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ŠE anšėias Stockholm Parkuose
ŠVEDAI RUOŠIASI UŽPUOLIMUI ATREMTI

Gyvai svarsto stipresnės pagalbos 
Suomijai klausimą

STOCKHOLM, Švedija, sau- socialistų vadovaujami darbi- 
sio 19. — Stockholmo ’ vyriau- ninkai, rodo pritarimo šiaurės 
sybč praneša, kad priešlėktu- tautų sąjungos idėjai. Konser
vinė apsauga mieste bus plė- vatyvioji visuomenės dalis taip 
čiama. Numatytos kasti mie- Švedijoj, kaip ir Norvegijoj 
sto soduose tranšėjos. Taipgi Šaltai žiuri į didesnę pagalbą 
nutarta pastatyti rinkos apy- Suomijai, šitie švedai nori pa
linkėję .keletą smėliu apsaugo- silikti, kaip iki šiol kad buvo,

• “neutralus”.
Švedijoj stiprėja nuombne, 

kad ir jiems, švedams, gresia 
rusų užpuolimo pavojus, jeigu 
raudonoji Stalino armija užka-

tų punktų.
Švedija, jeigu priešai užpuls 

ją, nori būti prisiruoŠusi.
Daugiau nei 800,000 kaukių 

nuo nuodingų dujų apsiginti
Ta- riaus Suomiją. Socialistų Sand- 
jos lerio ir Kromo kritika neutra

lios Švedijos pozicijos, jų rei- 
dis- kalavimas didesnės pagalbos 

tarpe randa

padirbta prieš kurį laiką.
Čiau iki šiol gyventojams 
nedalinamos.

šiandien Švedijoj gyvai 
tušuojamas glaudesnio koope-! suomiams švedų
ravimo su Suomija klausimas, pritarimo. Neutralumo klausi- 
Plačioji visuomenė, ypatingai mas Švedijoj pasidarė opus.

Prieš Browderi liū 
dijo buves kpmunis 

tų vadas

Švediios lakūnai pa 
deda suomiams

sausio 
trečia 
kurioj

biuro at- 
BpI svar- 

li’uliriinkas

JlLSINKIS, . Suomija, sau
sio 19. Penktadiesio prane
šimais, Švedijos lakūnai daly
vavo mūšiuose Salia fronte, kur 
raudonoji armiia traukiasi at
gal. Suomiią puolė ir didelės 
rusų lėktuvu miegos 
ma, iki 450 lėktuvų.

* • • • ’• \ 4 *

Be to, pranešta, kad anie 
1,000 švedu pėsįininku pasiekė 
frontą ir kariauja kartu su 
suomiais, vadovaujami švedų 
karininkų. 1

Iki šiol, suomių pranešimais, 
rusai prarado 204 lėktuvus.

sako-

NEW YORK. N. Y., 
19. —•• Penktadieni iau 
buvo nagrinėjama bvla, 
yra kaltinamas EąrI Browder,
Jungt. Valstijų komdnistų par
tijos sekreiorius, falšyvų pas- 
port.ii vartoj imti.

Keletas nasnortu 
stovu liudijo bvloj. 
biausias valdžios
buvo Nkhnlas Dozenberg. Jis 
liudijo ketvirtadieni.

Dozenber^. nats buvęs nra- 
eitv vienas komunistu vadu ir 
tarnavus kaino 'agentas Rusi
jai. aiškino, kad ant duoto io. Per ta natį laikotafpį, nuo ka- 
DnTnv'hpvrro. vardu n^artmytn bu- ro pradžios, suomiai- sudaužo 
vn Rrowderin naveik^as. Kitaip 
t»ri«nt. kad io vardu naudo
josi nasportu į užsieni vykti, 
Brnwder.

K’tnq valdžios liudininkas 
nnž«»uktaq Pnwprs — nrnpjfv 
hnvpq knmnnistu oro-ani/aeims 
Tpl em?> ti-^nnl Wn',kprs Or^«r

arba paėmė 434 rusų tankus.

Ragina britus ka 
riauti su rusais

LONDONAS, Anglija, sausio
19. — Generolą Sir Bobert
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NAUJIENŲ-ACME Telcphotu
Jesse Jonės (viduryje), federalių paskolų administratorius tariasi su sena

toriais Glass ir Wagner. ‘
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SUOMIAI JAUČIA KARO NAŠTOS
SUNKUMĄ

*

HELSINKIS, Suomija, sau-'jus į darbą, bus galima pašiu
sio 19. —- Penktadienį, kaip ir sti i frontą arba Sunkesniems 
kitas dienas, rusų lėktuvai mė- darbams padėti kitus, jaunys
tė bombas į suomių miestus nius vyrus.
Abo, Hangp, Kąris, Kotka, Tatai reiškia, kad karo naš- 
Kuovola ir į Helsinkio prie* ta t sunkiai "gaudžia" Suomi ją, 
miesčiuš, Žžfios bombbs pada-^kad jai tenka imti karui visus 
rė nedaug. Suomiu laikysenos galimus rezervus. 1 
rusu atakos nenralaužia.

Bet štai reikšmingesnis da-' pyti sėklas, nes pavasarį juk 
Ivkas. Penktadieni dideli po- teks soti laukus. Pranešama, 
steriai tano iškabinti miestuo- iau 500 danu1 u ūkininku pasi- 
se ir miesteliuose. Jie kviečia žadėję atvvkti i Suomija pa- 
užsiregištruoti senus vyrus ir vasarį lauku darbų dirbti. Gal 
menkos /^sveikatos, kurie netin- būt susiras daugiau tokių uki- 
ka kart) tarnybai, darbu dirb- rinku, tačiau tatai karo ‘neš
ti ofišiidse, geležinkeliuose ir tos suomiams žymiai nepaleng- 
miestų priežiūrai. Jiems sto- vins.

Pupos naskandino Pasirašė Ispaniios-

Tatai reiškia, kad karo naš

Valdžia įspėjo ūkininkus tau-

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 19. —- Suomiai tebespau- 
džia rusus Salia fronte. Jie 
taipgi paėmė rusų pozicijas į 
šiaurę nuo Ladoga ežero. So
vietų dęktpyai, mėtė bombas į 
Helsinkio priemiesčius, bet ža
los mažai tepadarė.

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 19. — Savanoriai per Fran- 
euziją iškeliavo į Suomiją. Per 
Francuziją taipgi pasiųsta amu
nicijos Suomijai.

■—x—x—x—
LONDONAS. Anglija, sausio 

19. — Du Britanijos lėktuvai 
paskandino nacių submariną 
šiaurės juroje.

-x—x—

laivą
SAN FRANCISCO. Cal., sau

sio 19. — Pereitą lapkritį Da-
viee-^rrpT'.iftentpRo'^^prs aiški— Gough, plačiai žinomas ir jta- nijos laivas Canada užgavo mi-
no. k«d no to: k«i iis hu’vo h'u- kinkas Anglijos valdančiuose ną. Eksplozija sužalojo laivą, 

asmuo, parašė Vanduo pradėjo sunktis jin.
Tačiau, sako Canada kapitonas, 
laivas butų galėjęs pasiekti uo
stą. Jis nebuvo perdaug suža
lotas.

Bet Canada gabeno pupų 
(soy beans) krovinį. Išmirku
sios vandeny pupos pradėjo 
trinkti. Bebrinkdamos jos su
plėšė laivą ir jis paskendo An
glijos pakrašty negiliame van
deny.

dininkų pnlikneiios nąsnortni i 
*■ • #

■ tūlo Mornso var
ei*’. Ils sunrąfo. iogm tas “Mor
ris” tikrumo! buvęs Browder.

Bvlą dar npnas;hai"usi. 
Penktadieni valdžią advokatai 
n^Koicfe bvlos aiškinimą val- 

» stebės atžvilgiu. Tohau Brow- 
derio gvnėiai darvg. žingsnius 
perstatyti iu kliiento veiks
mus palankioje jam šviesoje.

4 ———~ —

Švedų mina paskan
dino nacių laivą

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 19. — Vokietijoj prekybi
nis laivas August Thyssen įva
žiavo į Švedijos minų zoną ir 
užgavęs miną paskendo.

sluoksniuose
žurnalui The English Speaking 
World straipsni. Jame genero
las Gough stipriai ragina Bri
taniją pasiusti j šiaurės van
denis britų laivų eskadrą ir už
blokuoti rusų uostą Murman
ską. Tai butų aiški ir didelė 
suomiams pagalba, sako gene
rolas.

Anglijoj vis stipriau reiškia
si nuomonė, jogei metas pa
liauti su Rusija flirtavus ir 
pažiūrėti į gyvenimo tikrovę: 
kad Rusija yra talkininkė Hit
lerio, su kuriuo taip britams, 
kaip ir francuzams tenka grum
tis.

Naciai tikisi Italijos 
talkos

Francuzijos preky
binę sutartį .

MADRIDAS, Ispanija 
šio 19.
nijos užsienių reikalų ministe- 
ris ir Francuzijos ambasado
rius pasirašė prekybinę sutar
tį. Francuzija pirks iš Ispani
jos geležį, švyną, zinką, gyv
sidabrį. Ispanija pirks iš Fran
cuzijos ir jos kolonijų kvie
čius, ryžius, fosfatą, automo
bilius, kemikalus ir kitokias 
reikmenas.

sau-
Ketvirtadienį Ispa-

RAUDONOJI ARMIJA TRAUKIASI 
RUSIJOS RUBEŽIAUS LINK

SUOMIAI VEJASI RUSUS; RUSŲ PLANAI NEĮVYKDYTI

HELSINKIS, Suomija, sau- net Kemijarvi, pradėjo trauk- 
sio 10. — Raudonoji armija tis.
traukiasi atgal Salia fronte.' Suomijos slidininkų būriai

» besitraukiančius, 
atakuoti juos iš šonų, trukdy
ti pasitraukimą. Suomijos 
svarbiosios jėgos pradėjo Spau
sti paskutines rusų eiles.

Rusai jau pasitraukė, penk
tadienio pranešimai sako, 22 
mylias. Mūšiai eina prie Mar- 
kajarvi. 
pasiekti 
siekti jį 
tis apie

Kitos

Viso tame fronte esama 40,000 leidosi vytis 
rusų kareivių.

čia rusai buvo pasistumę gi
liausia į Suomiją, čia jie buvo 
pasiekę Joutsijarvi, 60 mylių 
nuo Rusijos — Suomijos sie
nos. Tik 18 mylių jiems buvo 
belikę pasiekti geležinkelio sto-l 
t į Kemijarvi.

O nuo čia, nuo Kemijarvi, 
eina geležinkelis į Kemi ir į 
Tornio, Suomijos uostus Bote- 
no Marės pakrašty.

Nuo Kemjarvi jau eina ge
ležinkelis skersai Suomiją. • Ei-1 šitoj srity — viena šiaurėje, 
na ir vieškeliai. Lengvesnė ru- kita į pietus. Viso trijose rau- 
sams žygiuoto. Ir ofensyvo tik- donosios armijos grupėse 40,- 
slas lengvesnis: perkirsti Šuo- 000 kareivių. Ir visiems jiems 
miją pusiau, nukirsti kelius 
amunicijai, kurią suomiai gau
na per Švediją ir per savo uo-'dėjo trauktis pereitą sekma- 
stus Komi ir Tornio.

Bet suomiai sulaikė rusus stovyklas, tai patyrė apie rau- 
prie Joutsijarvi. Koletą savai- fdonarmiečių vargą. Nustipusių 
čių rusai daužė suomių pozi-1 arklių mėsa buvo pjaustoma, 
cijas. Daugiau pagalbos susi- matomai, maitintis. Miškuose 
laukė. Nieko nepadarė. Pasi- medžių žievė nukramtyta. Ma- 
statė stovyklas, įsitvirtino.

Tuo tarpu suomiai rusų už- nebeturėjo.

MASKVA, sovietų 
sausio 19. — Rusijos vyriau
sybė išreiškė apgailestavimą, 
kad ios lėktuvai skraidė virš 
Švedijos ir Norvegijos teritori- 
ios.

Rusiia

-- X-- X---X--
MADRIDAS, Ispanija, sau

sio 19. — Ispanija ir Francu
zija nasirašė prekybinę sutar
ti. Francuzija gaus Ispanijos 
geležies, zinko ir kitokių mi
neralu. kuriuos praeity gauda
vo Vokietija. Francuzija 
«iuntė Ispanijai 10,000 
kviečių.

pa- 
tonų

Anglijos įmones 
saugomos nuo 

sabotažo

310,000 lenkų belais
viu dirbk Vokietijoje

4 .

sau- 
ata- 

švei-

Manoma, rusai tikisi 
savo rubežių. Bet pa- 
jiems dar teks trauk- 
50 mylių.
dvi rusų divizijos yra

gresia pavojus.
Nuo Joutsijarvi rusai pra-

Įdienį. Kai suomiai įėjo į rusų

| tomai arkliams pašaro rusai

nų parupinimą rusams, amuhi- ja, šaltis ir suomių pasiprie- 
cijos, maisto kareiviams, paša- šinimas ir atakos privertė rau- 
ro gyvuliams gabenimą.

šios savaitės pradžioje štai- punkto, kur ji toliausia į Suo- 
ga suomius nustebino tyla ru- miją buvo įėjusi.
sų stovykloje. Ilgai tyrinėti jos Raudonoji armija traukiasi 
nereikėjo. Pasirodė, kad rusai, nepasiekusi tikslo, neperkirtu- 
nepasiekę savo tikslo, nepaėmę si Suomijos.

doną ją armiją pasitraukti iš

Šaudo už maisto kro 
vimą atsargai

MASKVA, sovietu Rusija, 
sausio 19. -— Paskutiniuoiu lai
ku Rusiioj daug žmonių tei
siama dėl to, kad jie mėgina 
krautis maista atsargai. Iki 
šiol nusikaltusiems buvo ski
riamos kalėjimo bausmės. Bet 
Tažiko resnublikoie jau sušau
dytas maisto reikmenų krau
tuvės vedėjas už reikmenų kro
vimą atsargai.

Kritiknoia 'Kano',osi 
centraline valdžia

Nukirstos galvos 
dviems Vokie

tijoje
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 19. — Penktadienį nukir
stos galvos Werneriui Kukukui 
ir Čyprionui Gabrysch. Abudu 
buvo kaltinami kaipo valstybes 
išdavikai.

Ruošia naują planą 
Suomijai paskolos 

duoti

W,ORRS.
Chicagai ir apiellnkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra 
nešauja:

Daugiausia, apsiniaukę; tar
pais gal pasnigs; augščiausia 
temperatūra apie 12 laipsnių 
augščiau zero; vidutinio stip
rumo daugiausia vakarų vėjai; 
saulė teka 7:14 v. r., leidžiasi

BERLYNAS, Vokietija, sau- 
šio 19. — Prieš porą dienų fa
šistų partijos sekretorius, Et- 
(ore Muti, pareiškė, IcAd Kau
lija bilė dieną gali stoti į ka
rą.

Vokietijos kai kurie laikraš
čiai, komentuodami Muti pa
reiškimą, kalba, kad jeigu Ita
lija įsivels j karą, tai Ji ka
riaus Vokietijos pusėje kaipo 
nacių talkininkė. :

LONDONAS, Anglija, sausio 
19. J- Ketvirtadienį įvyko trys 
didelės eksplozijos Waltham 
Abbey parako įmųnėje. Naktį 
į penktadienį kilo gaisras ejek- 
trikinių reikmenų įmonėje. Ta 
’’monė yra netoli parako įmo^ 
nes, kurioj įvyko eksplozijos.

Anglijos slaptoji policija ir 
valdžios bei kariuomenės at
stovai ieško ženklų, ar eksplo
zijos ir gaisras nebuvo sabo
tažo pasėkos. \

Kaip ten nebūtų, Anglijoj 
daromi žingsniai budriau sau
goti įmones nuo sabotažo*

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 19. — Kalbama, Vokietija 
padėjusi darbui 310,000 lenkų, 
kuriuos paėmė nelaisvėn ka
riaudama su Lenkija. Lenkai 
belaisviai dirba darbus Vokie
tijoje.

Francuzijos senatas 
nubalsavo išmesti 1 

komiinistus
t PARYŽIUS, Francūzija, sau
sio 19. — Francuzijos senatas 
294-is balsais prieš 4 . priėmė 
bilių, reikalaujantį pašalinti iš 
valdiškų vietų visus komunis-

-- X-- X-- X---

BERLYNAS, Vokietija, 
šio 19. — Nacių spauda 
kuoja šVeicariją. Kaltina:
carija nesilaikanti neutralumo, 
esanti palanki talkininkams. 
Vokietijos spauda ypatingai 
puola Šveicarijos spaudą. ' 

-- X---X-- X--
BRUSSELS, Belgija, sausio 

19. — Gautais' Čia pranešimais 
Vokietija planuojanti sušaukti 
visų neutralių šalių konferen
ciją. Vokietija reikalausianti, 
kad jos paliautų pirkliavusios 
su talkininkais, britais ir fran- 
euzais. Vokietija grūmosianti 
pavartoti aštrias priemones 
prieš jhs, jeigu jos nepaklau
sys įspėjimo. 

-- X-—X—X--
HELSINKIS, Suomija, sau

sio 19. — Amerikos fondais

OTTAWA, Kanada, sausio 
19. — Ontario provincijos le- 
gislatura priėmė rezoliuciją, 
kuri smerkia centralinę Kana
dos valdžią ir. premjerą Ma- 
ckenzie Kingą. Rezoliucija, pri
imta 44 balsų dauguma prieš 
10, sako, kad centraline val
džia nededa pakankamai pa- kietijos kriaučiams įsakyta siu- 
stangų padėti talkininkams su ii vyrams kelnes tik su viena 
Vokietija kariauti. šone kišene.

AVASHNIGTON, D. C., sau
sio 19. — Senatorius Brown 
painformavo penktadienį, kad 
Reconstruction Finance Corpo
ration ekspertai ruošia naują 
planą tikslu Suomijai paskolos 
duoti.

BRESLAU, Vokietija, sau
sio 19. — Kol karas tęsis, Vo-

tus, kurie neišsižadėjo ištikū- šelpiami 500,000 suomių nuken 
mc Maskv.ii. tėjusių dėl karo.
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“NAUJIENŲ”

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

“NAUJIENOS” duos Radio programus

/ JU G-’ *’ e ' a ** » ’

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

W.G.E.S„ 1360 kilocyclęs.



■

ic fiflVs. k^eųiųi ^lantų, pji^iręji^
lilogu dantų itek.no į širdį W .k"W 
a la^i žayjWaTN? W W W

NAUJIENOS, Chicaąo, UI. >

Dr. D. PILKA.

DANTYS VERSUS ŠIRDIS
KAIP DANTYS SUŽALOJA SIItDĮ 

ic $‘PVS-
yra labai žalingas daly—„------
žiūrint mokslo dedamų pastan
gų žodžiu, raštu, filmą ir ko- 
meęcinjąi$ skeJbįnuR’ d^' nĄ- 
žai žmonių ęuyrapta ^saptykj 
tarpe dantų ir. širdies, šitas san
tykis tarp dviejų kalbamų or
ganų yra labai svąrbns to kupr

- H*, W , . Į n$’
ra. Kai pagaliau rėitalas priver
čia tokį apsileidėlį matyli gydy
toją, taį jįs gėdijasi papfcadyti 
ąąyd’ iguojąciją. ii: daugelis to- 
Hįų į^noęą^Įų, jęi bęnt nevisi, 
noromis ir nenoromis, būna 
sveikatos ąplinkyįiiy priversti 
atsidurti gydytojo kabinete, kad 
gauti patarimą, nes jau visa ku
lio mašinerija pradeda klegėti.

** •• f *

Kaip greitai moderniškas gydy
tojas patikrina pacijento dantų

sąomęt ląįkp^i įkąsti širdį, kup^ 
met pastaroji visuomet yra ką- 
kįi Įr. męginą &Yęngtį

PaW$|i§ ž^ppių yrą ipupję i stovį, taip greitai jo pacijentas 
4:z#:...... IX.. llzlžiliz-li'l . . • . •tiugRiy^l^ paplotį U nbdėlįpja 
- ------..

ccmi
EGG .
nuT .
BIG LUMP
MINE RUN   $5.75
SCRĖENlNGą $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ ĮR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose^ ’’

1fr ——.
4

r?

