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Šimtai Rosi
RUSAI GĄSDINĄ SUOMIUS VOKIETIJOS 

PAGALBA '
Nuo lėktuvų atakų labiausia kenčia 

Suomijos biednuomenė .
HELSINKIS, Suomija, sau- Estijos bazių, ledu 

šio 22. — Suomių komunika- Marę, kai dabar ji 
tas, išleistas pirmadienio vaka- si. Suomiai sakosi 
re, kalba apie susirėmimus su Ūmumui esą prisiruošę. 
rusais sekmadienį.

Komunikatas sako, kad Ka
relijos fronte rusų atakos bu
vo atmuštos. Suomių priešaki
nėse pozicijose pasiliko 120 už
muštų rusų. Netoliese, besiar
tinant į šitas linijas, dar kele
tas šimtų rusų žuvo. Tai rusų! 
įtakos pasėkos Taipale sekto- 
re.

Į šiaurės rytus nuo Ladoga 
?žero trys rusų karininkai ir 
120 kareivių užmušta.

Dar toliau į šiaurę, 
Ladoga ežero srity, 
sek tore, rusai atmušti 
450 raudonarmiečių užmušta.

Ankstyvesniej i pirmadienio 
pranešimai kalba, kad ir tą die
ną rusų atakos Karelijos fron
te atmuštos.

Bet kilo klausimas, ar rusai kuoti turčius, jis puola prole- 
nemėgins veržtis Suomijoj iš įtarus.

per Suomių 
yra užšalu- 
tokiam ga-

bet vis 
Loimola 
ir apie

| Kitą vartus, Rusijos propa
ganda Karelijoj per garsiakal
bius nesiliauja. Kas suomiams 
ypatingai juokinga atrodo, tai 
rusų garsinimas: jei Suomija 
nepasiduosianti, tai vokiečiai 
atvyks Rusijai talkon. Rusai 
mėgina įbauginti suomius vo
kiečių talka.

Tikrumoje skaudžiausia Suo
mija iki šiol nukentėjo nuo 
lėktuvų atakų. Abo mieste, pa
vyzdžiui, sunaikintas visas mie
sto namų ketvirtis.

Ir daugiausia nukentėjo 
biednuomenės, proletariato ap
gyventos miesto dalys. Suomiai 
darbininkai komentuoja Rusi
jos lėktuvų žygius: esą, Stali- 

fnas pakeitęs liniją; ažuot ata-

, NALJIENŲ-ACME Tftiepliotn
WICKLIFFE, OHIO. — Traukinių susidūrimas. Nelaimėje nukentėjo vie

nas asmuo. į

o Suomijoj•>'

BROWDERIUI4 METAI KALĖTI

Rusai apšaudo Man-Estija tarnauja kai- 
nerheimo liniją po bazė prieš suo

mius

Manoma, Litvinov 
areštuotas

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, sau
sio 22. —• Keturi britų laivai, 
vienas jų karo laivas, žuvo pa
reitos savaitės gale.’ Estijos, 

sovietų Rusijos užsienių reika- §vedijos ir /.Danijos irgi

MASKVA, sovietų Rusija, 
sausio 22. — Prieš tai, kai Sta
linas pasibučiavo su Hitleriu,

Šalčiai vargina Kini 
ją, 500 žuvo Shan- 

ghajuje

lų komisArife LitvinoV neteko po vieną laivą??
komisaro darbo.

Vėliau Litvinov buvo paskir-- HELSINKIS, Suomija,

žuvo

šau

sausio 
užgavo 
Kinija.

NEW YORK, N. Y , 
22. — Prisaikintųjų teismas 
pirmadienį rado kaltą Eari 
Browderį, Amerikos komunis
tų partijos sekretorių. Prisai- 
kintieji posėdininkai sprendi
mą padarė po 45 minučių pa
sitarimo.

Teisėjas Coxe paskyrė Brow- 
deriui bausmę kalėti ketverius 
metus — po dvejus metus pa
gal kiekvieną iš dviejų kaltini
mų. Be to, paskirta Browde- j teismą.

bausmė
paspor-

sausio Hui ir piniginė $2,000 
už vartojimą svetimų 
tų.

Sunkiausia bausmė 
riui grėsė tai dešimt metų ka
lėti. Dabar, jeigu jis gerai ka
lėjime elgsis, Browderis gali 
tikėtis bausmę atlikti į trejus 
metus.

Tačiau Brovvderio byla nepa
sibaigusi. Jis veikiausia ape
liuos sprendimą į augštesn}

Browde-

Šveicarija prisiruo 
susi evakuoti Kon 

stanz apylinkę
TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

•HELSINKIS, Suomija, sau
sio 22. — Pirmadienį raudono
sios .armijos artilerija visu 
smarkumu apšaudė Karelijos 
fronto šiaurės dalį, pagal La
dogą ežerą. Rusų patrankoj 
siuntė daugiau kaip po 100 
sviedinių kas minutė į suomių 
pozicijas.

Kalbama, per paskutines dvi 
savaites raudonoji armija ga
beno čia amuniciją ir dabar 
esanti prisiruošusi iš naujo pa
stangoms sulaužyti Mannerhei- 
mo tvirtovių liniją.

