilių teismo 
teisėjas. Jis dabar randasi Omą- 
hoj, kur vyksta Nacionalė Sau
gumo konvencija. Važiuodamas 
į konvencijos posėdį teisėjas 
pakliuvo į nelaimę, kai jo taxi 
įvažiavo į kitą automobilį. Iš
liko nesužeistas.

7 , NĄU3IENŲ-ACME Telephoto
William Gerald Bishop (po kairei), kilęs iš Vienos, 

ir John. T. Brout, kurie liko federalės valdžios agentų 
i uiinti kaip# /teroristinės grupės vadai.
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Patinka Ęudriko
Programas

NORTH- ŠIDĘ. — Visuomet 
, 'lausau Budriko Radio progra- 
rų sekmadieniais. Jie labai 

‘domus, ne tik kad visuomet 
orkestrą groja gražius muzi
kos numerius, bet yra labai ma
lonu klausytis p. Juozaitienės 
dainų. Ji turi gerą balsą. O ir 
Makalų grupė 'visuomet vaidi
na gabiai savo dramą apie Ma
kalų gyvenimą.

O. Mittgkus.

Išmetė 12 Šeimynų 
Gatvėn

Nuo perkaitusio pečiaus ki
lo gaisras ir sunaikino trijų. 
aukštų namą adresu 661 W. 
Evergreen avenue. Nelaimė iš
metė 12 šeimynų gatvėn —- 13 
žemiau zero šaltyj. Nelaimin
guosius priglaudė kaimynai.

Įšventins Arkiv.
Stritch Kovo 7

Chicagos diecezijos laikinas 
perdėtinis, vyskupas B. J. Sheil, 
vakar paskelbs, kad naujas 
Chicagos arkivyskupas, Samue! 
A. Stritch,; iš Milwaukee, bus 
įšventintas kovo 7 d. Iškilmės 
įvyks'Holy Name katedroj, prie 
Superior ir State. Dalyvaus ka
talikų bažnyčios vadai iš visos 
Amerikos.

Chicagon Atvyksta 
Lenkų Gen. Haller’is

Chicagos lenkų laikraščiai 
praneša, kad apie vasario . 10 
d., Chicagon atvyks generolas 
Joseph Haller, Lenkijos darbo 
partijos viršininkas ir minis- 
teris naujoj valdžioj, kuri da
bar veikia Angers, Francijoj. 
Jis organizuoja pagalbą Lenki
jos pabėgėliams.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Legionieriai Pagerbs 
Aukotojus ir Sales 
Rėmėjus

Rengia bankietą vasario 4
Darius-Girėnas Post 271 of 

the American Legion rengia 
nepaprastą bankietą vasario 4 
dieną naujoje Dariaus-Girėno 
Memorial svetainėje, 4416-20 
S. Western Avė.

Šis bankietas yra rengiamas 
pagerbimui tų asmenų arba iš
taigų, kurie nėra legiono nariai, 
bet prisidėjo savo aukomis ir 
gausiai rėmė sunkų salės sta
tymo darbą. Todėl Dariaus-Gi- 
i'ėno Postas, norėdamas padė
koti jums, brangus aukotojai, 
ir rengia šį vakarą, kame visi 
bus iškilmingai priimti, sočiai 
pavaišinti su gardžia kalakutų 
vakariene ir brangiais gėrimais. 
Be to, bus puikus floor show, 
žymus kalbėtojai ir dainos, 
garsi orkestrą ir šokiai.

Tikietų kaina $1.25 asmeniui. 
Juos reikia įsigyti iš anksto, 
nes prie durų nebus parduoda
mi.
Rengimo pirmininkas Wm. J. 

Kareiva
Dėl bankieto tikietų arba ki

tokių informacijų reikia kreip
tis prie rengimo komisijos. 
Pds Pirmininką Win. J. Karei
vą, 4644 S. Paulina St., telefo
nas Yards 5350, arba pas Da
riaus Girėno Memorial Hali 
jiveizdą, Joseph Kibort, telefo
nas Lafayette 8484.

.Programas prasidės kaip 5 
valandą po pietų. Laikas vi
siems yra užtikrintas kuo ge
riausias. Netruks linksmybių ir 
vaišingumo, nes rengimo komi
sija su gabiu pirmininku, Wm. 
Kareiva, deda visas pastangas, 
kad viską tinkamai prirengti ir 
atsilankiusius svetelius iškil
mingai priimti ir palinksminti 
naujoje puošnioje Legiono sa
lėje, prie kurios pastatymo ir 
įrengimo jus prisidėjote.