Tel. ARDMORE 6975

S pasipriešina.
.Daugelis tokių protestantų 

jaučiasi, kad jis eina pas gydy
toją savo širdies sveikatą patir
ti, o ne dantis kritikuoti. Gydy
tojui dažnai |>una sunku pertik
rinti tokį ligonį, kad jo dantys 
iš tikrųjų yra pirmas objektas, 
kurie nesą širdžiai daug žalos. I 
Blogi dantys yrą taip žalingi 
žmogaus sveikatai, kaip kad tos 
piktžolės augančios geroj pie- 
yoj. Gydytojui priseiria kąr|aįs 
net aštriai susibarti su savo pa- .... ------  , r-.. .. . . V.-

NAUJĮEN^-Ack! Telephoto
JĄSPĘp, ĄLĄ. — ęiydc siiort šu žtobito, kuęi pa

gimdėke t voriuką (tris mergai les ir vieną berniuką). 
Dąįęį to tįęįę sųsųaucįiii^, jog per keĄįąs
d iępąs neparėjo ąą^p. ': ■ ■ r

cijentu tik1 pastęjįėjįua, kad 
savo burnos švariai iicužlaiko.
Tokiu pastaba, vaje, lai įžeidi
mas.

Fur

JOSEPil LUČKY
^I^UVIS ĘBIĄŲČIUS ' < •

Siuvu ant užsakymo vyrų ir moterų drabužius, ^Perdirbu
Coats pagal naujausias mądas. pęvąlon^, sutanom, supręsįnapa 

‘už į) r i ei namas Kairias?*' '
x Ant pašaukįmo atvažiupjam į namus - -

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROl'r, MICll. 7; Telefonas Townsend“ 5^1’578 

” * ** • f t .•

............... ..  ■ . . j", 11 1 . .... "?
— ;------------ --
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Budriko Krautuvėje babar Yra Išdėti 
Visi Nauji 1940 Metu Mudeliui LleMri- 
ftių LędąuMu, Pečių, ĘądĮ> tom 
Parlor Setų Bę

PAMATYKITE. (.) įSlTĮKĮN^

...ža.;. -u-

tokiais proleslanlais, gydytojo 
priva Ipnios pareigus yra pareik
šti sayp žodį ir nurodyti blogus 
įpročiąs — žmogaus paties ig- 
noranęiją, apsilęiclimą, tinginys
tę higieniškai pašvarini i dantis 
ir bur.ną nors įkartų i die.pą. 
Švarus dantų ir burnos užlaiky
mas yra didelės sveikatos pre- 
zervacija. Dantų švaros ir ben
drai sveikatos klausimu šian
dien net viešas obalsis yra pri
imtas: plauk savo dantis du 
kartu į dieną, matyk savo gy
dytoją nors du kartus į metus.

Gydytojo įsikišimas, žinoma, 
dažnai reiškia vieno ar kito 
danties netekimą, kui’iūos žmo
gus taip labai įvertino, taip il
gai neštoj o, i irJ UaM ^igailė j o 
traukli. Dantys via vieni is 
s va rbia tįsi ų organ y, k u ri e 1 i cp t ę 
liepia žmogui atkreipti dėmesį, 
kad apsaugojus širdį, jos svei-

».

Atsakymas bumu labąi aiškus

e>»0<

VjAOcon5

TO feature* you want:

THINK of the thrills you’U 
gct, (rojpthis RCA Victrolal

It devęlops amazing yolume— 
fulfft watts push-pūil ėutput, 
...andtbat’s ąlmost unhęardof 
at fhis prię^? This insures natū
rai, balanced fone irom a whiš- 
per up to fųll symphoųy vėl
ume. New 3-position bass-ancį- 
trcble tone control lėta you ac- 
ęent bąąs or tręblę to suit your 
teste. The radio has Push- 
Button Tuning, 7 RCA Victor 
Tubes, Ęujlt in Antenna. l^- 
inchElcctro-Dynamic^peakcr,

Automatic atart-and atop 
Vew Jop loadinį Tone Arm

Piclr-up* 
eųgineering refinement 
thac- a»^ure« fpūrer' reėdrtf 
tone

Pu«h'-Button Tuning

and iš designed for ūse with 
T ele vision Ąttachment. It gets 
American and Foreign broad- 
casts. The smart cabinet is in 
beąutiful heąrt v^alnut veneers. 
Comę įų for a demonstration!

Jos. F. Budrik,
FURNITURE HOUS

3409-21 S. Halsted St Yards 3088

Budrikė yra leidžiamas žymus raj||o p,fograyia$ iš stoties WCFL—
970 k. nedėlios vakare tarp 5:30 ir 6:30. ' a -

„ į . ' ’ i r ~ i ....... .

______________________ šeštadienis, sausio 20, 1940

Iš LietuvosPj’pri'liea gąįi sukloti širdį1 
tiesįogiuių ir uetięsioįįūiu budu. 
'tiesioginė pvięžąstis tai yra per 
absorbciją (susigėrimą) ištrykš
tančių pūlių eksudado iš įdegių 
^n^egenyse esančių kešenaičių 
arba mažyčių absesų. Šitas ek- 
sudaląs (puLŪi) susideda iš pa
vojumų širdžiai nuodų — tok
sinų. Nuodai pasiekia širdį ir 
jos audinius kraujo cirkuliaci
jos lakais. Jay ^y|jome, kad 
širdis yra lokis paganas, kuris 
piipiąs. pervaro lu’ailj° 
Jąu pęr savo piec^iąmzmą įr pą- 
siįięką sau geriapsį maistą. Pri
silaikant to palies principo, 
x<.ra.4ijas tck^danias cirkuliacijos 
cąlcąts n,e|a pypyr^ęąjos toksi
nus, kurių d^Įis pąlį^ą širdies

w W apnuo-
Wu ky_ 

ta į| virskinąinojo latako arba 
žaęiLiiip kana|o. ^iękyįcpa bur- 
pa inąįslo, sųipaišyta su ištryk
štančiais iš smegenų pūliais ir 
ųurytą, nuneša į skilvį nuodus. 
Skilvis ne.pagęi(|aujamos me
džiagos sąyyję įlgąi nelaiko, nes 
ji tuojau pradeda rūgti ir kelti 
sisteminę betvarkę. Atsilygini
mui už uždėtą ant jo sunkų ir 
nuodingą darbą jis tuojau siun- 
Čią i^iedžiagą į širdį, kad ji iš
platinu ją į kitus orgąnus — 
!Llžį, apendiksą, inkstus, kepe- 
.ųas, plaučius ir panašiai. Pas 
daugel žmonių apie, viduramžį, 
smegeneys pradeda naturališkai 
atsiliuosuoti nuo dantų. Pasi
darius vielos bakterijos vis gi-

. i 'J ■■ J —■ , .......... .
, jp**»*v « i ; V ‘

11:1"111 rhea. Žo.lis pyorrhca
todėl ręižl<g (laiitu sinegemi pu- 
liavimą. Nors tai yra retas at- 
sitikiinas, įeį' Jabiįi Vei
kią" į šięUį. Burnos higienoj ap- 
leičUįnąs; privęda,; prie tokių ąįi- 
liiiįcyį)įįų, kurios, gydytojo nųb? 
morie, nėra prasižengimas pa
daryti pąeijenlui apie tai pasta
bų ir nurodymų. Dantų smege
nų pųliavii^ias paprastai kyla 
mikrobų — bakterijų, gurios 
randasi giliai paslėptos dantų
plyšiuose, larpdantyj, smegeny- nis. 
sc ir dantų pašaknėse.

Išmoka pinigus
— - - «*' * ' 1 » ' ’■

MARIJAMPOLĖ. — Karo ko
mendantas paskelbę, kąd niip; 
gruod. 19. d. pradedama išmo
kėti pinigai už arklius ir susi
siekimo priemones, sumobili
zuotas kritiškomis rugsėjo mėn. 
dienomis. Pinigai bus išmoka
nti visą savaitę. Miesto gyven
tojai pinigus gaus koųiendap- 
^uroje, o kaimiečiams bus iš
mokama valsčių s-bėse.

tinius tarpus ir Įsėda į smege-

Tyš ^iau<|ięn yra gąliųįa atstaty
ti gerais dirbtiniais dantimis,' 
bę| sutrikusi širdis c|ąr nepa
mainoma. • -

Neretai prisęina, pasiklausti 
PA9UęnM’ kįęk’ jo dąntų buvdį

td danties ir sakė, kad yra ge- 
rys . Peršvietimas' lik vieno iš 
trisdešimt dviejų dantų dėl svei
katos iš lyrinio nieko nereiškia* 
riešą, kad yra dar kitokį bu
dai dantų tyrimui, bet iš medi
cinos atžvilgio X-ray peršvieti
mas yra vienas iš pirmesnių j ii

gali sužaloti Širdį? Keikia atsi
minti, kad trisdešimt d ii dantys, 
aš kurių kiekvienas gali mažiau; 
šiai paleisti nors po vieną šuv^ 
į širdį. Jie tą gali padaryti ar- 
ja pavieniai arba visi kariu.

Ter YARDS 3Į46 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik, 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
gydytojas Ir chirurgas

' ir Akinius Pritaiao
33f3 S. HA^T^D ST-

Mrs. A. K. JĄRŲSZ
Physical Therapy 

and Midwife--
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S? Western av.
Tel.' Hėrnločk 3)252
Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue,

Indiana
Tel. ‘l^ich. ' City 

2799—fią.

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadiepį
4631 Sfl. Ashland ĄVę.
Antra u:

"''ei. A Y T' .z>'<r-r A - tr A v' A m V'VA < • ;-y

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F, Eudeskis
8EN1ALSM IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4^5-07 8q. Ręrnųtąge Ay«.
4447 South Fairfield Avenue

* Telefonai UJULTKITK MM

DR. VAITUSH, OĮT.
Lietuvis

Mano 20 metiį praktikavimas ° 
jūsų garantavimas. 

Optometricąlly Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia ------
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus Kreivos akys’ 
it įtaisomos., 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsilikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 
.....  ..... pirma.
1712 South Ashland A v.

Phon'e YARDS 1373.

DR. STRĮKOVIS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4445 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir puo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 1787 

Naąjų TeV: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
4645 AVė.

arti 47 Stręet 
Telefonas YARDŠ 2246 

Valah'dosr nilo 9. iki *8 vakaro.
Seredoj pagal sutaytį.

[ 1)R. BRUNO J.
ZUBRiCKAS ,

280.8 West 63rq St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

vakaro,* treČiactieniais1 it sekmadie

i* *

mažiausias 
i 

Kreivos akys

sutartį.
akys atitaiso-

DR. G. SĘRNĘR
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Olisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVĘST 35th STRĘET 

kaihpas' Halšted St? '
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.
8

h

Laidotuvių Direktoriai

i-iirn ivi ai

1 popiet ir 7—9 
Li*1 :x. „_ii_, 

niais p&gal tfušitarimą'.
Telefonas HEMLOęK 6ĮĮ1

^Kiti Lietuviai Daktaraj___

DR. A. JENKINS
(Lietuvis?

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street ‘

Ofiso valandos, nuo 1--4 ir nuc 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PRObl’ECT 673’i 
i\anių Tel. ViRGlNlA 242)

Dr. Margęris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiei 
ir nuo 'O iki 8 vakaro/ 

Šventadieniais tik susitarus., 
Pilone YARDS 7299.-

Tel. pffice Wentworth 6330
\ Rez, Hyde Tark 3395 , ,

Dn Sųsąnną SUkis ;
Moterų ir vaikų ligų gydytąja

Valandos—1—4 po j 
'išskyrus serėčlom’is

- KtiATĄUClAl
DR.HERZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39

i

- ■ t

l

1

fuyiaį į širdį I^ų(lęt|į galįm^

Sąste PjęFas^inaųto nęnją: 
įu^ą^. ^logi-pantys ųęgąli te

kamai, pakeisti ipąistą, kuriuo 
žmogaus kūnas galėtų tinkamai 
pąsiuaudoti. pelikę ękmtys yraį 
*ygipai kaip tąs neįtikęs peįl s 
yįsųpįrmą, jie. nępjjiusto piąip 
to, ląįp, kaip, reįįią, kĮU nęk^; 
(joją maisto, dar kįU įinkąniąt 
ąęąiąlą. Ąąnty iięsųĮpal^s 
$ta? ųuėjęs į yiršjk^mM Ia^: 
ką sukepa iięĮyaęką, kuįį' įyąv 

geliais ląbąi a^įliępia į 
|irdį.

Suvis antras — pj^ręįęą. Tąi| 
yra dantų smegenų ■ įdegimas. 
Minkšti, pakilę, kr^ųjų^iiti, 
šrnėgęiiys tankiai išreiškia Ąe«

.k 1 VI

<1-

' ANTANAS M. PHILLIPS
Litųąnica Avenuę Phone Yards 490h

N^RiĄ1 į

; 3 ALBĘRT V. PETKUS
4704 So. Western''Avenue Bhdne Lafayet|e 8024
' ■■ ' ,Į- O )• ■ • *  į.M- • r .
-----------------i----- i------------------—--- ---------- ----------------r------------------------------------------------------------------------------------------

n i

3354 So. Halsted Street

Cicerą
Lietuvių

• i Z" 4/

Direktorių
■ Ąs?o,cių.ęiįp§

ititiiir Hiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiii 
i • » 1 j^' (' k   » • <

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
k

•
TUltlME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

• DĄLYSE '■ '■
-• ' > i « » » • S

' GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarą 
.,', -PrKuj»y9?_ Nariai.''

pfiso Tel. ^ARDS . 5921

DR. BERTASH
756 West SSth 'ŠE

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

’ Tel. Kehwdod 5107.----- ’

Phone CANAU 6123

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
ėlęktrikos prietaisus? •' ’ “

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

ValahdoS' nuo 10^—12 pietų?’ir 
nuę 6 iki 7:30 vat vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakate 
ir'nerišliomis. '

Tel. CĄ^AL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior'9451 ' ar r '^Central 7464 i >» • * . ♦ ♦

ANTHONY B. PETKUS
<>834 So. NVęstern Avė. ' Phone' GrOvehill 0142
1410 South 49th Court, Ciyero fhonę Cięero 2109

j. UP^ĘVIČIUS
$48 S. ęąlįfoęnia Ąyęnuę Phone Lafayettę 3572

* * j- • I K, »•» ’»*. •

P. J, RIDIK AS
yARDS H19

I. ,1. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Weąt 46th Street . z Xai$s 0782

Yards 1139
3319 Lituanica Avęniie 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Mace
SKYRIUS:' 42-0 Ėast 108th S^et

Phone Canal 2515
Tel Pullmąn }270

GYDYTOJAS XR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street ' f

Valančios: nuo 1—3- ir 7—8
Serędomis ir riędėl. pagal sutartį 
Itėz. 6631 So. Californią Avenue

• Telefonas Republic 7868 '**

Ofisą Tel. Virginią 0036. 
Residenče Tel. BEVERLY’ 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĘNUĘ
Ofiso 'valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
S939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Residenče

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie IVestenr-Avenue

Dr. F. BuIsuckLLe Van 
GYDYTPJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6690

A. Montvid, M. D.
Y^est Town Statę. 

2400 WE$T MĄDI
V61J1 iki 3 pJ pietį. .. •. . į
Namų ick 0597

4729 So. Ashland Ayę.
’ *’• 2-r'oš lubos”’f" * ,

CHjęAGO, ILL.
QFI§O VALANPpS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai.-pdpiėt Ir nuo' T iki B:30 vtfL 
yąkąro. NedėHorųis ąuo' 10 iki 12 
vįlahdai aiehą. s-
^honę T^ĮDWAY 288Q

r

i

telefonas YARDS 0994

-... - ’ofiso valandos."
Nuo 10 iki 12 diehą» -2 iki 3 po . 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephoųę 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb 1431 1434 -Tel Centrą! 4411-2 
Namų ofisas 3323 So. Halsted Si 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 6818
Kętvirt«ri»« nįąis ir Sekmadieniais

I

Si

’ ?°< a
Ofiso te£ "CENTRAL 1824

GaršinMteš’N-OTSf ^3
ir 
Js.1

I •

itek.no


šeštadienis, sausio 20, 1940
-l_   - - —  ------------  -      ■ ♦ I —

NATT,TONOS, Chicago. III.

Žinios
Geriausias žmogus yra tas, kuris daugiausia stengiasi 

tobulini save, bet linksmiausias yra žmogus, 
kuris jaučias, kad tikrai tobuląja. —Socrates

Darbo Rūmų 
Organizacija Rengiasi 
Statyti Operetes

Lietuvos Darbo Bumų meno 
ir muzikos vadovai dar praeitą 
metą pradėjo organizuoti ope
retę. Pirmą operetę “Geišą” ža
da pastatyti sekantį mėnesį. Re
žisuoti pakviestas žinomas Val
stybės Teatro dramos artistas 
Juozas Petrąuskas.

a- o —

“Dainos” Draugijos 
40 Metų Sukaktuvės

Lietuvos “Dainos’* Draugija 
minėjo savo 40 metų sukaktį 
praeitą mėnesį. Celebracijos į- 
vyko Didžiojoje Karininkų Ra
movėje. Buvo iškilmingas cho
ro ir solistų koncertas.

— o —

PIRKIT ANGLIS
ANT IŠMOKĖJIMO

Visokios rųšies anglys.

Premjera Operos 
“Lietuviai”
' 'Vasario 1G d. yra paskirta 
premjerai Potichielli operos 
“Lietuviai”, šią operą lietuvių 
kalbon išvertė Santvaras.

— o — 
Derino Pianus 
Per 63 Metus

\Villiam Rohlfing, 81 metų 
amžiaus senelis, gyvenantis Mil- 
waukce, Wis., turi G3 metų ne
pertraukiamą rekordą kaipo 
piano derintojas. Nuo pat ati
darymo Lake Bhiff mokyklos, 
18 metų atgal, jis buvo vienin
telis žmogus derinęs tos moky
klos pianus. Neseniai mokiniai 
ir muzikos mokytojos šios įstai
gos pagerbė jį su specialia pro
grama tos muzikos kurią, jis 
labiausia myli. Po programos, 
jie pakabino jo paveikslą tarp 
tų Beethoven, Chopin, VVagner 
ir kitų garsių kompozitorių 
savo mokyklos muzikos kam
baryje.

f

SKEVERIUTĖONA

)n;i Skeveriutė 
Jaujierių Radio 
’rogramoj Rytoj

Nekartą praeityje girdėjau iš- 
^reiškimą, arba galima pasaky- 
.i net nusiskundimą, kad tokia 
ir kitokia radio programa bū

VIRGINIA COALCO
35-tos ir NORMAL AVĖ.

(Bridgeporte)
Anglis galit pirkti dabar ir 

mokėti pagal jūsų 
patogumą

Indiana Egg Nut tiktai $6.00 
(Taxai extra)

Telefonas Boulevard 7000

UŽ-

AKINIAI VISOKIOS MADOS

„J2.45
pritaikyti akims 
su pilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c? Ad- 
justinimą?,,. akinių y£LTŲL.. < 

Dr. Karolis ' Nūtkat-Nufkaifis
randasi didžiulėje Josėph F. Sud
riko krautuvėje^ kožną dieną ir 
nedėlioję iki 4 v. popiet.
JOSEPH F. BUDRIK 

Furniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 215L

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
KOVARSKI, Sav.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tek YARDS 3408

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

■'etainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

Mitchell’s TAVERN
2038 West North Avenue

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
zabeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

FOTOGRAFAS

— ° —
Garsusis Rachmaninoff 
Žada Nekoncertuoti 
^iam Sezonui / 
Užsibaigus

Sergej Rachmaninoff, vienas 
iš garsiausių visų gyvųjų pianis
tų, sako, kad užsibaigus šiam 
sezonui, jis mano “to retire” ir 
gyventi savo ūkyje, kuris ran
dasi Connecticut valstijoj. Rach- 
nianlnoff’ui sukaks G7 metų 
amžiaus balandžio mėnesį, ir 
jis sako, kad nuolatinis važinė
jimas su koncertais labais nu
vargina jį. -

Tiesiog neįmanomas dalykas, 
kad artistas kaip Rachmani
noff, kuris šiandien sutraukia 
tūkstantines minias muzikos 
mylėtojų, ir kurio muzika lai
ko juos užžavėjus per' kelias 
valandas, kaip kad buvo jo kon
certe šią savaitę Auditorium te-j 
atre, nori pasitraukti nuo kon
certines estrados. Tai didelis 
nuostolis muzikaliam pasauliui.