Suomių pranešimai sako, kol 
kas jie atlaiko savo pozicijas.

Sunaikino 12 rusų 
tankų

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 22. — Oficialiai paskelbta, 
kad suomiai sekmadienį sunai
kino mažiausia 12 rusų tan
kų.

Suomiams šelpti 
fondas pasiekė 

$1,000,000

sau-HELSINKIS, Suomija, 
šio 22. — Iš paimtų nelaisvėn 
Suomijoj rusų lakūnų patirta, 
kad bent tie Rusijos lėktuvai, 
kurie atakuoja pietų vakarų 
Suomiją, turi savo bazes Esti
joje.

Dvidešimt metų nepriklauso
mo gyvenimo Pabaltijo respu
blikos sugyveno draugingai 
Viena su kita. Dabar, rusams 
gavus bazes Pabaltijo valsty
bėse, bent iš vienos tų bazių, 
iš Estijos, rusai puola jos kai
mynus suomius.

Rusija kariaus 
iki galo

Rusija, 
sekma- 
16-kos

sausioNEW YORK, N. Y
22. — Buvęs Jungt. Valstiją 
prezidentas Hoover painfortnA-* 
•vo pirmadienį, kad suomiams 
pašalpos teikti fondas pasiekė 
$1,000,000.

Ir

tas užsienių reikalų komisaria- s*o 22. — Rusijos artilerija di-
* - ’ ........ . dėlių smarkumu apšaudė šuo-

Dabar kalbama, Litvinov >iniJas Karelijos fronte. 
Suomiai atlaikė pozicijas. Suo
mijoj prisibijOma rusų atakos 
per Suomių Marę, kurį, šiuo 
laiku yra užšalusi. • i

—x—x—x—
BRUSSELS? Belgija, sausio 

22. — Belgijos-Vokieti jos pre
kybos derybos nutrauktos. Vo
kietija reikalavo išrenduoti jai 
daug Belgijos geležinkelių tre
kų. Vokietijai trūksta geležin
keliu inventoriaus^ A'

to informacijų biuro viršinin
ku. ]
esąs pašalintas ir iš šitos vie
tos ir net areštuotas.1

SHANGHAI, Kinija, 
22. Stiprus šalčiai 
cenfrajinę < ir .šiaurės ___
Pranešama, daug žmonių sušfc 
lo.

Kinijos draugija įnirusiems 
laidoti surinko 500 lavonų, dau
giausia kūdikių, Shanghajaus 
gatvėse ir pabėgėlių stovyklo
se. Tai šalčių aukos.

KREUTLZINGEN, Šveicari
ja, sausio 22. — Šveicarijos 
armijos komanduoto jas Kreutz- 
lingen apylinkėje davė įsaky
mą evakuoti 40,000 apylinkės 
gyventojų, jeigu susidarytų ka
ro pavojus.

šitoje apylinkėje teka Reino 
upė. Upės pietų pusėje yra Vo
kietijos miestas Konstanz. Tas 
miestas skaitomas kaipo tiks
liausias punktas ofensyvui prieš 
Šveicariją pradėti, jeigu Hitle
ris sumanytų ją užpulti. 3-

KAUNAS, sausio 19 d. — 
Klaipėdos uosto laisvoji zona 
sausio 15 d. perduota Lietu
vai.

— Gydytojas gen. Nagius- 
nusi'aužė koją. 
Susanne P. Shallna 
paskirta Lietuvos 

Kryžiaus atstovu J.

Vokiečiai paėmė ru 
sų geležinkelį

LONDONAS, Anglija, sau
sio 22. —Per buvusią Lenki
ją, dabar . priklausančią Rusi
jai, eina geležinkelis į Rumu
niją. Pirmadienį čia gauti pra
nešimai, kad šitą geležinkelį 
okupavo naciai. Kiti praneši
mai sako, rusai pavesią 26 my
lių platumo teritoriją pagal ge
ležinkelį Vokietijos priežiūrai.

Kritikuoja paskyri
mą pasiuntinio Va

tikanui

Vokiečiai puola 
traukinius gabe
nančius anglis

LONDONAS, Anglija, sau
sio 22. — Įvairiose Vokietijos 
dalyse vokiečiai puola trauki
nius gabenančius anglis ir ne
šasi pagrobtą anglį savo namų 
sušildyti.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 22. — Dr. Rufus W. Wca- 
ver, kalbėdamas per radiją sek
madienį pareiškė, kad pasky
rimas asmeniško prez. Roose- 
velto atstovo Vatikanui reiš
kia suteikimą specialių privi
legijų vienai tikybinei grupei 
ir skriaudą visoms kitoms.

Nagevičius
— Adv. 

sutiko ir 
Raudonojo
A. Valstybėms.