Frank Krasauskas.

Penktadien., sausio 19, 1940

VAKAR CHICAGOJE
>. Vakar anksti rytą Chicagoj 
buvo tiek • šalta, kad žmonių 
gatvėse beveik nebuvo, ir po- 
licistams Emmett Milleriui ir 
George Devanui iš Hyde Park 
nuovados nebuvo kas veikti. 
Bet kaip ir paprastai turėjo 
gatves patroliuoti. Vienas jų 
atrado beveik sušalusį šuniu
ką prie Illinois Central ligoni
nėje, o antras pusgyvį žvir
blį prie 53rd ir University avė. 
Pc’icistai atsinešė juos nuova- 
don ir atgaiino. Nebuvo žmo
nių reikalaujančių pagalbos, tai 
gelbėjo gyvius.
• First National Bankas Chi
cagoj kreipėsi į palikimų teis
mą, prašydamas leidimo par
duoti White Sox baseball ko
mandą, kuri priklausė mirusiam 
J. Louis Comiskey. Bankas yra 
jo palikimo tvarkytojas. Ve
lionio našlė ir šeimyna banko 
sumanymui griežlai hriešina- 
si.
• Nors vakar rytą buvo apie 
18 žemiau zero — nežinoma 
motina paliko savaitės senu
mo kūdikį tarpduryj, prie 1355 
Washington bulvaras. Kūdikis 
butų sušalęs, nes buvo lengvai 
aprėdytas, bet laimė, kad sar
gas jį greitai pastebėjo ir ati
davė apskričio ligoninėn. Kūdi
kį atrado J. J. Pillar, 5536 S. 
Richmond st.
• Užimdamas aukščiausio tei
sėjo vietą, buvęs Michigano 
gubernatorius, vėliau vyriau
sias J. V. prokuroras, Frank 
Murphy, vakar išleido pareiš
kimą. Jame sako, kad jam da
romi kaltinimai apie favoritiz
mą Chicagos merui Kelly (taip
gi Jersey City, N. J. merui 
Hague) yra prasimanymai. 
Murphy valdoma teisingumo 
departamentas buvo pradėjęs 
abiejų merų veiklą tyrinėti, 
bet jų netraukė atsakomybėn 
— ir tas davė pradžią gan
dams, kad Murphy jų reikale 
rodo šališkumas. Mat, abu yra 
demokratai. Murphy pareiški
me pridūrė, kad kaltinimai 
nebuvo keliami Kelly, nes nė
ra įrodymų, kuriais bylą butų 
galima paremti.
• Skiepe namo ties 1520 S. 
Trumbull avenue buvo atras
tas negyvas 48 metų chicagie
tis, Stanley Botowic. Jisai gy
veno adresu 3447 W. 18th st. 
Atrodo, kad mirė širdies liga.
• Illinois Commerce Commis- 
sion ir Illinois Central gelžke- 
lis vakar paskelbė, kad įgulos 
yra kaltos už dviejų traukinių 
nelaimę prie Arcola, III., kuri 
įvyko naujų metų dieną. Vie
nas žmogus buvo užmuštas ir 
54 sužeisti. Arcola stotyj su
sikūlė Illinois Central ekspre
sai, Panama Limited ir Loui- 
siane.
• Citizens’ Committee on Tax 
Collection, privatiška piliečių 
organizacija, skelbia suradusi, 
kad savininkai 66 nuosavybių 
Chicagos vidurmiestyj yra sko
lingi miestui $6,891,802 užsili
kusiais real-estate taksais. Vie
nas Morrison viešbutis skolin
gas $589,288.
• Iš Michigan ežero, prie 60- 
tos gatvės, krantų apsaugos 
policija išgelbėjo du šunes. Le
das juos nunešė apie 150 pėdų 
nuo kranto.

u-u

“BIRUTES’ CHORAS po vadovyste JONO BYANSKO išpildys koncertinę programą. Bus suvaidinta operetė “SVEIKAM LIGOS NE- 
ĮKALBŽSI”. Dainuos taip pat STASYS RIMKUS, GENOVAITE GIEDRAITIENE ir ANTANAS KAMINSKAS. Paskui dalinimas dova
nų nariams ir šokiai grojant BATUCIO orkestrui.
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