— o —
Įdomios žinios Apie 
Pasaulio Didžiausią 
Miesto Mokyklų 
Sistemą

New Yorko mieste, kaip skai
tome Nacionalės Apšvietos Aso- 
siacijos žurnale, randasi di
džiausia ir skirtinga mokyklų 
sistema pasaulyj. Vienas ir ket
virtadalis milionų vaikų lanko 
tūkstantį mokyklų, kurios re- 
preseiltuoja inveslmentą dau- 
giaus kaip pusės biliono dolerių. 
Tas skaičius lygiai su gyvento
jais šešto didžiausio miesto Su
vienytų Valstijų. Mokytojų ir 
perdėtinių skaičius siekia maž-' 
.aug trisdešimts devynis tuks
iančius. Viena mokykla Brook- 
iyne turi 349 mokytojus ir 9,- 
.65 mokinius. Kainuoja $152,- 
350,000 per metus operuoti Nev 
Zorko Miesto Viešųjų Nokyklų 
sistemą.

Kiekvienas studentas pradi 
nėj mokykloj kainuoja $103.05; 
$113.99 “Junior High School” ir 
$144.30 “Senior High Schoo?.

Skaičius žmonių, kurie moki
na muziką New Yorko Miesto 
Junior ir High Schools yra 511. 
Tame skaičiuje, aišku, nėra pra
dinės mokyklos mokytojai. Ne 
niūrint to, kad dailės lavinimas 
mokyklose yra vienbalsiai in- 
dorsUojamas visų mokslininkų, 
ir tankiai girdima priešingos o- 
pinijos tame reikale, tačiau, 
propOrcionalis nuošimtis pa
stangų dedamų tam mokslui 
yra labai mažas, kaip virpaduo- 
tos skaitlinės parodo.

auti soliste, Ona Ske veriu te, 
permažai dainavo.

Tie kurie klausysis NAUJIE
NŲ RADIO PROGRAMOS ry
toj, iš stoties WGES, nuo v'e- 
niolikos iki pusės po vienuoli
kos iš ryto, neturės reikalo to
kiam nusiskundimui. Musų jau
noji. 
Hari 
mes 
visą
Sekamos yra dainos, kurias ji

pasirinko dainuoti: ., .
t. Sapnai ............... Dirvinskaite
2. Tulpės .     Sarpaliuš
3. Ateik, ateik..... . Kuprevičiiis
4. Akys juodosios Rusų daina
5. Ona (komiška daina .... ......

.... ... .  Kuprevičius 
G. Darbuokis, triūsk Petrauskas

Be abejo, šis Naujienų Rad'o 
pusvalandis suteiks daug sma
gumo visiems tiems, kurie mėg
sta pradėti savo dieną su daina 
šrdyje.

būti pasakyta kad Elena Pečiu- 
kąite dainuos “Tschaikovvsky 
a?iją ‘Jehhne d*Ate’?’ Už klai
dą, atšiprašau. '

—-o —
Kaltą Adelinai Patti buvo pa- 

šiulyths kontrakta’s gan ilgam 
tėrniihui Anglijoj, kuriame ji 
reikalavo dešimts tūkstančių 
svarų menesiui. “Bet Suvienytų 
Valstijų prezidentas dirba visus 
metus už tokius pinigus” pasa
kė jai ihanageris. “Lai Prezi
dentas ir dainuoja jums” atsa- 
kg Patli.

o---

“AVėicbitie” Chicagon 
Artistė Dainininkė 
Emilija Mickiinaitė

Clilcagos lietuvių muz'k 15 
šeima džiaugiasi šią savaitę sa
vo ttirpan sulaukus vienos iš sa
vo žymiųjų artisčių •—daininin
kių; Efiiilijos Mickunaitės iš 
Philadelphijdš.

sis skyrius, būdamas ypatin
gai sudomintas musų lietuvai
čių pasisekimais didžiamjaihė 
mtizikbš pasaulyje, nekartą ra-

šo apie p-lę Mickunaitę ir jos 
pasirodymus, kaip operoj taip 
ir koncertuose rytuose.

Geriausio pasisekimo p-lei 
Mickūnaitei kopiant į viršūnes 
jos mylimos muzikos profesi- 
9 •JOJ.

Į LIETUVĄ...
... Ak AMERIKĄ

VIKINGŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją 

Laivų Išbtaūkimal
New Yofrkd

“Birutes” Choro 
Nariams
Rytoj būtinai atvykite laiku 

įsvetainį

Rytoj Amalgamąted Center 
buveinėje (838 Š. Ashlahd 

|Blvd.) jVykstA. Chicagos Lietu-
vių Draugijos vakaras. Pradžia 
4:30 vai. po pietų.

Kadangi , “Birutes” choras 
pildys to vakaro, programą, tai 
visi choristai yra prašomi su
sirinkti laiku, kad neįvyktų sti- 
sitrukdymų.

P. Miller, pinti..

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

.— o —- 
atsiprašau

Praeitos sąvaitos Muzikos ži
niose įvyko nemaloni klaida. Po 
antgalviu “Elena Pečiuką’ te” 
buvo pasakyta, kad ji dainuos 
ariją iš Tschaikowsky operos 
“Jeanne d’Are”, kuomet turėjo

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

Turtas v i r S - - - - $4j0005000.()0
Atsargos fondas virš - > $300,000.00
Dfebitr Hioktiine ^>a”
dėtus Pinigus. Duodam Paskoy 
laS Ant Namų 1 iki 20 mt.«

1

LOAbl ASSOCIATIONof Chicago

JUStlN MACKIEWICH, Pres.
Vai, 9 iki 5. Ser. 9 iki 12

Šlife. 9 iki 8 vak.

Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

. Gražūs tavernas, patogus 
privažittvimas. ,

3600 W. lllth St., Worth, III.

Iš
DROTTNINGfcdLM, Vas. 3, Kovo 

16, Bblandž. 27.
Tamstos kelionė! niekas nepatar
tinus geriau pfišįt&igti, kaip Tams
ios apielinkėj v lėti n iš laivokorčių 

agentas

Swedish Artnricai Line
’81 N. Michigan Avė., Chicago, UI.

v

lietuviu Kalbos

hitaišė Dr. b. Rilka. Ji yra tiiika- 
liausia AmeriKOs lietuviams. Turi 
aaiškinimuš angliškai it žodynėlį.

KAB4A $1.00 .
jalima gauti “Naujienose”, 17^9 S. 
:Ialsted St., Chįcėgę., III., arba ( Dr. 
□. Pilka. 528 Čdlumbus Avė., Bos
ton; Mašs.

- t ‘f.
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Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

Ndthkri Kanter
I MUTUAL tlQUOR 

,ęo. — Wholesa!e 
4707 S. Halsted ^SL
Tel. Boulevard 0014

l’ETER SUDENT

talentinga ir labai popp- 
dainininkė, Onuks, kaip 
papratę ją vadinti, pildys 
programos muzikalę dali.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

VERTYBĖS p' <'->?■> ■■■
■ rVii'-- r.| »ir*1

----------------- ■ - . — ■ .................- . ................ .................................. ........................  - —   ------------- -------------------------------  
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PUBLIKOS BAISUS 1940 METŲ CHEVROLET’O PRIĖMIMAS ĮNEŠĖ Į ISTORI
JĄ PUIKIAUSI VARTOTŲ KARŲ TURTĄ

Nauju Karu Išpardavimo Vadas Yra Ir

VARTOTU KARU
••*»**•• • \ . - ♦ yą,. ’ • 4 : » . a •

VADU,.5'W

5 TIESOS KODĖL SUTAUPYSI 
PIRKDAMAS DĄBAR!

T ATTPVK Visi vartoti karai įkainuoti 
A A A n taip, kad parduoti greit. Tai 
dėlto, kad norima pratuštinti vietos nau
jiems mainams.

TAUPYK
turną.

TAUPYK
'lemoje.

TAUPYK
’AUPYK

karo.

6,647,437 žmonių nupirko vartotų karų ir frokų iŠ Chevrolet

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbai 
garantuotas.

420 W. 83rd 8L
Tel. ENG. 5883-5840

Jūsų Chevrolet dyleris dabar turi šiij B 
metų DIDŽIAUSIAS VARTOTŲ K A-

RŲ IR TROKŲ VERTYBES!

Pirk dabar — kol nepakilo 
kainos — ir sutaupyk skir-

Sutaupyk nuvertinimą savo 
senojo karo. Mainyk dabar.
Sutaupyk brangias pataisy
mo išlaidas nuo savo senojo

Sutaupyk nuo savo senojo 
karo jo palaikymo išlaidas

S TIESOS KODĖL TURĖTUMEI PIRKTIS 
VARTOTĄ KARO IŠ SAVO 

CHEVROLET DVLERIO!

^CHEVROIET j
‘‘ PEAI.ER/ ■

■
; y

RYTINĖ RAblO 
. VALANDA

- ii stoties : —

KMdlei Ano:,84įĮk ■ ryto?
. ,vr.-fi'..vakar* 

’ *' . . f« ! -

■tMt ▼iliapMaO ,1

V

' Hm ir tkaitytojai praiūni .. 
pirkinių ’ reikalai* eiti ( 
ta* ; krautuve*, kur t *9 
tkelbia*i Naajien^

sįąsssžas lirf J > V'J 'i I'; ‘i1 1 'iss

IJusų Chevrolet dyleris pasiūlo puikiau 
sį vartotų karų. pasirinkimą ir getiau- 

uias vertybes.

2 Jus galite pifkti vartotą, karą iš Chėv 
rolet dylerio su pasitikėjimu. ,

3 Jūsų Chevrolet dyleris vartoja geriau
sius pertaisymo budus.

4 Galimai žemiausios kainos sutinkančios 
su kokybe.

5 Jūsų , Chevrolet dylėrįs tvirtai laikosi 
už kiekvieną kokį tik parduoda varto

tą karą. ! ,
: K .. „ • . - . • • . • ■ a • • '

Chevrolet Dyleriai Yra. Būstinės
VARTOTŲ TROKŲ Vertybės!

MA D Ų

dylerlų per paskutinius ketverius metus. • “Pirk Kur MiUonal Perka.” 
• -k ' . '•« • , i ,. . ' . ■ • V ’ ■ f/• V ■ *- *

Ii .................................. .............................. ■■■■ I l« . .......................■■■■......... V

Skaitykite Chevrolet dylerių vartotų 
karų sąrašus šio laikraščio klasifi

kuotam skelbimų skyriuje!

KAUNA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus Siųskite savo orderius*

NAUJIENOS a 
1739 S. Halsted SL, 
Chiearo. HL .

’ Vardas ... —........  -

■ ■ ■ . • • * # ,. •. . - > 1 ■

PAMATYKITE SAVO VIETINI CHEVROLET BYLERĮ PIRMA!
S. ''

t

Adresas—

Miestas—.—i

Valstija. —
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NAUJIENOS
The LlthuanlMn VH1B

PubJished Daily F,xrept Sunri*' *»* 
The Lithuanian News Pub. Co„ In- 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500
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Subscriptioo Ra tęs
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chieag
$8.00 per year In Chicagc 

<c per copy

Entered as Second Class Mattel 
March 7tb W14 at the Post Office 
of Chicago. Ui., under thp act of 
Marcb 3rd 1879 

* Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St„ 
Chicago. TU Telefonas Canal nsnn

Maskva atsiprašo

jau
švedai (kaip to reikalauja Švedijos socialdemokratų va
dai) ir norvegai pasiųs į talkų suomiams savo kareivius. 
Tai jisai dabar jau, ažuot juos gąsdinęs, atsiprašinėja.

Praeis dar kiek laiko ir jeigu suomiai vėl sunaikins 
kelias “nenugalimos” raudonosios armijos divizijas, tai 
Stalinas, gal būt, pradės suprasti, kad jo kriminališka 
agresija prieš Suomiją yra pasibaisėtiną1 klaida. Tik ar 
jisai turės pakankamai proto ir pasiryžimo ją atkaišyti, 
kol dar ne vėlu?

Sovietų valdžia prieš keletą dienų buvo pasiuntusi 
griežtas notas Švedijai ir Norvegijai, protestuodama 
prieš tai, kad jos teikia pagalbą suomiams ir praleidžia 
į Suomiją anglų ir franeuzų ginklus. Švedija ir Norvegi
ja į tuos protestus atsakė, kad jos oficialiai laikosi neu
traliteto, bet savo piliečiams jos nedraudžia ir neketina 
drausti Tremti suomius.

Reiškia, Skandinavijos šalys Maskvos nenusigando. 
Nežiūrint to, kad Stalinas pyksta, jose dabar eina smar
ki agitacija už Suomijos rėmimą.

Tačiau sovietų valdžia jau bando būti su tomis šali
mis sukalbamesnė. Užvakar ji oficialiai atsiprašė Švedi
ją ir Norvegiją dėl sovietų lėktuvų, kurie jų teritorijose 
mėtė bombas iš oro. Ji teisinosi, kad sovietų lakūnai dėl 
labai blogų atmosferos sąlygų nematė, kur jie skrenda.

Taigi jau ir pati Maskva prisipažino, kad jos lėktu
vai bombarduoja tolimas nuo karo fronto vietas ne tiktai 
Suomijos gilumoje, bet ir i vakarus nuo Suomijos. Sta
linas ne tiktai kariauja prieš ginkluotas tos mažos res
publikos jėgas; jisai stengiasi suardyti jos kelius, sunai
kinti ramių gyventojų trobas ir paversti visą kraštą griu
vėsiais. Į.,, i * '; ■ ,

“Raudonieji” Maskvos lakūnai šiandien daro Suomi
joje tą pat, ką neperseniai darė Ispanijos respublikos te
ritorijoje Vokietijos naciai.

Laimė, kad Suomijos demokratija yra daug geriau 
pasiruošusi gintis nuo užpuolikų, negu kad buvo Ispani
jos lojalist^.t Ro^eptyi>ių ąąvaičių *karo sii suomiais jisai 
jau pamatė, kad vatgiai k^pįUnyį -r^ypač, jeigu

PITTSBURGHAS 
LAIMĖJO

Šios savaites “Tėvynėje” pa
skelbti balsavimų rezultatai 
SLA. centro kėlimo klausimu. 
Jie tokie, kaip kad buvo rašy
ta “Naujienose”. Dauguma kuo
pų (o taip pat ir narių) pasi- 

,.fak^ kad centras butų kelia
mas į Pitisburghą. Balsavimuo
se dalyvavo tiktai Pennsylvani- 
jos kuopos. Rezultatai tokie:

Vi kėlimą į Pittsburghą bal
savo 57 kuopos, o prieš 41 
kuopa;

Skaitant dalyvavusių narių 
balsais, už kėlimą paduota 1,- 
063 balsai, o prieš kėlimą -—

įstatymas (kaip jį interpre
tuoja penna. valstijos apdrau- 
dos komislonieriu^) reikalauja 
daugumos visų kuopų, esančių 
valstijoje. Kadangi Pennsylva- 
nljoje yra 110 kuopų, tai 57 
kuopos sudaro . daugiau, negu 
absoliučią visų kuopų daugu
mą.

SLA. NOMINACIJŲ 
PASĖKOS

“Tėvynėje” paskelbta taip 
pat ir SLA. Pildomosios Tary
bos nominacijų pasėkos. Pa
duota tiktai balsai už tris pir
muosius kandidatus į kiekvieną 
vietą. Balsai pasidalino taip?

UIU)
ncagoje—paštu:
Metams _____________
Pusei metu________
Trims mėnesiams 
Oviem tpėnęsiams ___
šienam mėnesiui_____

•nngtinėse

_ $8.00 
_ 4.00 
_ 2.00 
- 1.50 

.70

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: • '.

ucagoj per išsiuntinėtojus:
/iena kopija _________ ___
Savaitei
Mėnesiui

Metams ......................____  $5.00
Pusei metų ............... 2.75
Trims mėnesiams 1.50
□viem mėnesiams ______ 1.00
Vienam mėnesiui __ ______ 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .................... $8.00
Pusei metų ___ __________ _ 4.00
Trims mėnesiams ............. ..........2.50
Pinigus reikia siusti pašto Monev

Orderiu kartu su užsakymu *
• V » > ' * .• . v ,

• ■ ’ • i

rėmė faktinai tik Chicagos vei
kėjų būrys; $u kitotnįs koloni
jomis dėl jo kandidatūros be
buvo susitarta.

Labai menkai pasirodė ko
munistų “jsleitąs”. Nežiūrint to, 
xad komunistų laikraščiai ir 
agitatoriai, kurie nuolatos “ka- 
ėdoja’’ kolonijose, labai smar
kiai už savo kandidatus agita
vo bent per du mėnesiu, jie su
rinko vidutiniškai apie 300 bal
sų — iš 5,400 visų balsų, pa
duotų nominacijose! O betgi 
comunistų “fiureriai” per savo 
spaudos organus kalbėjo labai 
diktatoriškai: girdi, jei socialis
tai bus “užsispyrę” ir nedarys 
•‘bendro fronto” su tikraisiais 
Stalino proletarais, tai bus bkn 
gai ir Bagočiui, ir Gugiui ir p- 
lei Mikužiutei. Po šitų jų grasi- 
niinų, trejetas šimtų komunis
tiškų balsų iššauks Susivienija
me juoką.

Reikia pastebėti, kad šiose 
nominacijose labai mažai agi
tacijos vedė pažangioji demo
kratinė srovę — daug mažiau 
ne tiktai už stalincus, bet ir už 
tautininkų > “sargybos bokštą”. 
Todėl smarkių srovinių susikir
timų nebuvo. Tai pasireiškė ir 
balsavusiųjų narių skaičiuje. 
Šiemet nominacijose dalyvavo 
kokie 500 narių mažiaus, negu 
1937 m., ir daugelis balsavusių
jų, matyt, buvo suinteresuoti 
tiktai tais “urėdais”, kurie už
rašyti balioto viršuje, Už prezi
dentą ir vice-prezidentą paduo
ta daugiausia balsų, po to ba'iSų 
skaičiai eina mažyn ir mažyn.

Rinkimuose (antruose balsa
vimuose) , kurie bus kovo ir ba
landžio mėnesiuose, galį žagtais 
įvykti viena-kita atmaina. Tai 
priklausys, kaip SLA. nariai 
jausis, rengdamiesi prie seimo 
Chicagoje.

DR. GOEBBELS YRA 
MASKVOS PAKTO 

AUTORIUS

i

v -7Įdomų .dąlykąĮ Atkelia aikštėn, 
žurnalo - • TRlČ^^mei’ičdn4 Mer-* 
eury” vasario mėn. numeryje 
viena . moteris — Elizabeth 
Knaust. Ji yra vokietė, dirbusi 
ketverius metus Dr. J. Go$>*} 
belso propagandos ministerijo
je, o dabar gyvenanti Jungtinė
se Valstijose, slaptoje “7-je lek
cijoje”, kurios vyriausias užda
vinys vesti nacių propagandą 
užsienyje ir kovoti su priešų va
dinamąja “melų propaganda”.

Į prezidentus:
F. J. Bagočius ........ . 3151b.
W. Laukaitis ....... . 1784 b.
J. Miliauskas .'.......... 427 b.