— Iš J. A. Valstybių atplau
kė pirmas laivas su įvairiomis 
Amerikos prekėmis “Lietū
kiui”. Pastaba; per paskutinius 
kelis mėnesius Lietuva per “Li
tam Corporation” (Į 57 Cham- 
ber Str,, New< York) užpirko 
skysto kuro (gazolino, žibalo), 
tepalų, alyvos, žaliavos fabri
kams ir kitokių prekių už 250,- 
000 dol., iš viso išėjo 4 laivai. 
Be to, “Sodyba” pernai buvo 
užsakiusi 13 elektrinių incuba- 
torių po 2,000 dol., kurie irgi 
buvo išsiųsti gruodžio mėn.
1940.1.20 d. 
New Yorkas.

MASKVA, sovietų 
sausio 22. — Pereitą 
dienį Rusijoj minėta 
metų sukaktis nuo Lenino mir
ties.

Maskvoje įvyko masinis mi
tingas operos pastate. Mitin
gui, tarpe kitų, kalbėjo Alek- 
pandr ščerbakov, Maskvos ko
munistų partijos sekretorius. 
Jis pareiškė, kad Rusija ka
riaus Suomijoj iki galo. Ka
riaus iki Suomiją įveiks.

Ščerbakovo pareiškimas ima
mas kaipo oficialus Stalino vy
riausybės nusistatymas. Nės 
tuo laiku, kai ščerbakov kal
bėjo, mitinge buvo ir Stalinas, 
ir Molotov, ir kiti sovietą vir
šilos.

Duos Rolanduos ka
reiviams atostogų

Chicagai ir apiei.nkei fede 
aho oro biuras šiai dienai pra

liejau ja: (V
.Nepastovus; Šalta; daugiau

sia vidutinio stiprumo vakarų 'damos trumpos atostogos 
vėjai; saulė teka 7:12 v. r.,

AMSTERDAM, Hojan d i j a, 
sausio 22. — Pranešta, 'nuo at- 
einančio trečiadienio Holandi-

Vokietija įspėja 
neutralias šalis

I r

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 22. — Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijos laikraštis 
“Politische Korrespondenz” pir
madienį įspėjo neutralias ša
lis neklausyti Britanijos laivy
no niįnisterio Churchillio. 
Churchill, kalbėdamas per ra
diją šeštadienį, patarė mažoms 
neutralioms šalims stoti talki
ninkų, britą ir franeuzų, pu
sėje. ;

Japonija supyko ant 
Britanijos

TOKIO, Japonija, sausio 
— Britanijoj karo laivas

LONDONAS, Anglija, sau
sio 22. — Anglijoj šiuo laiku 
gyvena apie 54,000 svetimšalių 
iš priešingų jąi šalių. Kitaip 
tariant, tie svetimšaliai yra at
vykę Vokietijoj ir iš šalių, ku
rias kontroliuoja Vokietija. 
Valdžia nutarė patikrinti juos, 
atsižvelgdama į sabotažo ir šni
pų pavojų. 

—X---X—“X-—
AMSTERDAM, Rolan d i j a, 

sausio 22. — Taip Belgijos, 
kaip ir Holandijos kariuomenei 
vėl bus duodamos trumpos ato
stogos. Atostogos buvo panai- 

gauta 
, kad 

Bel-

22. 
su* 

laikė Japonijos laivą, kuris ga
beno 21 Vokietį jūreivį, Colum- 
bus įgtiloa narį. Britai vokie
čius jūreivius suėmė.

Valdžios atstovas pirmadie
nį pareiškė* kad britų žygiš ♦ •<•*<• . t T ’ • • •

kintos prieš savaitę, kai ; 
alarmuojanČių pranešimų, 
Vokietija ruošiasi užpulti 
giją ir Holandiją.

—x—x—X— z
BUCEJAREST, Rum unija, 

sausio 22. — Rumunija pri
klauso Balkanų sąjungai, ku
rion, be jos, dar įteina Graiki
ja, Turkija ir Jugoslavija. Ru
munija norį padaryti iš sąjun
gos karinį Balkaity susivieni
jimą. Jo tikslas butų nuo Ru
sijos agresijos gintis.

Anglių išvežiotojai 
pabaigė streiką

NEW YORkTN. Y., sauąio

Padaugino Vokieti
jos kariuomenę Slo- 

vakijoj
BELGRADE, Jugoslavija, 

sausio 22. 
lapkričio mėnesio laikė Slova
kijoj tarp 10 ir 12 divizijų sa
vo kariuomenės. Pereitą savai
tę pasiųstos čia dar .penkios 
vokiečių divizijos.

Kai Hitleris sudraskė Čeko
slovakiją, tai Slovakija pateko 
nacių protektoratan.

Vokietija nuo

Protestuoja parda
vimą Kanados kvie

čių Rusijai

Borah bus palaido 
tas Boise mieste, 

Idaho
WASHINGTON, D. C., sau

sio 22. — Buvęs Jungt. Valsti
jų senatorius Borah bus palai
dotas ketvirtadienį Boise mie
ste, Idaho valstijoje. Antradie
nio rytą Borah kūnas bus at
vežtas į Chicagą, pakeliu į 
Idaho. V

Indorsavo tolesnę 
Dies komiteto 

veiklą
WASHINGTON, D. C., sau

sio 22. — Atstovų rūmų tvar
kos komitetas pirmadienį už- 
gyrė įnešimą leisti Dies ne- 
amerikoniškai
komitetui ir toliau darbuotis. 
Antradienį atstovų rūmų pil
naties posėdis .balsuos Dies ko
miteto klausima.

Įsake Fordui paliau
ti atakavus unijas
WASHINGTON, D. C., sau

sio 22. — Nacionalinė Darbo 
Santykių Taryba įsakė Fordo 
kompanijai, Somerville, Mass., 
mieste, paliauti atakavus dar
bininkų uniją. Darbo Taryba 
nurodo, kad Darbo Santykių 
Aktas draudžia samdytojams 
trukdyti darbininkų organiza
vimo darbą.

Fordo kompanija išleido la
pelius kritikuojančius unijas. 
Kompanija aiškina, kad žodžio 
laisvę jai duoda Jungt. Valsti
jų konstitucija.

Italijos laivo pasa- 
žieriai išgelbėti

ROMA, Italija, sausio 22. — 
Italijos pasažierinis laivas Ora- 

Jzio plaukė iš pietų Amerikos 
veiklai tyrinėti;Europon. Sekmadienio rytą, 5 

valandą, įvyko, eksplozija jo 
mašinų skyriuje. Kilo gaisras.

Laivas tuo metu buvo 40 
mylių toly nuo Francuzijos 
miesto Toulon.

Orazio keliavo 412 pasažie- 
rių ir 231 įgulos narys. Pirma
dienį paskelbta, kad pavyko iš
gelbėti visus pasažierius ir pa
sigendama tik keleto įgulos 
narių.

0TTAWA, Kanada, saus-o 
22. — Ontario provincijos prem
jeras Hepburn užprotestavo 
pardavimą Kanados kviečių so
vietų Rusijai. Kanadoje nu
pirkti kviečiai siunčiami į Vla
divostoką, Rūsijos miestą toli
muose rytuose. Jie gal būt ne
pasieks europejiškos Rusijos. 
< Bet nurodoma, aprūpinimas
Sibiro Kanados kviečiais gali ministration paskelbė, kad per 
duoti galimumų Ukrainos kvie- paskutinius dvejus metus ši

Valdžia padėjo nu 
. sipirkti 6,180 

farmas
sau-WASHINGTON, D. C 

šio 22. — Farm Security Ad-
Trūksta vandens

jos kariuomenei bus vėl duo-’yra labai nemalonus Japonijai 22. — Pirmadienį sugrįžo j dar- įius siusti hitleriškai Vokieti-įstaiga padėjo farmų rendau- 
L____ x____ . _x___ U- iri«« hn 5.000 anffliu išvežiotoiu Nexv ini an lmrin Pritnniina i’nina. ninkams. dalininkams ir farmu

ŠAKIAI. — Nors šakiai gy
___  __ __ _'ir kad vyriausybė svarsto klau- bą 5,000 anglių išvežiotojų New jai, su kuria Britanijos impe- ninkams, dalininkams ir farmų vena baloj, bet žiemą ir vasa

le!- jdgu“ nej»sirodys" nąujų °neti- siiną. del britų ak-. Yorite. Streikieri^ laimėjo 75 rija, kartu ir Kanada, kariau- darbininkams nusipirkti 6,180 rą čia jaučiamas vandens tru-
Į ei jos Į centų d iena L algos pakėlimą. |ja. 

c ’ ’

| kūmas.

■KfiEČ



DR. D. PILKA
DANTYS VERSUS ŠIRDIS

----  .......  arba-— -   
KAIP DANTYS §UŽALOJA ŠIRDĮ

. (Tęsinys) |
Buvo laikai, jau seniai, kuo

met nereikėdavo įrodyti danty 
nekaltybę. Tai buvo įsigyvenęs 
paprotis ir jaukiama proga iš
rauti dantį, vien tik ant nuožiū
ros. Prisilaikant lokių principų, 
daugelis nekaltų dantų praeity
je buvo išrauta bereikalingai. 
Šiandieninio mokslo principai 
reikalauja įrodyipo danties nu
sikaltimą prieš medicinos ir 
den (isterijos teismų pirma jo 
prašalinimo iš draugijos.

Pažiūrėkime nors trumpai į 
praktiškų danty absesų reikš
mę iš klinikos ir matematikos 
atžvilgio. Yra patirta ir įrodyta, 
kad skilvio opos, inkstų ligos, 
arthritai paeina iš blogų dantų. 
Laboratorijoje padaryti ekspe
rimentai, išimant pūlių iš žmo-

A KINIAI VISOKIOS MADOS 

už $2.45 dąysS' 
pritaikyti akims 
su (pilna garan- “
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
justinimas al inių VELTUI.

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

Furniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151.

gauą pądantjpjo ąbsesoir įčyrš- 
kiant juos i Šunie* $mtų Šak
nis ir, vėliau padarius operaci
jų, atrandama, kad . šuo turi 
skilvio opas — ulcers. Inkstai 
ir kiti organai ątsjliėpią pana
šiai.