Į vice-prezidentus:
J. K. Mažukna ........... 3412
V. A. Kerševičius .... 1407
Z. šalnienė ...............* 304

Į sekretorius:
M. J. Vinikas ........... 3506
D. Pilka...................... 1310
V. Zablackas ........... 207

Į iždininkus:
L P. Gugis ........ ...... 3025

J. Bachunas ....,.......... 1755
J. Žebrys ....... ........... 305

Į daktarus-kvotėjus: •
J. S. Štaneslow ....... 2754
S. Biežis ................... 1662
A. L. Graičunas .’...... 646

Į iždo globėjus (0vi vjętas);
S. Mockus.................. - 2987
E. Mikužiu te ........... 2821
P. Dargis .................. 1938
J. Brazauskas ........... 1644
V. Šmulkštys ........... 312
K. Nichelsonas ....... 219
Kaip matome, daugiausia bal

sų gavo senieji viršininkai. Iš 
naujų kandidatų pirmoje vieto
je stovi Povilas Dargis (iš Pilts- 
brugho). Netikėtai gerai pasiro
dė ir Dr. D. Pilka (iš Bostono), 
Wis gi®*! MT"5 
kandidatuoja į bet kurį ofijsą 
Susivienijime. Jo kandidatutą

šita buvusi nacių valdžios 
tarnautoja sako, kad pereitų 
metų rugpiučio 23 d. sovietų- 
nacių sutartį paruošė ir įpiršo 
Hitleriui, o paskui ir Stalinui, 
Vokietijos “propagandos ir švie
timo ministeris”, Dr. Juozas 
Goebbels. Bet sumanymas kilo 
iš Vokietijos armijos viršūnių, 
ypatingai iš feld-maršalo Blom- 
bergo. Prirengiamasai darbas 
Hitlerio ir Stalino susidraugavi
mui prasidėjo vasarą 1935 m.

Elizabeth Knaust pasakojo, 
kaip jos viršininkas “7-je Sek
cijoje” įsakė jai pristątyti visto 
medžiagą apie Rusiją, kurią 
buvo surinkusi "Slaptuose Vokie
tijos archyvuose; kaip vėliau jai 
buvo įsakyta mokytis rusįj ir 
lenkų kalbos kartu su 15 kari
ninkų iš Vokietijos armijos ge
neralinio štabo ir kaip, paga
liau, Dr. Goebbels pagamino 
planą įtraukti Staliną į nacių 
kilpas. Tas planas, sako p-įą 
Knaust, pavyko pravesti labai 
sėkmingai. ’

“Daugiau kaip treji metai 
praėjo nuo pirmo sląpto Ne
sirinkimo Blombergo namuo
se”, rašo buvusioji nacių pro
pagandos ministerijos 'tar
nautoja. šituos trejus metus 
nacių Jiįprąrchjją suy^tahj '^9=: 
gerai. Kuomet Ribbentrop^ grcih] 
gajų gale, išskrido rMąskyą, 
jisai nešė galutinus visų Tftį? 
kįanią nutarčių projektus. 
Juos reikėjo tiktai pasirašyki 
taukštom susi tiriančiom ša
lim’, iš ko yrą aišku, kodėl 
Rusi jos-^c^ięij jos derybos
pasibaigė lokiu nuostabiu
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Lietuvos maisto produktų ėk- : 
sportas į svetimus kraštus vis : 
sunkėja. Lietuvos prekių išve
žimas į Angliją pasidarė veik 
visai neįmanomas. Jurų keliai 
pasidarė tiek pavojingi, kad lai
vai gali plaukioti tik Baltijos 
jurų pakrantėje. Tuo budu su 
Anglija Lietuvos prekybiŠki sai
tai trūkinėja. O Lietuvai anglų 
rinka' sunku kita pakeisti.

Lietuva "yra reikalinga tokių 
prekių, kurias gali duoti tik An
glijos ar U.S.A, rinka. Tiesa, 
Lietuvos prekyba su Vokietija 
žymiai padidėjo, bet čia eina tik 
mąįiįų prekyba. Paskutiniu me
tu SSSR daugiau įLį^^vpje pra
dėjo pirkti maisto produktų, 
bet Lietuva maža ką gali įsigy
ti SSSR rinkoje. Viena, kad le
nais ne viską galima gauti, kas 
Lietuvai labiausiai reikalinga, o 
antra iš tenai pirktų prekių 
parsigabenimas sudaro daug 
sunkumų. Mat, SSSR transpor
to pajėgumas labai yra ribotas, 
o ypač tie sunkumai didėja 
SSSR-Suomių karui prasidėjus.

Be ,to, Lietuvos ūkis buvo pri
sitaikęs Anglijos rinkai. Anglai 
pageidavo lokių produktų, ku
rie į kitus kraštus neiną; štai 
kad ir bekonas arba pirmus rų- 
šies sviestas. Rusai, vokiečiai 
perka tik gyvas lašinines kiau
les. Taigi, bekono apdirbimas 
Lietuvoje žymiai mažėja, o tuo 
pačiu ir darbas siaurėja. Mcsos 
Lietuvos fabrikai tuo pačiu ne
tenka darbo. ,

• /‘.J »

Tenka dairytis, tenka kitaip 
Lietuvos ūkis pakreipti. O visa 
taip sparčiai žemės ūkyje pa
keisti negalima.

Svarbiausia yra tai, kad mai
sto produktų kainos svetur ne
kyla, o Lietuvos ūkiui reikalin
gos reiknienes rinkoje staiga 
pakilo, jų įkainos auga. Tuo pa
čiu Lietums ūkio įpirkimo ga- 
na' mažėja?-Daroma visa, kas 
tik galinm padaryti, kad ma
žiausiai tektų iš svetur pirkti 
reikalingų žemės ukiuį prekių. 
Skatinama sava pramonė, bet ji 
taip umaj negali išdygti.

tani tikros žaliavos, kurias da-
• J < ' i “ . !

bar taip sunitu svetur gauti.
Bendrai, Lietuvos ūkyje dide

lių sukrėtimų neši jaučiama, 
nors sunkumų esama. Sparčiai
kyla linų kainos, todėl į linų au
ginimą, jų apdirbimą dabar 
kreipiama ypatingos domės.

Linų apdirbimui norima ati
daryti visa eilė naujų įmonių, 
bet, deja, dabar labai sunku iš 
kitur parsigabenti reikalingos 
toms dirbtuvėms mašinos. Jas 
galima lengvai pirkti svetur, bet 
jų .parsigabenimas yra ypatingai* 
sunkus. Tai visa labai trukdo 
Jnininkystės ūkį.

Iš viso linininkystės ūkį galų 
gale pasiima į savo rankas Lie
tuvos kooperatyvai. Tai labai 
didėlis laimėjimas. Išnyks »Či.a 
visokie tarpininkai, vertelgos, 
kuriems tik biznis rūpėjo, bet 
ne linų ūkio kultūra.

Tenka dabar laukti, kad linų 
ų’kis padarys milžinišką pažan- 

metais s!iėl<ė iki septynių šimtų 
milijonų litų, šios sumos žymi 
dąlis sutirpdavo privačių pirk
lių kišenėse, o dabar tų pinigų 
dalis jau eis linų nkio kultūros 
kėlimui.

Karo metu linas visoms ka
riaujančioms valstybėms labai 
T<įiįkalingas, tai jei Lietuva su
gebės šią ūkio šaką trumpu lai
ku sparčiai išvystyti, tai tuo pa
čiu daug ^emės ūkis laimės.

Lipas dalinai galės pakeisti 

greitumu.”
Straipsnio autorė parodo, kad 

Stalinas “susidraųgąyo” Hit
leriu iŠ baimės, kad nacių pro
paganda Rusijoje gali iššaukti 
revpliucjjąL prieš Maskvos diji- 
tatorių. Tfli esąs Goebbelso 
“nuopelnas”.
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Lietuvoje labai plačiai prigijusį 
bekono ūkį. «

Vilniaus srityje jau pavasary
je bus pradėta plati žemės re
forma ir kaf’tu ūkių skirstymas 
į viensėdžius. Nors žiemos me
tas tiems darbams labai yra ne- 
parankiw laikas, bet nepaisant

mieji darbai labai sparčiai va
romi. Matininkai, agranomai 
dirba išsijuosę.

Lietuva jau turi pakankamai 
tos srities specialistų ir gali čia 
darbą išvystyti labai plačiai.

Tai vis tiek džiugus reiški
niai, kurie suteikia labai daug 
gerų vilčių ir kartu jie nustel
bia vjdaus gyvenimo kai ku
riuos trukumus, ypač kurie pa
sireiškia savos politikos dirvo
je.

Jei vida’us gyvenimo politika 
žymiai šlubuoja, tai ūkio srity 
j e čia darbas eina visai paken
čiamai.

Todėl savo politika labai ne- 
siskundžiame, džiaugiamės bent 
ūkio reikalų sąmoningu tvarky
mu.

Dai’ melai kiti ramaus darbo 
ir mes ne tik pasivysime kai ku
rias kultūringas valstybes, be’ 
jas neabejotinai pralenksime.

Lietuvos ūkininkas jau tiek 
yra sąmoningas, kad jisai pui
kiai ir 
visose

Visa
šakose.

savarankiai orientuojasi 
žemės ūkio
tai suteikia labai gražių

Lietuvos ūkininkas visus sun 
kumus sutinka ne tik ramiai 
bet pasiryžęs su jąis visomis sa
vo išgalėmis kovoti.

XII—24—39.

ŽINIOS
■-KAUNAS.•/<— Gruodžio 20. d. 
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Kaune įvyksta Lietuvos vysku
pų konferencija. Svarbiausias 
konferencijos klausimas bus 
bažnyčios reikalai Vilniaus 
krašte. Manoma, kad po vys
kupų konferencijos Vilniaus 
krašto bažnyčios valdymo sri
tyje įvyks nemaža pakeitimų, 
oerokas skaičius Vilniaus kuni
gų ir mokyklų kapelionų lenkų 
ne tik nerodo reikiamo valsty
bingumo, bet dar savo pamok-
slais ir elgesiu duoda kitiems 
savo pasekėjams blogą pavyz- 
dj.

VILNIUS. — Mieste ir apskri
tyje įsiregistravo 58 knygynai, 
viešos bibliotekos ir skaityklos. 
Didžiausios yra Vroblevskio ir 
universiteto bibliotekos, turin
čios po kelis šimtus tūkstančių 
tomų knygų, rankraščių, žemė
lapių, dokumentų ir įvairių ki
tokių, liečiančių Lietuvos seno
vę raštų, šios abidvi bibliotekos 
yra valstybinės.

KAUNAS. — šiemet obuolių 
į užsienius išvežta už visą mi- 
lioną litų. Dabar superkami pa
tvaresnieji obuoliai žiemos se
zonui. Supirkimu rūpinasi ben
drovė “Sodyba”.

TELŠIAI. — čia pradėta, sta
lyti didelė moderni ligoninė, ku
ri kainuos 400,000 li'tų ir bus 
baigta ateinančiais metais. Gy
ventojai ligoninės laukė.

KAUNAS. — Viena didžiau
sių Kauno spaustuvių “Spindu
lys” nuo gruodžio 15 d. galu
tinai įsirengia Vilniuje, kur tu
ri išsinuomavusi trijų aukštų 
namo 35 kambarių patalpas 
spaustuvei ir redakcijoms. Nors 
Vilniuje užsiregistravę) apie 70 
spaustuvėlių, bet ne vienos no
rą tokios, Jcurioje gąįėtų paten
kinamai būti spausdžiami laik
raščiai. Naujoj spaustuvėj tuo
jau pradės spausdint^ “Vil
niaus Balsas” įr “Razeta Co- 
dzienna.”

NA UJIENŲ-ACME Telepboto
Frank Murphy sudeda priesaiką kaipo Aukščiau- 

' siojo teismo naujas narys.

Pažymėjimai | aukotojams
Vyriausias Komitetas Vilniaus 

Kraštui Remti ragina visus Vil
niaus bei vilniečių neužmiršti 
ir savo aukomis prisidėti. Už 
aukas ir dovanas stainbseniems 
aukotojams Komitetas duos ati
tinkamus ženklelius ir Vilniaus 
Kovotojų pažymėjimus. Orga
nizacijoms ir kiliems kolekty
vams už aukų rinkimą taip pat 
bus duodami atitinkami pažy
mėjimai.

BRANGUS TAUTIEČIAI!
Ilgai lauktas Tautos siekimų 

įvykdymas galop virto realybe. 
Musų sostinės Vilniaus ir jo 
Krašto okupacija pasibaigė.

Lietuvių Tauta grįžo į savo 
amžinąją ir senąją sostinę Vil
nių, kaip tikras jos šeimininkas.

Sunki 19 metų lenkų okupa
cija yra skaudžiai sužalojusi 
musų sostinę ir Vilniaus Kraš
tą.

Visai Lietuvių Tautai reikės 
ilgų metų ir didelių pastangų, 
lenkų padalytas kraštui žaizdas 
išgydyti ir atitrukusį nuo Lais
vos Lietuvos gyvenimo Vilnių 
ir Vilniaus Kraštą įjungti į gy
vosios ^Lietuvių Tautos buitį.

Tautiečiai! Mes gerai žinome, 
kad musų išeivija visuomet bu
vo ir yra jautri savo Tautos rei
kalais. , Ji niekuomet nebu\o 
nutraukusi ryšių su Lietuvos 
gyvenimu. Laisvosios Lietuvių 
Tautos rūpesčiai ir siekimai bu
vo lygiai ir musų išeivijos rū
pesčiais ir siekiniais, ji ėjo žing
snis į žingsnį su visa Lietuvių 
Tauta. Taip jausdama, musų iš
eivija daug yra padėjusi Lietu
vai.

Šiandien Lietuva, atgavusi 
Vilnių ir jo Kraštą, deda daug 
pastangų Vilniui ir Vilniaus 
Kraštui padėti. Jo$> darbininkai, 
ūkininkai, prekybininkai, pra
monininkai ir valdininkai, ne
žiūrint sunkių ištikusio Euro
poje karo padarinių, aukoja 
Vilniečiams ir Vilniaus Krašto 
paramai net kelių dienų savo 
uždarbį. Yra žmonių, kurie au
koja keleriopai daugiau.

Žinome, kad musų išeivija 
jau pradėjo didįjį Vilniui ir 
Vilniaus Kraštui paramos vajų.

Tikime, kad ji, dalyvavusi 
juicluvos atstatyme ir įsikūrime, 
organizuotai prisidės ir prie 
Laisvosios Lietuvos pastangų 
sugrąžintą lietuviškąjį Vilnių ir 
jo Kraštą atkurti.

Tautiečiai Padėkite Lietuvai 
ir šį kartą!

Aul<okite savo dienų uždar
bius, o kas gali ir daugiau Vil
niui ir Vilniaus Kraštui parem
ti.

Lai nelieka nei vieno darbi
ninko, nei vieno ūkininko, nei 
vieno pramonininko arba šiaip 
išeivio, kuris pasiliktų neprisi
dėjęs prie Vilniaus ir Vilniaus 
Krašto paramos!

Draugijos Vilniaus Kraštui 
Remti Garbės Pirmininke,

Jadvyga Tubelienė.
Pji’^iininkas Jonas Navakas.
Vicepirmininkas,

agr.Stasys Jakubauskas.
Iždininkas Marcelė Kubiliutė.
Sekretorius, 

adv. Jokūbas Goldbergas.
Nariai:

Vladas Tiškus,
Pranciška Pikčilingienė, 
Jonas Vilkaitis, 
kun. V. Mieleška.

Kontrolės Komisija:
Felicija Bortkevičienė, 
Antanas Mačiuika, 
Juozas Papečkys.

K aunas, 
1939 m. gruodžio 10 <1.

Lietuvos Padangėje
Rūpinamasi bedarbiais

VILKAVIŠKIS. — Miesto s- 
bė ragina bedarbius važiuoti 
dirbti prie miškų eksploataci
jos darbų. Tiems darbininkams 
s-bč prie uždirbtojo atlygini
mo primokės iš viešųjų darbų 
fondo 30 (/<. Darbininkai tmi 
s-bei pateikti urėdo ar girinin
ko pažymėjimą, kuriame butų 
pažymėta: darbininko pavarde 
ir vardas, kurioj vietoj dirbo, 
kada, kiek laiko išdirbo ir kiek 
atlyginimo iš urėdijos ar giri
ninkijos yra gavęs.

Darbininkai šiuo s-bės siū
lymu daugiausia pasinaudos 
pradžioj ateinančių metų, nes 
šiuo metu dalis bedarbiu dar 
dirba prie miesto kanalizacijos 
darbų, kiti prieš šventes kitur 
susiranda darbų.

Griaus lūšnas
VILKAVIŠKIS. — Miesto ta- 

ryba yra nutarusi apeinančiais 
metais nugriauti 39 lūšnas, iš 
jų 18 gyv. namų. Taip pat nu
matoma nugriauti mieste cen
tre riogsančius “senkromius”, 
kurie jau ir šiaip baigia savo 
dienas. Senkromių griovimo 
reikalas jau nekartą buvo ke
liamas, bet dėl tam tikrų prie
žasčių vis užkliūdavo. Juos nu
griovus, bus galima padidinti 
senosios turgavietės vietoje 
rengiamą skverą.

Nudžiovė algą
VILKAVIŠKIS. — Vienas pa

što valdininkas, atsiėmęs lap
kričio men. algą, užėjo į koop. 
“žiedo” krautuvę nusipirkti 
prekių. Krautuvėje buvo ir 
daugiau pirkėjų. Išsiėmęs iš 
kišenės piniginę, kurioje buvo 
daugiau 200 Lt, užmokėjo už 
nupirktas prekes ir žiūrinėjo 
dar kitų prekių. Vėl traukė pi
niginę iš kišenės, bet kišenė 
buvo jau tuščią. Iš pirkėjų, tuo 
kart krautuvėje buvo likęs tik 
jis vienas.

Pranešė policijai, aiškino, 
kas nudžiovė piniginę su pini
gais, bet vagies surasti nepa
vyko.
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Iš Pietų Amerikos
J. J. Lazdauskas. .

PIETŲ AMERIKA PASISAKĖ PRIEŠ 
VOKIETIJOS IR RUSUOS AGRESIJĄ

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys)
STALINAS IR HITLERIS ATA
KUOJA ANGLIJOS IMPERIA
LIZMĄ, BET JŲ IMPERIALIZ

MAS DAR ANTIHUMA- 
NIŠKESNIS.

“Dabartiniu metu darbo žmo
gui, paviršutiniškai tik besusi
vokiančiam politinėj veikloj 
tarptautine plotme imant, labai 
sunku atskirti kuris imperialis
tas ir kuris ne, kuris fašistas ii 
kuris komunistas; išsiaiškinti 
sau pačiam, ar šiandien Vokie
tija elgiasi kaip fašistinė, ar 
kaip vokiška, ar šiandien Molo
tovas kalba kaipo komunistas, 
ar kaip rusas ginantis tik Ru
sijos tautos, o ne viso pasaulio 
darbininkų ekonominius ir po
litinius interesus!” rašo “Ar
gentinos Lietuvių Balsas” ir 7.- 
XII.1939 m.

Vienintelis dabar komunisti
nes spaudos arkliukas, tai An
glijos imperializmas, tvirtini
mas, kad 40 mik anglų tauta 
turi pasivergusi 480 mik gyven
tojų savo dominijose, ir kas 
puoląs Staliną su Hitleriu, tas 
esąs agentas Anglijos imperia
lizmo.

Kad nebūti imperializmo a- 
gentu iš viso, tas pats “A. L. 
Balsas” štai ką tame pačiame 
straipsnyje priduria:

“Kad patys darbininkai galė
tų kuo savarankiškiau tvarkyti 
savo reikalus, nepasiduodant 
nei vienų nei kitų įtakai, reikia 
kuo didesnio kujturinio išsila- 
* ■ 11 I

vinimo (ir mažiausia fanatiz
mo) ir susibūrimo, kad be 
Chamberlaino, Hitlerio ir Sta
lino įkvėpimo galėtume pasa
kyti be svetimųjų raginimo: 
Mes neapkenčiam imperialisti
nės anglų politikos, lygiai kaip 
tokios pat Hitlerio ir Stalino, 
nes mes matome tarpe jų tik 
vieną skirtumą: vakar kitų są- 
skaiton viešpatavo anglai, o 
šiandien nori viešpatauti rusai 
ir vokiečiai, bet joki ten fašis
tai, nei komunistai, nei demo
kratai.”

“Kai darbo žmonija,” — to
liau sako “A. L. B.”, — “žinos 
ką daryti, tuomet neieškos agi
tacijos varyti už ‘fašistą’, ‘ko
munistą’, ar ‘demokratą’ kara
lių, darbo liaudžiai ‘žadant ‘ro
jų’ ant žemės, o paskui duo
dant bizūną, karą, badą ir vėl 
revoliuciją,” — teisingai paste
bi.