Palyginus matematiškai dan-
*• r ♦

tų nbsesus su apendiksu, rasi
me/ yra dar geręstfis pavyzdys, 
žmogus turi tik vienų apendik
sų, gulintį žemiau juostos deši
nėj pusėj. Kuomet apendikso 
viršūnėje atsiranda bent vienas 
lašas pūlių — kas tankiai pasi
taiko, — jis duoda tokį aštrų 
skaudėjimų, kad žmogus suke
lia visų šeimyną,- visų namų į 
išgąstį, šaukia ant greitųjų dak
tarų, ant greitųjų daroma ope
racija. Ir tai viskas būna pa
daryta lik dėl vieno lašo pūlių.

Žmogus burnoje turi trisde
šimt du dantis, keletą po dvi 
šaknis ir keletu po tris. Viso 
susidaro keturiasdešimt šešios 
šaknys mažiausiai. Kiekviena 
šaknis turi galimybę sudaryti 
absesų su viepų lašų pūlių, ar
ba keturiasdešimt šešius lašus 
pūlių, palyginus su vienu lašu 
apendikse. Betgi žmones yra 
pratę kalbėti, kad “dantų taisy
mas šiandien yra perdėtas!” A- 
pendiksą suskaudėjus žmogus 
ant greitųjų šaukiasi gydytojų, 
bet danties, et! Dantgelė dažnai 
palaikoma tik mažu daiktu ir

. - -....... ....... - NAUJIENOS, Chicago, III.
■■■> m—hi^iii ii    į . uii! iAimi^ii——111 »!*■■     i n ■ i Ėui

tuojau buųa mėginama pasigy-l 
dyt nanjlę idedajit tai gvazdikė
lių aliejąųs, tai jodo, tai Šiltus 
ar šaltus kompresus, kad su
stabdžius skaudėj ipią. £m°gus 
kantrybės nebetekęs kaikada 
pats tokį dantį išrauna ir vis
kas lieka nors'laikinai pamirš
ta. Sustabdžius skaudėjimu ąų 
gyduolėmis dantys nepagerėja. 
Vaisia s absesai nepagydomi. 
Jie palieka, kaip ir buvę. Pūliai 
ąbzorbuojasi į sį»|emą paprastu 
pudu. žmogus prideda jausti 
nesveika tą. Jį$ prąjdeda kaltinti 
oro permainas, maisto netinka
mumą jo v dūriams, prastą po

K^da Vaikai Bijo Lietuvos Padangėje 
Priimti Liuosuotoją ——— ,

Ktti kiii’le t§vai*.h$ąi^ėtęi 8ųer»ina savo 
vaikus, dažniausiai nugąsdiną jhoa privėr- 
Maht musyti' stipfų, heukanu liiio«uot6ją jų 
laiiniitOins gerklfims^ Tai yra klaida li
tai visai nereikalinga i ! , . v. .
Kai jūsų vaikams reikalingas UuoBtiotojuB, 
laimSk jų paaitikfijimą, •> dUodanifte jiems 
Ex-Lax! Jie tikrai;/>neti Ex-Lax yra 
gardus, kaip Šokoladas, jtr' ne’ ’ vien tik tai, 
Ex-Lax yrrt BVėlnuh liųdguotojas — malo
nus mažyčiams VičUPČltiutiH. Jis paliuosuo- 
ja viėTiriuB užtihi'l^tai. bot patogiai, be jo
kių pilvo skaudėjimų arba nusilpimų.
Nopamii'fik, kad Į$x-pax yra veiklus šilau- 
gtlstėms taip pat ir vaikams. Visose vaistl- 
Vičse no ioc ir1 2Bd dėžutės.

Vargas dėl žibalo
ir
šį

Antradien., sausio 23, 1940
sitikjmų. Kada prieš kelias die* n„ 17 D QH?DI INClfl 
nas darbininkas J. L. įsikirto r • 1j» mHjULII lutkJ

vargį, arjju net tabakas
ir alliphųl^ki ‘gėrimui bųna lui* 
teisiami.

? f )

Patikrinęs sveikatos stovį, gy
dytojai ,tp|<į pacijentų įjapj'ąsląi

| r > į ' 1 • T T ’ , • z t ,

privajiškų dantytų, kad ištyrus 
dantis. Ką dantistas pirmiausiai 
girdi iš tokio pąęljento? Nuo
stabu, bet faKtas. Jis tuojau 
pradedą aiškintis, kad, girdi 
“mano dantys dabar neskauda, 
nebijo nei šilto nei šalto nuo to 
laiKO, kaip pataisei”. Ištiktųjų 
yra daug pasakyta. Tai reiškią, 
kad jo dantų nervai jau negyvi 
ir kad net pats daųtys yra mi- 
rę*>-

Auksas, sidabras ir mišinys 
įviarių metalų duoda gražų

SAUGOKITĖS : PAMĖGDŽIOJIMU t 
ATSISAKYKI! JJ PAKEIKIANČIU!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
įsidėmėkite raidei ant
dSžutSs lt kiėkviėiibs plyteles. Kad 
gautumfit geras pasekmes, reikalau- 

lidte orlglnalio Ęx-Lax. ""

UTENA. — Per radiją 
spaudą buvo skelbiama, kad 
mpiiOsį žibalo duodama padi
dintos normos. Prieš šventes 
džiuginantis reiškinys, nes kai
mas skęsta tamsoj. Tačiau 
Utenoj prie žibalą išduodančių 
krautuvių didžiausios kaimie
čių eiles su lekeliais rankose. 
Tokios eilės išstovi nuo ank
styvo ryto iki vėlyvo vakaro. 
Kitur, girdėti, žibalas gauna
mas be vargo? Oia gal reiktų 
daugiau žibalo pristatyti ir jį 
pardavinėti ko keturiose krau
tuvėse, bet ir kitose. O jei tas 
neįmanoma, tai paskelbti, kad 
žibalo nėra. Dabartine tvarka 
žmonės nepatenkinti, nes jiems 
tenka labai daug laiko sugai
šti ir nevisuomet žibalo gau
na.

kirviu kojos kelį, jis ne tik už 
paskutines sutaupąs gydėsi li
goninėj, bet grįžęs rado savo 
vietoj kitą darbininką ir liko 
bedarbis.

DENTISTAS
P’rm., Trečiadienį, Šeštadienį

K31 So. Ashland Avė
Tel. YARDS 0994

Uitrari., Ketvirtad. Penktadieni
H 43 So. Archer Avė

Tel LAFAVETTF 3650

Darbas ir darbininkai

Mrs. A K. JĄRUSZ
Physical Therapv 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
kiekvieną diena 

būna
v630 S. Western a\
'"ei. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue. 
Beverly Shores.

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

DR. STRIKOL’IS
ydytojas ir Chirurgas- 

»Hsas ISIS SO. ASHLAND AVĖ 
»ftso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki I 

/ak. Nedėlioj oagal susitarimą
Ofiso Tei.; YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT >930

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland A ve.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

CHA NE COAL COMPANY 
5332 So.> Long; Avenue 
-Telefoiįas POKTSMOCTH 1)022 ., 

POCAH0NTAŠ Mine Run iš gęriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65

5 tonus ar daugiau '‘
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Šalęs Tax ekstra.

M A D O S

4202—Bliuska ir sijonas. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20; 
taipgi 30, 32. 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

bet po šita grožybe padantes 
paprastai būna pilnos absesų. 
Todėl reikia žiuręti j tokius 
gražius dantis kaipo į širdies 
“garsius piktadarius”. Nėra 
taipgi nepaprastas atsitikimas, 
kad žmogus besigydydamas nuo 
reumatizmo netenka dantų ir, 
galų gale, pasĮĮalko dar taip, 
kad ir dantų netekus Įreumat.z- 
nias tebevargina. Tokiems atsi
tikimams, žinoma, yra ,pateisi 
nimas, kad absesai galėjo bu t. 
giliai pa dantinėse siiiegenyse ir 
tęsia žalą toliau,,?yė esnkrs Ja. 
kais .„ .yra įrodomą^.,y ąik. 
kožnas ątšibkima’s sistemines 
infekcijos kyla iš' padantin.ų 
absesų. Sistematiniai nuodai 
dažnai susimeta tai į kepenas,1 
tai į kaulų smegenys, tai į liau
kas, tai į dar kitus organus. 
Reikia tik pamislyti, kiek ke
turiasdešimt šeši lašai nuodų 
gaji padaryti žalos žmogaus si
stemoje.

Širdies sutrikimui yra dau 
gelis priežąsčių, bet kai liud.- 
jimas įrodo, kad dantys tame 
yra kalčiausi, jiems reikia ne 
pasigailėjimo, bet pasitikėjimo 
savo gydytojui. Tokis pasitikė
jimas, žinomą, nerętąi reika
lauja vieną ir kitą dantį paau
kauti, kad išgelbėjus širdį.
GYDYTOJAS — SVEIKATOJ 

KAPITONAS
Gydytojas yra musų asmeniš

kas ' ar šeimynos sveikatos va- . 
das. Jis yra, kitaip sakant, mų- 
sų gyvenimo kapitonas. Jeigu 
mtisiį gyveniųias bėga liesiu 
sveikąfos keliu, mums nieko 
ųereikia, bet jeigu sveikatos 
yežį|po ratas pakrypsta į viena 
ar kitą pusę, pagalbai tuojau 
siūlosi dvi išeitys —- gera ir j 
bloga; Geroji Jiepįa kreiptis pas j 
sąyo Jiąpitoną, ir jeigu jis rau-

kimas dar labiau suerzintų, pa
či jęntui yrą skiriamas ilgesnis 
laikas poilsiui, kad pagerinus 
sveikatos būklę abelnai. Dažnai 
Įiasitaiko, kad po danties iš- 
traukinib ligonis gauna įvairių 
komplikacijų. Kad išvengus to
kių nemalonumų, sveikatos ko 
s.ultacija visuomet yra geras 
daiktas ir kiekvienam patarti
na prieš danties ar dantų trau
kimą. Priežodis pataria, 1“ ’

— Miesto s-bė pertraukė Vie
šosios aikštės grindimą ir vie
šuosius darbus perkėlė į Šešu
pę, iš kur bedarbiai traukia 
žvyrą.