Galima pulti anglų imperia-: 
lizmą, kad jie turi taip daug 
apžioję svetimų turtų ir gyven
tojų, bet pulti su tiksiu kad an
glų pavergtos dominijos atgau
tų sau laisvę ir nepriklausomy
bę, bet pulti ne tam, kad ang
lų imperializmą nustųmus nuo 
dominijų, tas dominijas vėl pa
vergtų kas nors, o tas “kas 
nors” yra Stalinas ir Hitleris, 
bet ne tie darbininkai, kurie 
aklai seka paskui juodu.

Komunistai puola anglų “im
perializmą” tuo metu, kai Hit
leris taip pat turi dominijas, 
tai — Austriją, Čekoslovakiją,

Lenkiją, Klaipėdą, Lietuvos Su
valkus; Stalinas turi “koncesi
jas už 'dyką” Lietuvoj, Latvijoj, 
Estijoj, Lenkijoj ir viso pasau
lio nusistebėjimui ir dar revo
liucinių darbininkų vardu (kad 
jį perkūnas nutrenktų*!) ^ubom-( 
bardavo Suomijos proletariatą., 
net moteris ir mažus vaikus.

Stalino ir Hitlerio pavergtos 
“dominijos” kur kas labiau pa-, 
vergtos, persekiojamos ir kan
kinamos negu angliško ar fran 
euziško imperial zmo pavergto • 
sios tautos dominijų pavidale.

Vietoj pulti vieną imperializ 
mą ir palaikyti kitų, tai šelmys-Į

Anglijos (r Suomijos imperią- 
lizmą, Jjet tyli prieš pu^iškąt 
kišjką ir jąpomš^V 
‘antikarinei” ir “anti-imperia- 
iistinei” kovai tiki tik jie patys, 
didelėj pajuokoj bei paniekoj 
liešdąftli niekšingą vokiškos 
svastikos it rusiško piautuyĮo. 
simbolį, nešantį dar .didesnę 
vergiją įr priespaudą negu, kad 
angių imperializmas yra davę; 
savo dominijoms.

(GALAS) 
Monlevidęo, Uruguay.

Lietuvos gyvenimo kronika
KLAIPĖDA.—--Vokiečių spau

da kasdien skelbia po keletą 
nusikaltimų mieste ir krašte. 
Nusikaltėliai dažniausiai nepa
gaunami,

Kalėdų šventėms leista pagal 
kortelių pirktis po 500 gramų 
duonos arba po 375 gramų 
kvietinių miltų.

Kas turi vištų ir turi maisto 
^kortelę, tas turi grąžinti vai- ganda už senų,

mestį batų lopymą, dar labiau 
už dirbtinus batus su gumos <jįr 
geriau su medžio plaušų pa
dais, o visų geriausiai už klunį- 
pes, kurios išgiriamos, kaip pa
togiausios ir praktiškiausios ir 
kuriomis kadaise ir Rytprusiį 
ūkininkai dėvėdavo. Vaikams, 
kurie daugiausia avalynės su
dėvi, visoje Vokietijoje suorgi 
nizuoti butų keitimo 
kur atnešus išaugtus 
tukus, juos galima

džiai iškirpęs korteles, kurio
mis leidžiama kiaušinių pirkti 
(vieną kiaušinį per pusantro* 
savaitės). Jei turėdamas vištų 
kas pirktų kiaušinių, yra bau
džiamas.

Kadangi Vokietijoje labai 
taupoma ir avalynė, o oda rei-

i kalinga kariuomenei, 4ai per 
» vokiečių spaudą varoma propa-

, pastogėse už- padėvėtus didesnius.

suorga- 
punktai, 

vaiko 1)3- 
iškeisti h

([NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!į

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervvriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517, 1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & .MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

PINIGAI PASKOLAI
$800 IKI 55000

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
Už mažas vos 4% Palūkanas
GAUKIT MUSŲ APSKAIČIAVIMĄ DYKAI

2411
S. 52nd 
Avenue

Ilk JOHN O.^l

SYKORA
ilįjl W. I J III 'fc ITH V* T. C <1 -|1 -B r ■fHij.-.ntr—-•

Telefonas
CICERO

453
Klauskite musų Real EState bąrgenų listo dykai

Pocahontas Mine Run ..............  $7.45
Petroleum Carbon ...........   $7.75 ,
Pocahontas Pea Screeiied ........ ......... $8.00
Musų Speciali Stoker Nut................... $5.45
Franklin Counjty Nut ........... $6.45
Coke, Nut and Range...... .......    $9.50
6x2 ĘRAZIL NUT...... ...... .................$5.55 I

• • < - -

110 tonų važmą, mokesčiai įskaityti, už 1,2 ir 3 ton. kiek brąngiau

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

mą. Mes darbin nkai turėtum 
ieškoti būdą susivienyti kovai 
prieš imperializmą iš v so, tik. 
tuomet mes busime teisingi sa
vo darbininkiškose pozicijose ir 
mums niekas neprikiš “savojo” 
imperializmo* protegavimą, 

r 

“Naujienų” skaitytojai, ma
nau, yra beveik tikri, kad Lie
tuvos kariuomenė įveiktų Lat
vijos kariuomenę ir Latviją pa . 
si jungtų, kad Latvijos bajora j 
daugiau nebevadintų lietuvius 
“leišiais”, bet ar tokia naujie-, 
niečių ideologija butų demokra
tiška? Aišku, kad ne. Ir štai ko
dėl laimingi latviai iš tos pusės 
kur gyvena iš prigimties taikus 
ii- širdingi žmonės lietuviai, lin
kę verčiau nukentėti patys negu, 
savo kaimyną pavergti ir kan
kinti.

Sako, kad suomiai nušovę 
tris rusų sargybinius ir už tai 
Rusija pradėjusi bombarduoti 
Suomijos gyventojus ir veržtis 
į jų žemes, l^et, gerbiamieji, 
jeigu latviai ir penkis Lietuvos 
sargybinius nušautų, tai, buki
me tikri, Lietuvos kariuomene 
nebombarduotų Latvijos sene
lių, moterų ir vaikų. Lietuva, 
jeigu nebūtų Stalino, Hitlerio 
arba lenkiško maršalo diriguo
jama, rastų “modus vivendi” 
nesusipratimui likviduoti ir be 
masinio nekaltų žmonių žudy
mo, be ko.negali ’kpseiti rusiš
ki, vokiški ir lenkiški reakci
ninkai. I

Kol kas džiaugiuosi esąs lie
tuviu, ir su pasitenkinimu ma
tau Stalino ir Hitlerio mirtį! 
Geriau lai žųsta jiedu, negu iš
tisos tautos butų išžudytos! Ir 
šis mano jausmas yra teisiu 
gas ir komunistų atžvilgiu. Kili 
kilo civilinis karas Ispanijoje, 
tai komunistai sakė ir rašė, -kad 
butų buvę teisingiau, jei Ispani
jos respublikos valdžia butų iš- 
Šaudžiusi visus antirespubliko- ‘ 
niškus generolus, ir tokiu budu 
butų buvę išgelbėta Respublika 
ir šimtai tūkstančių žmonių gy
vybių. Todėl ir sakau nesivar
žydamas: sušaudyti Hitlerį, Sta
liną, Mussolinį ir Chamberlai- 
ną, nors pastarasis ir nieko ne 
ra sušaudęs, bet sušaudykim ir 
jį, kad stalinis tai su hitlerinin
kais butų patenkinti visu šimtu 
nuošimčių!
Pietų Amerika pasisakė prieš 
Vokietijos ir Rusijos agresiją!

Rusijai užpuolus bombarduo
ti savo kur kas mažesnį kaimy
ną Suomiją, Pietų Amerikoje 
kilo didelis pasipiktinimas ir , 
nusivylimas Rusijos komunistu 
skelbta “taikos ir demokratijoš 
idėja”. Argentina pasiūlė išmes
ti Rusiją iš Tautų Sąjungos, U- 
rugvajus, Paragvajus, Brazilija, 
Perų, Bolivija, Čile, Ekvadorius 
ir kitos Pietų Amerikos respu
blikos pareiškė savo solidarumą 
suomių tautai ir pasmerkė ru
sų ir vokiečių agresiją pavergi? 
mui kitų tautų bei sunaikini
mui jų nepriklausomybėj.

Kad komunistams neatrodytų 
šis Pietų Amerikos valstybių 
gestas kaipo anglų ir šiaurės a 
mcrikięčlų Inspiracija, rejkęJiu- 
ga pasakyti, kad dar su dides
niu nepasitenkinimų naujausius 
įvykius sutiko Pietų Amerikos 
liaudis — darbininkų organiza
cijos, partijos, profesinės sąjun
gos, pažangioji studentija ir vi
si, kas tjk nuoširdžiai spiegia 
karą, fašizmą ir imperializmą. 
Komunistų spaudu pasmerkė tik

c 4)

UŽ 7,000 NARIŲ SANTAUPAS

T

TURTAS VIRŠIJA 

$6,000,000.00 
DABAR IŠMOKAME

ĮSTEIGTA,:
■ .tB^METAIŠ";':.:,

Su $1,000;000 kapitalu
Buvo tai tais laikais, kada telefonas 
buvo ką tik Išrastas ii* State gatve 

' tebebuvo paprastas kelias, yisuomet, 
be pertraukos išmokėjome po 354% ir 
aukščiau už taupomąsias sąskaitas— 
nesustojome per visą depresiją, pani-
ką, visais iaiRais ? ATDARA IKI AŠTUNTOS VAK

SENASIS HOME NAMAS
DAUGIAU KAIP 7,000 TAUPYTOJŲ TAUPUMO CENTRAS

Padidintas ir Modernizuotas
ŠIRDINGAI KVIEČIAME J

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
Šeštadienį, Sausio 20 d., 9:00 ryto iki 8:00 vai. vakaro

Musų prekybos augimas visuose sky
riuose privertė mus padidinti ir moder
nizuoti savo raštinę taip, kad galėtume 
palaikyti patarnavimo aukštą lygmalą, 
kokia visur charakterizuojasi HOME 

- FEDERAL įstaiga. Musų nuoširdžiu pa- 
geidavimų yra teikti musų rėmėjams 
Chicagos metropolijos patarnavimą, kas 
sudaro draugišką ir malonią atmosferą 

c 

modernuose patogumo sąlygose.
X . P* 5 • ■ ' ' . '

Todėl, savo džiaugsmui ir draugiškumui 
parodyti, valdyba, direktoriai ir perso- 
nalas nuoširdžiai kviečia jus atsilanky- 
ti ir arčiau susipažinti su musų įstaiga.
KODĖL NESUSTOJOME AUGTI, KO
DĖL ESAME PAJĖGUS FINANSINIAI

Home Federal Savings
AND LOAN ASSOGIATION OF CHICAGO

18 GATVE PRIE ASHLAND AVĖ.
Kiėkvienp Taupytojo Sąskaita Yra Apdrausta Jungt. yalst. Valdžios Agentūros iki $5,000

IR UŽTIKRINTI? Kiekvienos įstaigos 
pasisekimai nėra randami, bet visuomet 
sunkaus darbo sutarimo, teisingumo ir 
kostumerių pasitikėjimo vaisius.

Visais laikais musų įstaigos veikime bu-, 
vo dedamos pastangos, kad dirbti musų 
indėlininkų naudai, stengėmės užtikrin
ti mums patikėtus pinigus ir savo kostu- 
merius aptarnauti ir patenkinti visuose 
reikaluose. ?.

Ir tik toms musų pastangoms esame dė
kingi, kad niusų taupymo įstaiga HOME 
FEDERAL nenustojo augti ir stojosi 
pilnai patikima įstaiga.

TEL. MONROE 8100
V r

Ii H' ...... ■*<!'*! ' i1 i*#.1;1" . •"1 ■ .< y ■"
. ■ ' • ■■ • ’ <

X
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Diena Iš Dienos
Šventins F. Klupšo 
Paminklą

Sausio 24 d., 1939, mirė chi- 
cagiečiams žinomas biznierius 
Frąnk Klupšas, namų ir biznio 
savininkas, 3600 S. Lowe Avė. 
Velionis buvo atvykęs iš Lietu
vos, gimęs Noraičių kaime, Jo
niškio apskrityj.

Paliko našlę Oną ir 15 metų 
sūnų Frankį.

P-ia Ona Klupšienė ir dabar 
užlaiko vyro paliktą biznį, 
Frank’s and Ann’s Taverri, 
3600 So. Lowe Avė. , ■ •

Simus Frankis mokinasi į 
“drugštorininkus” De La Šalie 
aukštesnėj mokykloj.

P-ia Ona KlupŠiene pastatė 
brangų “rainbow granite” pa
minklą ant' vyro Pranciškaus 
kapo ir sekantį trečiadienį, 
sausio 24 d., įvyksta metines 
mirties sukaktuvės.

Atminčiai įvyksta iškilmin
gos pamaldos Šv. Jurgio baž
nyčioje sausio 24 d. 8:30 vai. 
ryto.

Žmona Ona Klupšienė ir su 
nūs Frankis nuoširdžiai kviečia 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti pamaldose, 
o paskiau važiuoti į Šv. Jurgio 
kapines pašventinti naują pa
minklą. Iš kapinių kviečia vi
sus į namus, 3600 So. Lowe 
Avė., kur įvyks pietus sukak
tuvėms paminėti. —J. A. S.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Joseph Foley, 23, su Lucille 

Richkus, 24
John Gedminas, 19, su Mar- 

ceila Smithkiewicz, 18
Charles Girsch, 32, su Sophie

Lips, 22
Henry Bortko, 24, su Mary 

Bunjavic, 21
Ėdmund Malinovvski, 22, su 

Bernice Mack, 19 *

Rytoj Liet. Tautiškų 
Kapinių Metinis 
Susirinkimas
Rinks penkis naujus trustisus

MM

Reikalauja
Perskirų

Bernardiri Simel nuo 
ter Simel

Frances Grish nuo
Grish

Wal-

Peter

Gavo
Perskiras

Mildred Pakaski nuo
Paksski

Helen Poles nuo Tony
Sophia Senesky nuo Sam Se- 

nesky.

Bozc-

Poles

Ryloj 1 vai. popiet Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje įvyks me
tinis Lietuvių Tautiškų Kapinių 
lotų savininkų susirinkimas. >

Susirinkimas bus svarbesni 
už praeitus metinius susirinki
mus, nes šį kartą reikės išrink 
Ii penkis naujus trustisus. Vi
si lotų savininkai turėtų daly 
vauti ir pasirūpinti, kad būt 
išrinkti tinkami ir kompetentiš- 
ki žmonės.

šiame susirinkime taipgi bu 
renkama komisija surengriųii 
Kapų-puošimo dienos iškilmių. 
Kadangi ^visuotino kapinių lo
tų savininkų susirinkimo nebu
vo nuo balandžio mėnesio pe 
reitų metų, tai kapinių valdyba 
taipgi praneša kas buvo nu
veikta kapinių naudai.

Chicagos Lietuvių Auditori
jos adresas 3133 S. Halsted St.

Povilas Daubaras.

Aukštos Rųšies Garantuoti Vartoti 
KARAI 

nereikia imokejimo

ARBA, JŪSŲ SENASIS KĄRĄS ATSTOS ĮMOKĖJIMĄ 
DYKAI 1940 LAISNĖS PLEITA 

jei turite Darbą, nebus daugiau trugdymų 
NĖ ATIDĖLIOJIMŲ 

TUOJAU PRISTATYMAS 
PASlhlNk Iš 250 GARANTUOTŲ KARŲ

ŠTAI KELETAS IŠ TYPIŠKV BARGENŲ, Iš KURIŲ GALI VIENAS 
• > • ' PATIKTI

GAUKITE PAS ĖĖNNEiT’S ŠIOM NUOSTABIOM SĄLYGOM
1 OLDŠMOfiiLE-e-De Luxe 4 durų trunk sedan, $COH
I Push buttori radio—Oldsmo’bile šildytuvas, elektros*®^”

laikrodis ir balti tairai. Kaip naujas. Tikras pirkinys
■fl 0^17 PACKARD—4 dtirų Sedan, De Luxe, 6 cilinderių
■ ■ Gražuolis įiž tiktai ................. k............................:.............
1 CHEVROLET sedan—geri tairai, maleva
I kaip naujas .....  ...................... ........... . .......1935 PONTIAC—4 durų trunk-sčdan tobulas. *

1

$360
$245

. .............................  5235
1 OLDSMOpilLE, šedan, trunkas, šildytuvas, side- $04 G 
I .. .Trtohhtinfes—kaip naujas ................. ...................

51451 934 PkYMOŪTtt, sodan, labai geras šeipas, bargenas 

neužmirskiYf dykai gaunamo LAISNIO. 
Geresniems Pirkiniams!—Pasimatykite su BENNETT.

BENNITT MOTOR FINANCE
1315 WEST 63rd STREET

ARTI THROOP STREET NORMAL 3180/

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

23 Metai Anglių 
Bizny

Paremkime Savo 
Jaunų Darbuotojų

Suskambės Vestuvių
V arpai

MARQUETTE PARK. — Ry 
toj, sausio 21 dieną, įvyks p-lė 
Sofijos Alkimavičiutės, 6940 S 
Rockvvell St., ir brightonpar 
kiečio Zigmonto Bistro šaunios 
vestuvės. Jaunavedžiai iški- 
mingą šliubą paims Gimimo N. 
P. šv. bažnyčioje 2 vai. po pie 
tų. O vestuvių puota bus P. 
Vengeliausko salėj, adresu 4500

BRIGHTON PARK. — Wes- 
tern Coal and Supply kompa
nijai, 4916-18 S. Western Avė., 
kurios prezidentu yra J. Mos- 
cipan, šiemet sueina lygiai 23 
metai kaip savo koslumerius 
iptarnauja geromis anglimis.

Šios kompanijos prezidentas, 
matomai, palaiko bizniškus ry
šius ir su .“Naujienomis”, nes 
karts nuo karto jose būna fir
mos pasigarsinimai. —Vietinis.

Dalyvaukim Amerikos Lietuvių 
Dienoj

Vasario 4 dianą šiais metais 
įvyks Amerikos Lietuvių Die
na — paminėjimas Lietuvos ne
priklausomybės 22 melų 
kak ties.

MEKSIKOJ

ADIOS! ADIOS!

/ Rašo
DOMEIKAS KURAITIS

SU“

ini- 
gi- 

kuris 
Ne-

(Tęsinys) 
XI.

PACIFIKO
VANDENYNAS:

Pacifiko vanduo

Nedaug Tokių 
Biznierių

Žymėtina, kad jaunavedžių 
tėvai savo kolonijose yra popu
liarus žmonės. Ypač jaunojo 
tėvas, Pranas Bistras, 4548 So. 
Fiancisco Avė , yra plačiai ži
nomas, kaipo geras muzikan
tas. —Kaimynas.

BRIGHTON PARK. — Lie
tuvių tarpe yra daug visokių 
biznierių. Bet vaisių ir daržo
vių pristatytojų visai nedaug 
terasi, štai vienas tokių yra To
ny Namovičius, 2454 W. 47 St.

Garsinkitės “N-nose”
kuoja jau nuo 1927 metų.

Vietinis.

CRANE COAL COMPANY 
5332. So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 90Z2
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ............................. * •
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas •

I

Sales Tax ekstra.

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

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

MOKAME fįi
Dividendų už padėtus pinigus

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per ■ 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, Washington, D. C. g

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

☆

f tederalSavings
^ĮaND LOAN ASSOCIAT1ON
r ne ruirAr.AOP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Chicago, III. ■
TelephAne Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary ■

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

Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

ciatyvą paėmė Amerikoj 
męs ir augęs jaunimas, 
Lietuvos dar nėra matęs, 
paisant to, musų jaunoji karta
yra giliai patrijotinga ir nuo 
širdžiai myli savo tautą ir tė
vų .žeme. Tą savo prakilnų ir 
brangų jausmą jienųtodo savo 
patnotiniais darbais. Ateivija 
jau pradeda pasenti, nuvargti. 
Užtai jaunoji karta, tai jausda
ma ir matydama, imasi tęsti tą 
be galo svarbų darbą, kurį jų 
tėvai pradėjo. Jaunoji karta 
jau yra pribrendusi ir pilpąi 
prisirengusi ne tik palaikyti tų, 
kas jau yra nuveikta, bet dar 
daugiau laimėti lietuvių taiitąi 
bei pačiai Lietuvai.