— Tarpučiuos jau kuris lai
kas veikia klumpių “fabrikas”, 
kuris per savaitę išleidžia apie 
porą šimtų klumpių. Kadangi 
dabar batų kainos pabrangę, 

kad klumpiai uždirba gerus pini- 
uncija atsargos yra verta tonų gus. “Fabrikantas” darbininkų 
gydymosi. - u neregistruoja ligonių pašoj ir

(GALAS) nedraudžia nuo nelaimingų at-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimus 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
ititaisomos.
BALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
-uos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niaiš pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John 
Bartkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 W. Cermak Road
Ofisas atdaras: 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

ir susitarus.

siūlosi dvi išeitys
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Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blap- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa-

• rdi ir adresą. Kiekvieno pa-
kaina 15 centų. Gali**

pasiųsti, pinigus arba paŠ- 
v -f-iiklėliais kartu su užsaky- 
m Laiškus reikia adresuoti:

• ujienoš Patiem Dept., 1739
lalsted SU Chicago, UI., j

NAtUtENUs Patteyn Ejąpt. .
• 739 S. Halsted St., Chicago,. UL 

čia jdedu 15 centų ir prašau 

iterųsti man pavyzdį Np—..-—— 

vfieros ... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

■/* ' . (Adresas)
........ ............. ......... .

(Miestas ir valstija) .?

jie tuojau būną ir prašąlinti. 
Blogoji išeitis reiškia pakliuvi
mą į malonų komeręijąlisto iš
naudojimą, kuris dažnai įkalba 
tokius gražius, baltus, lygius 
dantis vietoj originalių, gerų 
dantų. Dantų kriminalogan^s 
nerupi žmogaus dantų sveiką- 
tą: jiems daugiau žmgeidu jr 
rupi tik traukti, gręžti, driliuo- 
ti, piškinti, klijuoti, cementuo
ti, blizginti, kad tik pritaikius 
brangią danturą ir gavus gerą 
užmokesti? " • ’ t'

4Dabartinio mokslo gydytojai 
kaip medicinos taip Ir dentls- 
terijoš, dirba kartu, kąd pre- 
zerVaVus ne tik širdį, bet ir 
dantis, beniistai Siandieh neb$- 
irąukia ' dantų be mediciįįąs 
daktaro liudij imo apie širdies 
Įvaikatą, ypač va^tojdnk moder^ 
nišką anaesUieziją.
dies sutrikimų, kurį dantų tvau-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
/!, . j'.": ■ ' . •

John F. Eudeikis
'"•■•y. e VĮKNIAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO |8TAIQA

! s DIENA IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

, TeMaaa* LAFĄYBTTB WM

koplyčios visose

Rez.

Laidotuvių pįręktoriai
NARIAI-'"
Chicago^, |
Cicero ■
Lietuvių ■
Direktorių 1
Asociacijos

tlllllllUlltlIHIlilinBlIHIlBIHIUI

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
m niiiiiKiiiiiiiiiiiiiiii,111111111>

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wešt 2$t(į Plkcę • Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Ptillman 1270J U* r '

ALBERT V. PETKUS
4704 So. We8ierti Avenue Phone Lafayette 8024
:.... ... _____ ______________ *

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanlca Avenue Phone Yards 4908

“ ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South ^9th Court, Cicero Phone Cicero 2109 

........ ■.. ■ -,i - - - — -

J. LIULEVIČIUS •
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572
^■.a, e..«,Mll..^yĮ !<»l * -........................................................... . „....   . , ,

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

i I. J* ZOLP Phone Yards 078)
1646 West 46th Street Yards 0782

3319 Lįtųaųięą Avenue
S. P. MAŽEIKA Yards 1139

i '1138

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. Vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. ’ PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN1A 242)DR. G. SERNER

I.rETTTVtfs AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
alanęlos ąųp lO. jki 4. nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 Wcst 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir riedėt, pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Rejiublic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie Western Avenue

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

’957 W. Garfield Blvd.
Cor. Darnen. Hemlock 6699

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

2400 VVEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po/pietų, 6 iki 8 vak.

, Telefonas SEELEY 7330 
v<w»n Bmnvurinlr OK®’?

Tel VAROS 3146
VALANDOS- Nuo 11 iki lg. 2 ik 

4 ir 7 Iki 9.
: Pirmadieniais- 2 iki 4 ir 7 iki r 

šventadieniais- 11 iki 12

j Dr. V. A. Šimkus
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Xel. Office .’We«tworth- 6330
< Rez. Hyde Park 3395’

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
69. 0 So. Halsteu St.

\ alariGus- 1—4 pu pietų 7—8 vah 
išskyrus seredomis ir subatomis

K1TA1AUCIAI
DR. HERZMAN

is Rusijos
Gerai lietuviams žinomas per 3$ 

metus kaipo patyręs gydytojas chi 
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. valę, kiekviena 
dieną, išskiriant šeštadienio vakai 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 Vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994 •

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone pLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SI 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted S t 
Valandos vakarais nuo 6 ik) 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn S t 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395 

- - ---- ----> .4 ‘ w

Garsinkitės “N-nose”

f
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KARO METO MOKSLININKU PAGALBA

MODERNU GASO PEČIUM
Dabar

INSURANCE
(APDRAUDA)

Margos žinios iŠ Lietuvosme

arcus

pa-

iAVINGS

ŠALTIMIERO
Vardai.

tankų britų 
pasirilė aus-

Greit pradas veikti sti 
klo fabrikas Vilniuje

nebūtų taip 
nereikalautų

LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMYBĖS

PEČIUS
Tiktai

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chiearo, m.