. 1: ‘ f

Dar ne visi lietuviai po Lietuva
Šių metų Lietuvos nepriklau

somybės minėjimas yra be ga
lo svarbuš ir reikšmingas, ne« 
šiemet 
įvykį su 
niuin. 
kuriai 
mečius.
musų jaunaja karta visi turime 
mintyje, kad dar yra daug Lie
tuvos žemės bei musų brolių 
lietuvių po svetimu jungui Jie 
ir mes visi laukiame tos dienos, 
kada visa Lietuva ir visi lietu
viai susijungs po Lietuvos tri
spalve vėliava. Ta diena jau, 
gal būt, nėra per toli, bet reikia 
vieningai dirbti ir prie tų įvy
kių iš anksto rengtis.

Gražus jaunimo judėjimas 
duoda mums daug vilčių, tik 
•e.kia, kad senesnieji jiems ne
kliudytų, bet nuoširdžiai padę- 
ų. Kadangi jaunimas ima$i 
niciatyvos vykdinti prakilnius 
ir svarbius darbus, tai mes vi
si kooperuokime ir vieningai 
remkime jų žingsnius.

Ruošia Šaunų programą.
-X . A

Sekmadienį, vasario 4 d., pri- 
pildykime Cicero Stadijoną, 
khris randasi prie 19-tos ir 52 
avė., ir priduokime musų jau
ną jai kartai dar daugiau entu
ziazmo' tolimesniam veikimui, 
šios iškilmingos dienos skait
lingas ir darbštus komitetas la
bai rūpestingai rengia gražų ir 
įspūdingą nepriklausomybes pa
minėjimo programą, kuriuomį 
atsilankiuiseji busite ne tik pa
tenkinti, bet ir sužavėti.

į Dr. Jonas P. Poška.
>. '■ k

jau minime šį svarbu 
atgauta sostine Vil- 

Vilnius grįžo Lietuvai, 
jis priklausė per šimt- 

Minėdami drauge su

/. HHBfa* H

yra labai 
sūrūs ir jame labai lengva plau
kti. Geram plaukikui mažai te
reikia laikytis, pluduriudjant 
vandenyj. Acapulc'y mieste yra 
cĮu papludymiai-“<byčiai° ir' dėl 
plaukiojimo lengV-ų'Aio jie vi
suomet pilni’. Viekas' papludy- 
inis rytinis, kur rytais1 saule 
šviečia ir labai gerai kaitintis; 
Kitas papludymi$-“vakarinis”. 
Čia rytmečiais .$jaųlę nesiekia, 
ries didelis kalnas l( kelią užker
ta, bet popiečiais saulutė ir čia 
pradeda kaitinti.:

Vanduo tiek švarus, kad apįė 
Septynias pėdas• paplaukus ga
lima matyti žuvis tolumoj.

Ratno

tarp

Mi ................ ........... .  . •
. Į ..

Budriko Radio 
Valanda ir Oro 
Teatras

Septintadienib vakare,
5:30 ir 6:30 va^. Chicagos lai
ku, kaip ir visųoijiet, bus gra
žus Budriko radio programas 
iš stoties WCFL, $70 k. Prog
rame dalyvaus didžiule simfo
nijos orkestrą-* iš penkiolikos in
strumentų, kuri gros lietuvių 
liaudies meliodijas ir lietuviš
kus kurinius. Dvigubas kvarte
tas po vadovyste Šaūrio ir ki
ti dainininkai dainuos p&rinkti- 
nes lietuvių daįhas^ir Makalų 
grupė vaidins toliau įdomią sa
vo gyvenimo pasaką.

, Visa valanda bus pilna gra
žios muzikos, gražių ir gražiai 
pądainuottį dainų ir gyvo, ^pu
dingo vaidinimo. Pasiklausyki
te. —Pranešėjas.

Grįžtant iš Acapulco į Mek
sikos Miestas, vėl teko rangy- 
tis per kalnus. Čia rodos nie
kas negalėtų gyventi, nes že
mė nederlinga, daug uolų, ir 
mažai kas teauga. Vienok tų 
kalnų gilumoj žmonės gyvena. 
Pasivijom tris mažus berniu
kus, jojančius, ant. vieno mažo 
moliuko. Jauniausias buvo gal 
šešių, o vyriausias apie 10 me
tų amžiaus. Visi trys, kaip man 
atrodė, buvo indėnai, labai 
tamsus, ir drabužių kaip ir ne
turėjo. Visi trys niūriai per 
kaktą žiurėjo. Mat, šypsenos 
Meksikoj yra labai brangios...

z Sustojom, berniukus kaip 
mokėdami užkalbinom, nuėmem 
kelias nuotraukas ir žmona pa
dalino jiems po apelsiną. Aš 
dar daviau po meksikietišką 
dešimtuką. •

Musų tokiu “dideliu” duos- 
niirnu berniukai buvo perimti. 
Sužiuro vienas į kitą ir pra
dėjo šypsotis, parodydami 
mums gal pirmas šypsenas 
Meksikoj.. Kai pradėjom va
žiuoti jie per ilgą laiką stovė
jo, rankoms mojo ir šaukė, 
“Adios! Adios!” — “Iki pasi
matymo!”

Dabar aš jau žinau kas da
ryti šypsenai iš meksikiečio iš
gauti.
TAXCO

Draugiškas 
Pasilinksmiiiiiilo 
Vakaras (

Rytoj įvyks Šv. Marijos

Taxco miestelis yra apie šim
tą mylių į šiaurryčius nuo Mek
sikos miesto. Ten randasi di
delės sidabro kasyklos ir vie
tos žmonės vien iš jų gyvena. 
Stovi aukštai kalne, į kurį au
tomobiliu labai sunku įvažiuo
ti ir kur sunku stovėti. Reikia 
stabdžius stipriai užtraukti. 
Miestelyje yra keturi viešbu
čiai ir visi pilni amerikiečių. 
Oras labai sveikas, nes visur 
daug pušių, ir 
ki.

Taxco labai 
turtingiausias
nyčiomis visoj Meksikoj. 
Ventoj ų yra apie aštuoni 
stančiai, o didžiulių bažnyčių 
net septynios. Viena labai se
na ir turi turto už milionus 
dolerių. Sienos 
sotos.
apie trys šimtai metų atgal, 
kuomet į bažnyčių statymą gy
ventojai pylė didžiulius tur
tus.

vieta labai

turtingas, 
puošniomis

jau

gal 
baž- 
Gy- 
tuk-

Rytoj jvyks sv. Marijos pa
rapijos svetainėje, prie 35th ir 
S. Union Avė. Vakaro ptądžia 
7 vai. vakare.

Visi esate uŽkviėČiarni atsi
lankyti, kas tik noH draugiš
kai ir linksmai laiką pralei- 
Sti.' • ; ■ ■ ■ ■ ,

Rengėjai ir Valdyba.
(Škelb.)

ir tos auk-
Bažnyčia buvo statyta

(Bus daugiau)

i

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS Į 20 METŲ

350 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

COOK COUNTY FINANCE C0.
1340 W. 63rd STREET (Prie Loomis)

NewCity Furniture Mart
1652-56 West 47th Street

KETURIŲ METŲ SUKAKTIES
SAVAITĖS VIENACENTINIS |

Išpardavimas! ■ G
Šis išpardavimas eis tik vieną savaitę, pradedant pirma
dieniu sausio 22, 1940. Septynios dideles namų reikmenų 
dienos New City Furniture Mart—1652-56 W. 47th St. 
Pasinaudokite proga šio netikėtino išpardavimo. Tai tik 
sykį tepasitaiko. New City Furniture Mart bus atdara 
kas vakarą ir visą sekmadienį jūsų patogumui.

Žinomų išdirbysčių mašinos—listo kaina $89.50, specia
liai šiam išpardavimui už $59.99 ir už “Vieną Centą” 
gausite automatinį elektrikinį prosą ir prosijimo lentą. 
Taip, kad pridėdamas “Vieną Centą” prie plaunamos 
mašinos pirkinį, gausit tuos du dalyku vertės už $15-

Dviejų šmotų vvalnut freiminis Mohair fronlinis setas, 
naujausio stiliaus, gražaus dezenio, užtikrintas 20 metų, 
listo kaina $159.00, įkainuotas šiam išpardavimui tik 
189.99 ir pridėdamas “Vieną Centą” gausi 9x12 grynų 
vilnų karpetą, listo kaina, už $45.00-
-------- T------------------------------ . ----------- ---- --- - .
Populiarės išdirbystės gesinis pečius, balto ]>orceliano, 
stalinio modelio, listo kaina $99.00, specialė kaina — 
$69.99 ir už “Vieną Centą” daugiau, gausi 5 šmotų pus
ryčių setą, listo kaina, už $39.50-

Trijų šmotų walnut miegkambario setas, -neima dulkių, 
vėliausio stiliaus, gražaus dezenio, listo kaina — 
$119.00, specialė kaina šiam išpardavimui $69.99 ir už 
lik “Vieną Centą” gausi 99 coil springsus, garantuotus 10 
metų ir Innerspring matracą.

BRIGHTON PARK MOTERŲ KLIUBO

5 Metų Sukaktuvių Vakaras Ir Šokiai 
ŠĮVAKAR. PRADŽIA 6 VALANDĄ 

DARIAUS-GIRĖNO MEMORIAL 
4416 SOUTH WESTERN AVENUE

Įžanga 50 centų—šokiams 25 centai. Grieš Lesčausko Orkestrą. 
Programe dalyvaus Kultūros Ratelio choras, vadovaujamas Judžen- 
tavičienės, Lietuvių Balalaikų orkestras, vadovaujamas Budrevičiaus, 
Brighton Parko Jaunuoliai, vadovauja Zabukiene. šokikės Staniuliu- 
tė, Milleriutė, Zabukaitė, Radauskaitė, Misč|caitė. Dainuos Kaimiečių 
Moterų Grupė. Dainuos Nora Gugienė, Marie Schultz. Kalbės Kon
sulas Daužvardis. Bus skanių užkandžių ir gėrimai, širdingai kvieiČa 

KOMITETAS.

Anniversary Party Vienų Metų Biznio Sukaktuvės
— RENGIA —

JOSEPH BARTKUS
959 West 71st Street

Subatoj ir Nedelio j, Sausio 20 ir 21 dd.
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti ir smagiai laiką 

pramisti. — JOS. BARTKUS.

KLAUSYKIME
SAiTiMiEBo RYTMETINI!)

LIETUVIŠKŲ RADIO III 11 I RPROGRAMŲ W.n.l.r
GARSINKITES “NAUJIENOSE”

*



I

šeštadienis, sausio 20, 1940
----- ----------J.’ . . _,.*4

Ruti
Didžiausia ir
Yęikljąi^ęhįcągpį
Iš SLA 260 kuopos susirinkimo

te vakąrilio
Pirmas šių metų SLA 260 

kuopos susirinkimas Įvyko sek. 
sausio 
pstąte ofise, ($12 ^esteęiį

S^pkąwįęę ReąĮ

Visi 1939 pietų valdybos ra
portai buvo priimti su pagyri
mais, ypatingai K. Liutkui,' ku
ris keturis metus išbuvo proto
kolų i^išUipnkų ir ^tsilankė 
į kiekvieną susirink *Finąn- 

paštininkas R. Macaitis pra
nešė, k^d kuopa turi atliekamų 
puii^ų, be| nę^inų kų sų jajš 
cląi^ti. Iždinipkps p. Puįiųį-
kąs nor^įo, kad> paą jį ir pas 
narius daugiau pinigų rastųsi, o 
organizatoriai Ė. Pužauskiene 
ir K. Stankus daug pasidarba
vo prirašydami daug natijų na- . n • ♦ ny. 4
, ------------------------------------— -- -----------------------------------------

*r
Į

Persiskyrė šiuo pasauliu 
I Sausid 17 a., 8:50 vai. ryto, 

1949 ih., sulaukęs' pusės amž.;
Amerikoj išgyveno 43 m. 

j gimėš Lietuvoj, 'Kauno apskr.
Paliko: dideliame nuliudime 

I 4 bręlio sūnūs: Jurgį ir jo šei
myną, Joną ir jo šeimyną, 
Antaną ir Juozapą, 2 brolio 

I ‘ dukteris: Opą Rimkienę ir jos 
šeimyną ir * Julijoną Betin ir 

| jęs šeimyną.
Priklausė prie Raudonos 

& Rožės Kliubo ir Keistučio 
| PaŠ. Kliubo.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1410 So. 49th Čt., Cicero. Lai- 
dėtuvės įvyks šeštad., Sausio 

i 20 d., 1:30 vai. popiet. Ią 
koplyčios bus nulydėtas į Lie- 

, tuvių Tautiškas kapines.
Visi a. ą. Pranciškaus Ma- 

ražo giminės, draugai ir pa- 
žičtąmi esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
.Z

Brolio Sąnai it Brolio 
ir Giminu. ; .

Laid. Dir. I. J. Žolp, Tel.
YARDS 0781. ’ ‘

Po yalcįyboę raportų buvo 
perskaitymas laiškas Komiteto 
Vilniaus įtr^Štui šelpti. Tapi 
reil^aįui kuopa paskyrė $10-,

Nauja valdyba
Pirmininkas Andriukaitis pa

kvietė ĮC Liutkų atlikti cere
monijas įvesdiniųiui naujos 
1940. metų valdybpą, kuri susi
deda iš sekamų ypatų: pįrm. A- 
Andriukaitis, vice-pirm. T. 
Aleksynas, fin. rašt. R. Račai- 
tis, prot? raštininkė Genovaitė 
ZeUris, ižd. B. Pužauskas, iždo 
globėjai — E. - Bennett ir P. 
Vilkelis; ligonių lankytojai — 
P. Urbonas ir p. Mačiukienė.

Naujiems metams smagiai 
pradėti, po susirinkimo prasi
dėjo kuopos pasilįnksminimo 
vakarėlis. Matyti, kad Mar- 
ųuetteparkiečiai kaip magnetas^ 
pritraukia northsidiečius, nes 
buvo atvykę p-lė E. Mikužiute 
ir Dr. Montvidas.

Laike vakarėlio vice-pirm. 
T. Aleksynas prašė, kad musų 
svečiai ię keli kuopos nariai iš
reikštų Naujų Metų linkėjimus. 
Pats p. Aleksynas linkėjo kuo
pai didėti narių skaičiumi, P-as 
Kartcckas — daug pasisekamo 
gyvenime, Dr. Nares — geros 
sveikatos visiems, o K. Liut
kus, kad kuopa liktų didžiau
sia ir žymiausia veiklumu C.hi- 
cagoje. Negalima pamiršti mu
sų nenuilstančios darbuotojos 
p. Pužauskienės, kuri pritaisė

sicanių užkandžjų, ypatingai 
dešr^ ir kugelio.’

Sekantis
Ateinantis S^A 260 kuopoj 

suslriiikirpąs bus ląįl^om^s tpjį 
pačioj vietoj, būtent, Štanko- 
wice Real Estate ofise, 6^2 S. 
Western Avė./ kaip 2 vai p,u 
pietų, sekmadienį, vasario 4 d. 
Aš tikiu, kad ateinantis sųsirin-^ 
kįmas bus taip sąkitlingas, kąipj

SLA 260 kuopos pA’otokohį 
raštininkę Genovaitė ?riius.

Joniškiečiai Nuo 
latfts Kruta

i-r P#ųg toUMsminto 
Vakarėlių Suęęųgią

‘t A

TAMAS SIMONAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu S 

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

Amerikoj išgyveno 38 m..
Paliko dideliame nuliudime 

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

Priklausė prie 
Kultūros Kliubo.

Kūnas pašarvotas 
Eudeikio koplyčioj,

, Fairfield av. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, Sausio Ą2 d., 8:30 
vai. fyto 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. d. Tarno Simonavi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskUtihį' pataf- 
navim^ ir atsisveikinimą. ”

Nuliūdę liekame,'
Moteris, Duktė, Žentas, Anū
kė, Brolis, Pusbrolis, Pusse
serė ir ’ Giminės*.

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

Dąr tįk įpusėjęs žiexnę§ se- 
zona$ yra, o JonĮš^ieČių kla
bąs iš eilės ręgis jąu tųrė.s tre
čią pąsiliĮiHsiPinimo y&ĮęąreĮį. 
Tas eina ir klubo narių ir pa
šalinių žmonių naudai, rięą dau
giau turi progų vieni kitus su- 
šieįti-pąriniatyti ir smagiai lai
ką praleisti. Prie to, ir drau
giškumo ryšjąi tarpe visų pa
sidaro tampresni.

štai, šįvakar Hollywood sve
tainėj, 2417 43TĄ, K-lųbas
rengia ne tik paprastins šokius 
su šaunia Alberto Briedžio, pįu- 
zika, bet taippat bus ir kon- 
cęrtinė dalis programo su dai
nomis ir puiMąis solistais.

Bus įvairių pamąrginimų. 
Komitetas Kazimieraitis Vai-

’ . . . t r ’ • • .

tekūnas ir Dočkienė užtikrina 
'svečiams tikrai daug džiuginan
čių valandėlių, o vaišių pilnus, 
glėbius visiems. . . ■ •

Pažįstamas.

KKAL. ESTATE FOR SALE

as

N

REĮKAUNGOS DVI MERGINOS Home Ąvę. arti Roosevęlt Rd
$5800

FOR SALE ■

$3700

$7500

$5800

s 
si 
r 
v

IN- 
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IV 
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’ >kJlkEliP> WANTED^F’EMaLĖ
* 'Darbiniai Reikia

PARDAVIMUI NAMAS 4058 So.
Campbell Avė. 2 flatų. Nelabai 
orangiai.

dirbti į tąyerną. Atsišaukite 246Ž1 
Węšt Blue' Island'* A Ve. kanipaš 
goyne Avė. ’•'* " ’

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI MO- 
TĘRS. Mano ąmžįus yra 4 metai. 
Rašyti Būk 1133, 1739 So. "Halsted 
St., Chicago, iii/ '

įvyks 
v'

tsy

bus 
metinis 
( an-

PARĖMIMAI
N O R T H SlDfiS VAKARINĖS 

ŽVAIGŽDĖS KLIUBO ^O-taš' mėtU 
nis šokių vakaras įvyks šeštadienį,

visW ątsi:P |.P,

1Y ■limąįš■ įvyką- Un 
4ątiį' lrvMdrąbA< 
8 ’Vąl. <Bds gera

^REIKALINGA 'veiterka.
66^ Węst’ 14^ štre?b

OPERATORIŲ, 2 ADATOM — 
turi'būti gerai patyrusios' prie lap 
sęęyningo. Kreiptis Mf- Qūėęnan. '

' JOHN O. SYĘORA
“mėto” jums tikrus bargenuąl 
“Gaudykit” santaupas! Nėaiidėho- 
klte!‘ Pamątykitę jas ’šiandieęil 
Kode} nębuti savininku Amerikos 
gabalėlio? Bet kūrjs iŠ musų aštuo- 
nių salesmonų noriai parodys jums 
šiam skelbime minimas nuosavybes 
dykai, be prievolių ir ‘patarnaus 
mandagiai, sąžiningai, išmintingai. 
Užeikite ir juos apkalbėkime!
RAŠTINĖ ATDARA SEKMADIE

NIAIS 1 v. p; p. iki' 5 v. p.‘ p.
Highland Avė. arti 14th St.

! 5 rm. bung..................  $4950

RESYVERIS IŠPARDUODA Mar- 
ąuette Parke kampinius apartmen- 
tiš TO fl. apartmentas $18,000.

12 flatų apartmentas....... $25,000
4'Ųatų apartmentas ....... $13,500
12 flatų apartmentas pečium šil

domi, labai pigiai. Šaukti BUTKUS 
Hemlock 2310.

REIKIA PATYRUSIŲ operatorių 
vieną adata* mašina prie plaunamų 
sūkhėlių/ 404 *Sd: ’Racinė Avė?,' ant
ras aukštas. » 
•i et. •' ' V**

PATYRUSIŲ MERGINŲ bendram 
ruošos darbui, būti, eiti/ Gefi * na- 
fnąi, gerą? ‘ mokestis. ‘ Dorchestėr 
4904.

SAV;

le

KEISTUMO PĄ^ĄLPOS/KNIU
BO bankietaš ' pa’gęriftmųĮ b au j u 
nžrių' įvyks saųs>#' W ”4:3Q"Vai: 
vikaro, 2411 W.'^3?ą W^rn 
Avė. Bus įdomi ■ prbgraiha ię gęra rtuzika-K^į lOB/ * 1

į GĘRĮAŲSĮ DARBAI ir mokęstis 
geriausiai ręstaūrąntų, hotelįų if 
kafit'ėrijų darbininkei. MODERN 
HOTĘL, 87,9 Nq/State St.

REIKIA PATYRUSIŲ operatorių 
prįe dvigubos aęlątos jėgos mašinos 
—geras mokestis. 615-17 N. Aber- 
dėen St., ketvirtas aukštas.

ĄtnąiijjĮlM toįg^ 
Įkųrtuvės Šiąiuto

' TRAVEL
Kelionės

PAIEŠKAI! BENDRAKELEIVIO 
važiuoti į Los Angeles automobiliu. 
Dalintis išlaidomis. 4307 Archer 
Avė. (Cleaning Store) S. Senulis, 
Lafayette 9194.

Žemaičių

John F.
4447 So.

i nVFlKR5®-*■L UI Ll h IO Visas Pasaulio 
Dalis

KVIET^INUJKAS
Gėlės Vęstuyėms, Bankietams 

ir pagrabains 
ą316 So. HaHted Street 

Tel ^AtlDŠ 1308 ■'''

IIDDA^Mm[IMktetams, Laidotu- 
T ■ S y vėlus, Papuošt- 
RĖLĮ5HNKAS 
4180 Archer Avcnųę 

Phone LAFAYETTE 5300

^ADEUŠA^ IVANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo,, pasauliu 
' Sabsio -.18 d.,‘' G:40-VaT.” rytd, ‘ 

1940 m J sulaikęs pusės amž., 
gimęs Lietuvojė." ‘

Amerikoje Išgyveno 30 m.
Paliko dideliapie riujiudime 

sūnų Tadeušą, 'marčią Mariė 
1 —dukteris ' Grasildą. Arnelia 

Butler ir žentą Ronald ir Lo
vutę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Lachą- 
viciaus koplyčioj, 2314 W. 23 
Pl’ače.'Laidbtūvės įvyks pirm., 
šąuąio 22 d., 8:3Q vai. ryto, iš 
kopi. į Aušros Var|ų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ' ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas' į Šv. Kazimiero ' kapines.

■’ Visi 'a. a. Tadeušo Evanaus- 
*ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti j airi' paskutinį patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekarne, /
Sūnūs, Dukterys, Marti ir ki- ■, 

‘1' toš' Gitninėš; ‘ “
Laid. Dir. Lachavvicz ir Sų- 

nai/ Tel. CANAL’ 2^15: n‘”

Kviečia vį$ųs atsilankyti.
lįouie Federal . Savings apd 

Loan Association of Chičago, 
,■ r -r t k ■ • " • •

kuri yra prie aštuonioliktoš gal 
vės ir Ašhlantj avenue rastinę 
atnaujino, padidino ir pritaikė; 
modernų reikalavimų sąlygoms. 
Šiandien įvyksta tos atnaujintos 
rtištipės įLųętUvęs ir, loęįėl, val
dyba ir airel^toriai kviečia vi-, 
sus a (silankyti ir j tas i < I; 11 i 11L i
džiaugsmais l^ei pasisekimais.

• a ’ a.* . *< . •

Įstaigaseną- Įsisteigė 
1886 metais '$u vieno miliono 
kapitalu. Taigi;’ senas
daug višokiifešudros gyvenimą 
palietė per°ią taiką. Tačiau ta 
įstaiga 'viską pergyveno ir atsi- 

f, y • .**■ * ? fe | *, 4 . ’■

laikė. Ne lik atsilaikę, bet ir 
Kilo, o turtas siekia jau “'virš 
šešių milionų.' Narių turi”dąū- 
giaiu kaip septynis tiikštančius.

Ši^ndįęP ?>T^llij9Įlose 
didęįą sĮielb^as. Į<yįę- 

įięrsfcaityIk )
-------------------- --------------------------- --------- .

. ' ■ . _______ •• • i . •

ęhjęągOĮS Lietuvių 
Draugijos i Vakaro 
Darbininkai ;s

laikas

FUR^ISHĘD RO0MS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai ' 

RENDAI FORNIŠIUOTAS KAM
BARYS apšildytas, geras susisieki
mas vaikų nėra, nebrangiai — visi 
patogumai. 2436 Wešt 45th St.

* VR • KENT—IN GENERAL 
Ręnddąi,—Bendrai

RENDĄ! DŲ KAMBARIAI karš
tu vandeniu Šildomi, patogioj vie
toj, ' arti'’'gatvekariU ' lainės. Vy
rams ar vedusiai poęai. * Garažas. 
4221 So. Saęramento avenue. Klau
skite 'Mrs? A. Phillips.

...... . ........ 1„ ...................

KASJ TURITE ŠĖRŲ išmokėtus 
ar ne Lithuanian Building, ' Loan 
and Homestead Association 708 W. 
18th St. ir norite parduoti, rašykite 
Box 1130, 17^39 So. Hals^ęd St. ,

BUSINESS ''ČHANCES 
Biznio Progos

ESU PRIVERSTA AP
LEISTI CHICAGA, o 

gerą bąęemę-gTo- 
įęrhę. Eirba, 2 bučeriai. 
Parduosiu už teisingą ir 
tinkamą pasiūlymą. Kas 
pirk?, ląimės.

NAŲ^IĘNOS,

i

NAUJAUSI IR GORIAUSIRAKANDAI
pigiausia

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine
TUK HOME O F FINE FURNITURE" SINCB 19U

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

VINCENTAS LENĄU^KĄS 
'gyvęno 92i W. 35tjji TI.V
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio' 18 * d., 8:45 (val.‘ ‘rytd,’ 
1940 m., sulaukęs 65 m. aniž., 
gimęs Lietuvoj, Kauno apskr., 
Grinkiškio parj’ Sausihiškio 
kaime.- Amerikoj išgyvenę 42į 
metus.
* Paliko dideliame nuįiudime 
moterį Aleksandrą po tęvais 
Šą^kąuskaitę, du' suiju 
šą ir Andrejų,' matčią Oną, 
brolį Edwardą, švogerį 'Au
gustą Misevičįą ir šeimypą, 
pusšėsečę ’Orią Mišeikienę ir 
šeimyną, švogerkA ' Koštanci- 
ją ir švogerį Kaimierą čeba- 
tus ir šeimyną ir kitas gimi
nes. Lietuvoj->-brolį Boleslo
vą, seserį Stanislovą ir kitas 
gimines. ; ' • * ’1

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

Kūnas ^pašarvotas Antano 
M. Phillips kopt, 3307 Lit,ua- 
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 nu
lydėtas į šv. Kaimierd kapines 

Viši a.’ a. Vincento Lenaus- 
o giminės, draugąi ir ' pAŽįš- 

l’ ėsAt nuoširdžiai kvį'ečiA’ 
dalyvauti ’* laidotuvėse ‘ir 
iktį jam paskutinį patar-

. .mtį ir atsisveikinimą.
i^utiudę liekame: Moteris, 

Sūriai, Marti; švogeriai, švo- 
gerka it Giminės/ ' * ?

Laid. Dirt A. M. Phillips 
Tel.

ęhw?.? UęlvAa 
nięlinio vakaro (larbininkai,

y ra' ‘šv v feu-
malįoųėkitc sdįisię 21 d. šy^si- 
rin^ti į rų^įųyįų syętąin^ 
(333 So- A'il1111,1(1 Blv,l ) pl'i('š

J. Katilius..
S.Stasaitis 1 
y. Brajuš ; . p 
M. čepulevičius 
X Tuhiosa » i.»
A. Akacka rni.A 
Ramanauskas 
J. balulisr ’
J. Tumėnas 
P. Brazis 
A. Tumosa < 
Be^nįce Laucius 
Matekonis įr. 
Al. Mickęviėius
K. čępųlevįčius 
A. Ambrose 
K. Rypkėyi&ene 
Mrs. Budris V

P. GaUW 
Martinaitis . 
J. lįltinausUas 
J. Čepaitis.
1 . 11 ' ■ ■T1' " i< į..... . ■

ROAD HOUSE IR PIKNIKAMS 
DARŽAS, 13V2 akrų žemės, plj/tihis 
namas prie 2 vieškelių turi būti 
parduoti tuojau. Specialas $18,00Q.

B. R:>fPĮETKlEWIU2, ‘ 
2608 Wėst 47‘tK' St.

PARŲAVĮMUI KRIAUČIAUS ša- 
pa, ?ld "metų' * įsteigta. Bardavimo 
priežastis—ligą. Mf.S.- P- Grikietis, 
445^ So. Western Avę. f

• rj ‘*V t ė •H y

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
ąiėsos mark’ętąs dęl blogoj syėika- 
tos.’ /PUikj ’yietą. sSnal išdirbta —6 
•kaihbariai užpakaly’ moderni,’" dąro 
gerą gyvenimą.‘1,734''ly. '89th ' St.' 
Beverly 4075.

PARDAVIMUI KAMPINIS TA- 
VĘWĄB gęjrąi pUklautas •prekę- 
mis ir išdiltas biznis—0* kambarių 
flajaS,1 karštu'9vandėhiu- šildomas, 
Cicero. Bargenas,' * T^l? CICERO 
3695. . ■

AmosĄtitąfeyi^s
Žinioje apie Daktarų Drąu- 

gijos bankietą, kuri tilpo vakar 
dienos “Naujienose”, įvyko ne
maloni klaida. Antraštėj turėjo 
būti pasakyta; lęąd D^’a^igija 
pagerbs Dr. C. Z. Vezelį ir Dr. 
K. Draugelį, o ii^ \re7^

KAM MOKĖTI RENDĄ kada ga- 
i gyventi be repddš ir 'dar gauti 

$15.00 income kiekvieną mėnesį. 
Pirkdamas šitą namą už $1,250,’ ant 
išmokėjimo. Yra 2 flatis medinis 
gerame stovyje: gazas, elektriką, 
maudynės, 2 karų cemento florų 
pusnaujis garažas. Rendos neša $29 
į mėnesį. Ir kurį bile kada norė
damas atgal galėsi parduoti su ge
ru pelnu. Box 1131, 1739 South 
Halsted St. .”5

2 flat br/ .....................
Kiidare' Avę. arti 27th St.

4 rm. br. and frę cott. . 
Wėslėy Avė.' ąrti 25th St.

5 rm. br. 
55th Ct arti

5. rm. br. 
Pulaski Rd.

Bus. pty« 
GroVe Avę.

5 rm. br. bungalow 
St. Louis Avė. arti 30th

Br. Bus. pty................
51st Ct. arti 19th St.

6 ir 6 rms. br. ........
22nd PI. arti 53rd Avė.
"6 ir 6 rms. br.

59th Avę. arti Cermak Rd.
4 rm. cott. ........

Christiana Avė. arti 28th St.
5 ir 5 rms.....................

24th St. arti 52nd Avė.
7' rih. i*es. .... ....

10th St. arti P.ulaski Rd. 
* Br. bus. pty ...... .
61st Avė. arti 25th St.

6 rfh. br. bung. ......
Trilmbull Avė., kamp. 25th St.

Br. bus. pty...... ............
19th St. arti Laflin St.

Br. bus. pty. ...........
12th PI. arti Cicero Avė.

5 ir 5 rms. br.............
Oak Park Avė. arti 31st

6 rm.
23rd P.l. arti 58th

6 rm. br. home 
58th Ct. arti 24th

6 rm. br. bung. 
23rd St. arti 58th

6 rm. br. home 
59th Avė., Cicero

Cor. br. ■ bus. pty. ..........  $11500
Sacramento Avė. arti 23rd St.

5 flats br. .......................... $13000
Oak Park Avė. arti 13th St.

5* rm. * bxing. ........"...............
Lawndale Avė. arti 19th St.

7 rm'. br. res......................
Węnonah Avė. arti 37th St.

5 rm. br. bung..................
Albany Avė. arti Cermak Rd.

2 flat br......... ...............
Pulaski Rd. arti 30th St.

4 rm. br. cott. I....'.".:.....
KarĮpv Ąvę.. cor.

Store and 3 flats .....
Cermak Rd. arti Pulaski

4 ir 4 rms......................
22nd Place arti 49th Avė

3 flats br. 5 rni. ea. ....
59th Avė. Arti’ 2?th St.

2 flat fr. ................
Drake Avė. arti Cermak Rd. 

k rm. br. ęęs...... ?.......;....
Kedzie Avė. arti 23rd St.

Br. bus. pty. ......................
Gunderson Avė. arti 16th St

5 ir 5 rm., br. ..... .........
28th PI. arti Ridgeland Avė.

5 rm. br. bung. ..............
Pulaski Rd. arti Cermak Rd 
Br. bus. pty. ‘.... ..... .......

Sunnyside Ave.„ Brokfield
5 rm. s br. bung..............

23rd St. arti 50th Avė.
5 ir 6 rms. br. .......

C.larence Avė., Berwyn
4 apts. ‘ br. ...............

59th Avė. arti 14th St.
5 rm. br. bung.............

Lawridale Avė., cor.
i .7 rm. br. res. ...Z............

5.1st Ąvę. arti 21st St.
6 ir 6/fmę. br. ...........

St. Louiš Avė. Arti Cermak Rd'
6: ir 6. rms. l?r. '.................. $6300

56th CtĮ arti, 19th St.
6 rm. bri būng. ..........

2^nd. PI. Arti 5^th Avę.
_ 5 rm. pją bung. _____

bus. pty. .‘.....'./....u.....
Kęnneth Avė. ar(i 30th St. 
'- Ž flat' br? .....:......... .....
Quincy Rd., Riverside

. 5 rm. bung....... ...............

PINIGAI PASKOLAI 
‘ ' $800 iki $5000 

ANT -PIRMŲ MORGIČIŲ .
Už MAŽAS VOS 4% PALŪKANAS 
Klauskit Musų Dykai Apskaičiąyimd 

O 0 0
PROSPEKTINIS PRANEŠIMAS 

Jei norite sutaupyti laiką ir pinigą, 
kreipkitės į mus tuojau. Mes turi
me- apdraudos * bendrovių, "Home 
Owners’ Loan korporacijos, staty
tojų, statybos 'ir paskolos draugijų, 
bankų ir atskirų savininkų riutosa- 
yybių sąrašus. Šia proga dękuoja- 
mė tūkstančiams, ‘kurte kreipėse į 
įnus patarnavimo laike ‘25 metų. 
Mes padėjom daugeliui, daugel 
žrppnių 'SAVINTIES AMERIKOS 
GABALĖLIU. Mesv esame įtikinę 
daug žmonių, kad “Home Swėet 
Homę”, negalima dainuoti pagal 
fehdps kvitelių tonu.i.tfh yy y y

bung.
18thSt.
bung. .. 
arti Belmont Avė.

........... $4400
arti 38th St

res
Avė.

St.

St

Avė..

St

$5300

$3750

$8500

$7100

$4200

$4300

$6875

$5800

$6500

. $10750

... $5500

... $4850

$6900

$5300

$6900

Rd

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 20 AKRŲ VIŠTI- 
NINKYSTĖS 'ŪKIS, geri budintai, 
taipgi 5 akrų plotas be budiąkų*— 
Sigiai, gera vieta. Box 1132, 1739 

o. Halsted St. '

UŽMIESČIO NUOSAVYBĖ apie 
15 akrų piętų vakaruose—arti 143 
gat. kalva' į rytų pusę nuolaidi, 
gražus miškas,1 nedidelė 
Turtingas žmogus įsigijo šalimais 
nuosavybę kaž kokiam 
Kaina $2675, terminus nutars. Box 
1139, 1739 So. Halsted St. !

dauba.

tikslui.

APIE 3000 KETV. PĖDŲ kięk 
miško, prie grįsto miško'kelio (tuoj 
į šiaurę nuę Roosevelt Rd.), vaka
ruose nuo La Grange Rd. Kaina 
$375—$75 pinigais, $5 mėnesy. 
Box 1138, 1739 So. Halsted St.

$4850

$4200

$3300

$5300.

$28,00

$4O0O

$4300

$4400

. $7950

. $3750

. $6500

. $6300

$7500

$5500

. $5800

.. $5275 
9 •

... $7500

. $14000

$6200

$4600

$8950

. $6900

y xiu. yi. umig.................. $6600
Divisiori St arti Austin Avė.

$8500

$49.00
• * ' I

$1300

TINKA PIETŲ VAKARŲ pusei, 
bizniavus ūkis—10 akrų aukštos 
puikios žemės prie grįstos ramios 
sekcijos linės—apie 10 minučių 
Chicagos ribose. Kaina $125 akras 
—$250 pinigais. Likusią—mėnesy. 
Box 1137, 1739 So. Halsted St.

PUIKI KATEDŽ, MAŽA farmą, 
dešimts minučių ---------
miesto ribų — 
taisymo, elektriką—gretimai 
kelias. Kaina $975.00—$105 pinigais, 
$12 mėnesy. Box 1136, 1739 So.
Halsted St.

vakaruose 
vidus rcikaljhgas

(etas

NIEKAD PIRMIAU .Neturėjome 
2 akčų nuosavybės—(ĖST).. Grįstas 
kelias arti La\vrence avė. ir Man- 
heim kelio—užgirta 15 metų pas
kola, elektriką; turtinga derlinga 
žemė. Kaina $750—$150 pinigais, 
$10 mėnesy. Box 1135.' 1739 So.1
Halsted St.

APIE 5 AKRUS su mišku pietų' 
vakaruose nuo miesto ribų aukšta 
vieta — dideli ąžuolai ir gilios dau-( 
bos. Kas valandą busas eina į vid- 
miestį, be skolų ir laisva už $875. 
Box 1134, 1739 So. Halsted St.

VVllULUSALLiUKNlTURE -

Mokėdamas cash ųž rakandus, SU-, 
taųpinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista-5 
tome bile kur. Pašaukite ar rafiy-« 
kitę dėl daugiau informacijų. Vieri- 
lik nacionaliai žinęmi daiktai ran-‘ 
dasi pas nius. ALIŠAUSKAS, Su- į 
nūs, 6343 S. Wes'tem Avė., Chicagb. 
(U. Phone Republic 6051. > j

♦ 1 2 z v ^9 ® '4

PLUMB1NG & HEATl^ti !J" ’ 
{rengimai ir Apšildymas !

ŠILDYMO REIKMENS' 
BOILERIAMS “DALYS' 

ir sekcijos visiems boilerį ir 
radijatorfų gėmini&ns/ '* 
VISKAS UŽTIKRINTA 
IKI 50% SUTAUPYSI ;

Nereikia* įmokėti'3 metai išmokėti.
C. Miller Supply Cd.

1247 W. Lake St. .
Tel. MONROE 3387. i 

•<

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

i

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ie<kO vįsplpų pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

2411 S.. 52nd AVENŲE. CICERO 
Tel. Cicero 453

25 METAI REAL ESTATE BIZNY 
Atdara sękmadicniaL 1 v. p. p.

Ęęi^įįe -

S Y KO RA

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

^KAITYKITE kas dieną 
jienų 7-me puslapyje * 
ified”. skyrių, kur siūlomu

VISŪOSP BIZNIO reikaluose 
naudokitės NnųjĮęnų * 
Vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat-

CĄJ^I §§00 
c< ff

1738 £ STREET
Chicago, m.

1

4

i



NAUJIENOS, Chleago, UI.

RYTOJ “NAUJIENŲ” RADIO PROGRAMAS 
BUS LABAI ĮDOMUS

Dalyvauja “Naujienų” raštinė ir p-lė 
Ona Skeveriutė

Lygiai kaip 11 valandą ryto, tytoj, atsukite savo ra- 
dio priimtuvą ir iš stoties WGES., 1360 k. išgirsite “Nau
jieną” radio programą.

Programas bus sutvarkytas kitaip, negu iki šiol. 
Taipgi išgirsite j vairių žinių, pranešimų ir gražių dainų 
p. Onos Skeveriutės.

Į radio stotį atsikraustO ^‘Naujienų” raštinė. Tai bus 
kas nors naujo, negirdėto. r

................ ■■■■ii l ............................. Į Nl' uitu......................................— .V ,,,,, ................. ,

SU ŠALČIAIS CHICAGOJ LABAI PADIDĖJO 
NELAIMIŲ SKAIČIUS

f I"

) « .

Gaisrai — Automobilių Kolizijos
Kitos Nelaimes

• 21 metų brightonparkietis, Mirtinai Apdegė
Jdhtt Naumowitz, naktį iŠ ket-f , .v. -'virtRdJenio f penktadienį užsl-'* 75 metų moterisk^ Ma^ 

^tniišė, "kai jo automobilis pa- 
slydd ir įvažiavo j gatvekario 
stulpą. Nelaimė įvyko prie ^At- 
ėfrėr avenue ir Christiana gat
vių;'.?' ■’

Naumowitz gyveno adresu 
4813 S. Keeler avenue.
• Bešildydamas automobilį ga
raže, vos nuo dujų nutroško 
24 metų Frank 
North Califomia 
met automobilio 
— garažo duris visuomet rei
kia atidaryti.
• Bebandydamas užkurti 
čių savo namuose, turbut 
pagalba gasoliho, skaudžiai 
degė 60 metų John Kitlica, nuo 
4026 ' Forest avenue, Brook- 
field, III. Jis netrukus pasimi
rė apskričio ligoninėje.
• Tarpduryj, ties 2810 East
96th Street, buvo atrastas 
gyvas -apysenis žmogus. Jis 
šalo. Pavardė nežinoma.

Gutčhow mirtinai apdegė, kai 
nuo pečiaus užsiliepsnojo jos 
suknėlč. Ji gyveno, 14311 

|Grėenwood avenue, Doltone.
6 Gaisras sunaikino trijų auk- 

adresu 
Visi

Malek, 1449 
avenue. Kuo- 
motoras bėga

pe
su 

ap-

šių gyvenamą namą 
3851 Southport avenue. 
gyventojai išsigelbėjo.
Stišikulė Eleveiterio Traukiniai
į Prie Pulaski (Crawford 

’avėnue) stoties naktį iš ket
virtadienio į penktadienį susi
dūrė du eleveiterio traukiniai.
10 keleivių buvo lengvai su
žeisti ir patys parvažiavo namo 
iš ligoninės, kur jiems buvo 
suteikta pagalba. ■' *' *
11 Nuo 6-tos užvakar vakare 
iki vidurnakčio Chicagoj kilo 
200 gaisrų. Namai daugiausia 
užsidegė nuo perkaitusių pe
čių.
• Per paskutines .dvidešimts 
keturias valandas mieste įvy-

ne 
. < SU-) ’ *~*~**~**k/ ***-^^»^ t < j

ko 77-ios automobilių nelaimės. 
Trys žmonės mirė, sužeistų 
buvo 39.Sprcgė Pečius >

• 41 metų chicagiečiui Jesse 
Hawkins buvo nulaužta koja, 
kai sprogo kerosinas, su ku* 
riuo jisai mėgino užkurti pe
čių. Nelaimė įvyko bute, adre
su 765 W. Congress Street.
• Ties 749 West 63rd Street 
nuo šalčio 42 metų chicagiėtis 
George H. Houghton gavo Šir
dies ataką. Jisai važiavo auto
mobilyj. Netikėtai susirgęs, 
jis vos neįvažiavo į būrį 50 
žmonių, laukiančių gatvekario, 
po to sustabdė automobilį ir 
pasimirė.
• Nuo dujų iš sugedusio pe
čiaus vos nenutroško advoka
tas Ernest L. Diek, jo žmona 
Esthėr ir duktė Valerie. Visus 
tris atgaivino ugniagesiai. Jie 
gyvena adresu 2702 W. Harri- 
son strėet.' \
• Du ugniagesiai buvo sun
kiai sužeisti ir keturi lengvai, 
begesinant gaisrą saldainių 
krautuvėj, prie Fox Lake.
• Nuo perkaitusių pečių Wau- 
kegane užsidegė ir gerokai ati
degė bažnyčia ties 320 Claytort 
street, ir gyvenamas namas,1 sorius, dabartinis 
adresu 207 N. Utica Street. | Henry Schwarzel.

Vardą

Adv. Tumavick 
Nekandidatuos 4 ' 1
J Asesorius
Prašo Teismo Ištraukti 

Iš Balioto
Į Cook Apskričio Superior 

teismą užvakar kreipėsi Cicero 
lietuvis advokatas Norbertas 
Tumavick, prašydamas išbrau
kti jo vardą iš baliotų ateinan
tiems rinkimams.

AdV. Tumavick dabar tar
nauja Cicero apšvietos taryboj, 
bet vienos Cicero demokratų 
frakcijos ir lietuvių remiamas, 
nutarė kandidatuoti į mieste- 
116 asesorius. Jis užregistravo 
kandidatūrą su rinkimų komi- 
šionieriais, bet vėliau nuspren
dė Ją ištraukti. Bet kandida-
turų registravimo laikas (sau- baigusių studentų ban- 
šio 8 d.) jau buvo pasibaigęs,'ketas paminėjimui universiteto 
tokiu bildu jis turėjo kreiptis auksinio jubiliejaus.
teisman. . _ , __ _

Detriokratų sąraše dabar lie- ja ir univ. valdyba pradėjo va- 
ka tik vienas kandidatas į ase- jų sukėlimui $12,000,000 įstai- 

gyvenamas namas,1 sorius, dabartinis asesorius, gai palaikyti. Bankete vajds 
atnešė $135,000.

UV.ii 9RAUGIJ0
™ VAKAR-

ĮŽANGA 40 CENTŲ
.... I - ? '

PRADŽIA 4:30 VAL. POPIET.

s 
3
3

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

333 SOUTH ASHLAND BOŪLEVARD

Sausio
Jan’ry

CHICAGOS
1940

Suėmė Narkotikų 
Vartotoją
Rakščio Vaistinėj

„ .-„A,

Turėjo Pluoštą Suklastotų 
Receptų.

18 APYLINKĖ. — J. P. Rakš
čio vaistinėj, 1900 South Halst- 
ed Street, vakar po pietų buvo 
suimtas “profesionalas” narko
tikų vartotojas. Jisai atėjo vais- 
tįnėn ir padavė vaist. Rakščiai 
receptą, reikalaujantį morfinos.

t)oza buvo gana didelė ir re/ 
ceptas pasirodė įtarimas. P-as 
Rakštis tuojau pašaukė federalį 
narkotikų biurą, ir atvykę a- 
gentai receptą atnešusį žnobgi| 
areštavo; Jo kišeniuose jie rado 
visą pluoštą panašių receptų, 
taipgi sąrašą vaistinių,- kurių 
tarpe buvo ir p. RakŠčio Įstaiga. 
Ji buvo paskutinė sąraše — ir 
vartotojui — nelaiminga. Suim
tasis laikinai uždarytas Maxwell 
nuovadoj. x

Keletą kartų profesionaliai 
vagys ir jauni vaikėzai bandė 
p. Rakščio vaistinę apiplėšti, bet 
jiems dar nei kartą nepasisekė.

Sav. p. Rakštis taipgi yra įm- 
torteris ir vienas Lietuvių Pre
kybos buto taipgi Lietuvai Gel
bėti Fondo v.rcin'nkų < Rs

ORAS VAKAR
IR ŠIANDIEN

ne-
Vakar dienai pranašautas 

20 laipsnių šaltis Chicagoj 
pasirodė. Anksti rytą termo
metrai rodė vietomis-f-11, vie
tomis—14, bet į vidudienį tem
peratūra ėmė kilti ir apie 2 vai. 
po pidtų jau buvo 10 virš zero.

šiandien žemiausia tempera
tūra bus apie—2, aukščiausia 
-Į-20. Taipgi. šiandien galima 
tikėtis sniego.

Sprogimžiš Lever
Brolių Muilo
Fabrike

Sprogo 7,000,000 Svarų 
Aliejaus

Sprogimas Lever brolių mui- 
o fabrike, prie Indianapolis 
bulvaro, Whitinge, sunaikino 
apie T^OOOjOOO svarų aliejaus. 
Vienas žmogus buvo lengvai su
žeistas, kiti darbininkai išsi
gelbėjo. < ■ j. ■

Aliejus buvo laikomas spe
cialiuose tankuose. Pirmiausia 
sprogo tik vienas, bet netrukus 
pasekė ir kiti. Sprogimas išne
šiojo tankų skeveldras per 
lis blokus.

ke

Chicagos Univ. 
Bandys Sukelti 
12 Milionų Dolerių

Užvakar vakare Drake vieš 
butyj įvyko Chicagos univer

Su banketu buvusi studenti

.NaųjiėnųVitėnie Telephoto 
Mary Alice Sėhall, 10 

metų amžiaus , angliakasio 
žmona, kuri liko’ pasiųstoj 
mergaičių tonatų mokyklą.

NAUJlKNŲ-ACME Tolenholu
BLOOMINCJTON, INI). — 

James Russel^ jįdwns, kuris 
prisipažino pavogęs 14 au
tomobiliu.

Svarbus Cicero Ka-
><■ A' <■' ' , • . f

reivių Sutrinkimas
Kokia Draugijai Ateitis?

CICERO. — Draugyste Lietu- 
vos Kareivių turę^^savo metinį 
susirinkimą šį sekmadienį, 21 
dieną, pusę pd vienos po pietų, 

iupsybės svetainėje. Nąriąi, da- 
y vokite. Visi parodyki te gerą 
jraųžią, mokėkite duokles ir da- 
ykite planus draugijos page- 
•inimui. Tčmykitė su atyda pra
stų metų apyvąftą, turtas nc-

liek butų mirčių; Praeitais mc- 
rs turėjom 6 mirtis. Tas drau- 
i j ai kaštavo tryliką šimtų su 
iršum, o tai nemaža suma pi- 
igU<
Kaip musų Kareivių, taip ir 

J toms draugi jonus, kurios gy- 
uoja ant tų pačių pamatų, at
ities nėra, nęžiuriht kad ir ke
tos susijungia./Tftš tik laikinai. 
rai kurgi išeitis^ Taip, išeitis 
ra, bet didžiuma nenori supra
si, nes perdaug pripratę prie 
lažų mokesčių 25c. arba 50c į 
ėnesį, ir Už .tai gauti, pašalpos 

pie- du šimtus dolerių ir po- 
nirtinę. Tas buvo' ir yra tik lai
kinai. Paskutiniai palikę, nieko 
negaus. Reikalinga mokesčių 
pagal metų. Taip kaip SLA il
ki tose apdraudos kompanijose.

D.

Švęs Penkių Metų 
Sukaktuves

»

šįvakar Iškilmingas Parengimas
šįvakar Dariaus-Girėno Me- 

morial salėj ( 4416 S. Western 
avenue, įvyks iškilmingas vaka
ras paminėjimui Brighton Par
ko Moterų Kliubo 5 metų ju
biliejaus.

Vakaras prasidės lygiai 6-tą. 
įžanga tik 50 centų, jaunuo
liams — 25c.

Dalyvauja Balalaikų orkes
tras Jaunimo Kultūros Ratelio 
Jioras; Brighton Parko jaunuo
liai, po vadovybe p. A. Zabukie- 
nės; solistės M. Schultz ir No
ra Gugienė, šokėjos ir kt.

Taipgi žadėjo atsilankyti ir 
pratarti kelis žodžius konsulas 
p. Daužvardis. Pusė pelno yra 
skiriama Vilniaus našlaičiams.

Rengimo komisija pp. Joku- 
bauskienė, Kiaūnienė, Budrienė, 
Burokienė, Carter ir Zabukienė 
nuoširdžiai kviečia publiką skai
tlingai atsi.ankyti. šis Klubas 
paprastai rengia tik vieną vaka
rą į metus. A. Z.

Gaisras Calumet 
City

Calumet City miestelyj gai
sras sunaikino du medinius na
mus adresu 101-103 East 155th 
street. Jie priklausė Pranui Ko- 
minskiui, vietos gyventojui.

Narių Turi 450, 
0 Turtas Siekia 
$8,000.00

Iš susirinkimo

Palaimintos Lietuvos Drau
gijos metinis susirinkimas įvy
ko sausio 10 d. Chicagos Liet. 
Audi tori joj /

Protokolo skaitymą išklau
sius, pasirodė, kad šių melų 
valdyboj yra tik du nauji as
menys, būtent, nutarimų sekr. 
A. Tumavičius ir iždininkas T. 
Janulis.

Tenka pastebėti, kad pirm. 
J. Jackus šiai draugijai pirmi
ninkauja jau septintus metus, 
gi finansų sekr. F. Mikliunas 
penktus metus. Pastarasis šias 
pareigas paveldėjo nuo savo tė
vo, kuris irgi pasekmingai sek
retoriavo iki pat mirties.

. • Gerai stovi
Iš revizijos kom. raporto te 

ko sužinoti, kad ši draugija 
pilnai užsimokėjusių narių tu
ri 450, jos turtas, kaip knygos 
rodo, siekia $7,975.55. Ligonių 
pernai buvo 22, jų pašalpai iš 
mokėta $750. Per praeitus me
tus draugijos turtas ' pakilo 
$931.90, mirė tik 3 nariai.

Šiame susirinkime nutarta 
šiais metais surengti pikniką ir 
Chicagos Liet. Auditorijoj pa- 
rengiipą. Salė jau nusamdyta 
apkričio 10 dienai.

Šiame susirinkime kaip na
riai, taip ir valdyba pasižadėjo 
dar energingiau darbuotis ir 
visuose draugijos parengimuo
se patarnauti veltui. Tuomi ti
kimasi dar daugiau 
draugijos iždą. —J.

Vakar Pasimirė
Kastantas Pikelis

18-tos Ap. Biznierius.
Vakar 7 valandą^ ryto, po 

trumpos ligos pasimirė Kastan
tas Pikelis, plačiai žinomas 18- 
tos Apylinkės biznierius. Jisai 
gyveno adresu 1816 South Hal- 
sted street.

Laidotuvės įvyks antradieni 
sausio 23 d. Kūnas yra pašarvo
tas S. M. Skudo koplyčioj, 718 
W. 18lh street. Smulkmenos a-' 
pie laidotuves bus praneštos vė
liau.

' --_

Mirė Tarnas 
Simonavičius

Laidojamas Pirmadienį, St. 
Charles’e.

Pirmadienį St. Charles kapi
nėse, St. Charles, III., bus palai
dotas chicagiėtis, Tanias Simo- 
navičiuš. Jisai pasimirė sausio 
17 d.

Velionis buvo Žemaičių Kul
tūros Klubo narys ir gyveno 
adresu 3793 Archer avenue. Jo 
kūnas yra pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 1117 S. Fair- 
field avenue.

8:30 vai. ryto, pirmadienį, Si 
Anne bažnyčioj, 38th PI., ir Ca- 
lifornia, įvyks pamaldos, o pc 
to kūną išveš į kapines.

Šaukia Joniškiečius, 
SkaisgirieČius ir 
Kitus Talkon

• » *- ....T........ — ——

šeštadienį joniškiečių metinis 
balius

Praėjusį sekmadienį, sausio 
14 d., įvyko Joniškiečių L. ir 
K. Kliubo metinis susirinkimas 
Hollyvvood svetainėje, 2117 W. 
13rd St.

1939 metais mirė trys kliubo 
nariai, būtent: Vincentas M. 
Briedis, Vincentas J. Briedis ir 
Monika Raikštelienė (Paugie- 
nė). Jiems išmokėta pomirti
nių $195; labdarybei išmokėta 
$95. Nežiūrint didelių išmokes- 
čių, kliubas betgi dar turėjo 
$76.55 gryno pelno.

Po apsvarstymo bėgančių 
kliubo reikalų, tapo išrinkti 
darbininkai metiniam vakarui, 
kuris įvyksta šeštadienį, sau
sio 20 d. toj pačioj Uollywood 
svetainėj.

Įžanga — 25c
Rengimo komisija stropiai 

darbuojasi surengti linksmą ir 
įdomų vakarą. Paimta šauni 
‘Swing Masters” orkestrą šo
kiams. Įžanga tiktai 25c asme
niui. Rus visokios užkandos ir 
įvairių gėrimėlių.

Komisija ir valdyba kviečii 
visus joniškiečius, kad ir ne 
narius, taipgi savo kaimynus 
žagariečius, skaisgiriečius, gru
zdiečius, meškuitiečius, pašvi- 
liniečius, kriukiečius ir, žino
ma, visus savo draugus chica- 
giečius pribūti ir padaryti gerą, 
linksmą pradžią 1940 metams.

Joniškiečių • parengimai vi
suomet esti linksmus, o šitas

|bus iš visų maloniausias — už- 
pakelti tikrinam. Kviečia'

Rengimo Komisija ir Valdyba

šežtadienis, sausio 20, 1940

VAKAR CHICAGOJE
• Kriminalio teisėjo Bolton 
džiurė vakar paskyrė mirties 
bausmę 25 metų negrui, How- 
ard Poe. 1938 metais jisai nu
šovė policistą Patrick O’Malley, 
laike plėšimo alinėj, adresu 
2401 N. Clark Street. Mirties 
bausmė arba kalėjimas visam 
amžiui gręsia ir 23 metų Jo- 
seph Russano, kuris kaltina
mas policisto Harry Francais 
nužudymu.
• Taxi šoferis James McMena- 
min nenusigando, kad pasažic- 
rius atkišo revolverį jam į pe
čius ir pareikalavo pinigų. Nuo 
užpuoliko atėmė ginklą, atėmė 
ir $1.00 už fėrą ir jį išmetė 
iš automobilio. McMenamin gy
vena adresu 852 N. S t. Louis 
avenue.
• Prieš kelioliką dienų Chica- 
goj buvo nužudytas Marinus 
Hvid, savininkas garažo North- 
sidėj. Keli laikraščiai Chicagoj 
tvirtino, ikad jį nužudė mecha
nikų unijos mušeikos. Vakar 
prokuratūra jau antru kartu 
kamantinėjo Emil MermailJ 
Chicagos garažų savininkų są
jungos viršininką. Manoma, 
kad' gal sąjungos pasamdyti 
mušeikos nužudė Hvid’ą už ne
silaikymą organizacijos patvar
kymų.
• Garsus rašytojas, Dr. Will 
Durant vakar kalbėdamas Chi
cagoj pasiūlė duoti subsidijas 
jauniems žmonėms, kad jie ga
lėtų greičiau apsivesti ir turė
tų daug-maž užtikrintą rytojų. 
Jis tvirtino-, kad geriausias lai
kas jaunuoliams apsivesti yra 
nesulaukus 25 metų amžiaus.
> Už tariamą dalyvavimą suo- 
kalbyj papirkti džiurininkus 
Bridgeporto politikų Orlando ir 
Vinci. byloj, policija suėmė ir 
įkalino John Howe. Howe yra 
valstijos vieškelių policijos na
rys. Keli .džiurininkai prisipa
žino, kad jie priėmė kyšius ir 
išteisino Orlando ir Vinci, ku
rie buvo kaltinami baliotų kla
sta vinių.
• Išnarpliojus visas buvusio 
elektros karaliaus Samuel In
sulto finansines kombinacijas 
ir atmokėjus palikimų taksus 
bei kitus mokesčius valdžiai, 
vakar palikimų teisme pasiro
dė, kad' jo palikimas siekia $2,- 
037.78. Asmeniškų skolų Insull 
paliko $4,309,700. Į tą sumą 
neįeina pinigai, kuriuos inves- 
toriai pražudė Insulto bendro
vių šėrais.
• Dėl nepasisekimo meilėj 21, ' 
metų Effie May Clyne bandė 
nusižudyti. Išgėrė nuodų. Gy
vena adresu 5406 Winthrbp 
avenue. Daktarai sako, kad pa
sveiks.
• Policija patraukė atsakomy
bėn 87 namų savininkus, kai 
nuomininkai pradėjo skųstis, 
kad jų butai nėra užtektinai 
šildomi.
• Miestų teismas paliuosavo 
nuc- bausmės S-is biznierius, 
kai jie savo noru sutiko už
mokėti valstijai užsilikusius 
sales taksus. Kiti 11 biznierių 
turės kalėti 30 dienų, jeigu ne- 
atsiteis.