Didžiausi to meto išradimai 
buvo tankas ir kamufliažas.

Corbino kamufliažo principas 
kas pastebima

Musų laikų karus laimėti padeda žmonių išradimai. — 
Karių narsumų remia tokie išradimai, kaip tankai, 
lėktuvai, povandeniniai laivai, kuHų seniau žmonės 
neturėjo. Visose kariaujančiose valstybėse karo va
dovybėms padeda mokslininkai.

KLAUSYKIME
RYTMETINIU

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naujų uiuUų 
knygų, kurių ga lik ga u ti pa.* 
mus. Siųskite savo orderius

Kaltinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais —.

8 ryto iki 1 vaL popiet

tOCAL A^LG

'erkrauėtom Smičius, pianus r 
isokius rakandus bei Stotu* 

.’ežam į farmas ir, kitus miestu 
%ma kaina. Musų Darbas ga 
antuotas., Taipgi pristatom an 
Us j visas miesto dalis.
1406 So

Saukit tet TAROS MOS

LOAN ASSOClATIONofChicago

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

Sub. 9 iki S vak.

JEI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk -f. .čia ap

sauga tikra ir dar nuošimtis geras; Dabar Nau
jienų Spulka moka S'/z'^ palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ. f :

VILNIUS. — Vilniaus mie- 
ste yra nemažas skaičius atbČ- * / •u. • .. ■ h
gelių, buvusių -ūkininkų ir že- 
mes ūkio darbininkų. Jie suda
ro įstaigoms ' naštų, prašydami 
darbo ar. pašalpos. Teko patik
ti, kad ' atitinkamos įstaigos 
yra gavusios nurodymų tokius 
atbėgelius apgyvendinti kaime.

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ. ?

■ ’ ‘ .•’> • . * < ' • • \ ‘

ČIA VISU INDĖLIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED.

4192 ARCHER AVENUE

Net paprasčiausi valgiai darosi 
gardesnį, labiau traukia, o 

ypatingus pietus galima su 
smagumu Virti

NAUJIENŲ 
Raštinėj* per 

’ Au RYPKRVICIŲJ' 
1739 S, Halsted St

iO .Vivtį Sukak tie?
I m ėjimo Ženkleliu 

uALl liAUTl 
NAUJIENOSE 
VAINA 25 CENTAI

tanas Kuncevičįai, gyveną ’Okb-į. 
vitų kaime, Nemenčinės yalš-* 
čiuje, už triukšmo kėlimų, už
puldinėjimą ir liudininkų tero
rizavimą karo ,f komendanto 
sprendimu nubausti kiekvienas tL ligi 1940 m. sausio 20 d

ftelrikite Lietuvliką 
Žyduku 

HMhfth KnhUr
MtfttJAL LtQUOR

CO« Whdlesale
4707 S. ftiltted St
TH. fcodkVard 0014

Pelnas eina 
lETl VOS AERU KLIUBO 

NAUDAI.

ir nebūtų iš tolo matomas. Jo 
planui pritarė karo vadovybė j)’ 

baigiantis visose

Rodos ir vienas ir antras daly
kas buvo žinomi ir prieš karą, 
tačiau jų niekas 
ištobulinęs, jei to 
karo sąlygos.

Dabartinio tipo 
karo ministerijai 
tralietis išradėjas L. E. de Mo
lė, bet tankai “Caterpillar0 ti- 

“ po buvo išrasti ir priimti 1916 
> m. Pirmą tokį tanką pastatė 
i majoras/Wilsonas ir Sir William 

Tritton. Išradėjams buvo sumo
kėta 15,000 svarų sterlingų (to 
meto kursu 750,000 litų), nors 
vėliau karališkoji britų komisi
ja ir teigė, kad 1912 metų tan
kas (de Molės) buvęs daugeliu 
atžvilgių geresnis ir našesnis. 
De Molė negavo kompensatos, 
nes jo planas apkasams su tan
kais pereiti kaž kur paslaptin
gai užsimetė... .

1914 m. spalių niėri. šarvuo
ti automobiliai pasirodė rieprak- 

itiški, neš šu jais negalima per
važiuoti per apkasus, o tuomet 
apkasai jau buvo nusidriekę 
abiem frontų pusėmis ligi pa
jūrio.

i Politikas, kurio šusirupinimu 
(tankai atsirado prie kariaujan
čiųjų armijų, buvo, nors tai ir 
(keista, ne sausumos, bet laivy
no žinybos žmogus. Tai buvo 
tuometinis admiraliteto pirma
sis lordas Winston Spencer 
Churchill.

Bet ir čia tų tankų i^ėjo nė
ra nauja — juos išgalvojo ne 
mechanikai išradėjai, ne de Mo
lė ir ne Wilsonas su Trittonu, 
bet rašytojas: 1903 metais žL 

, nomas mokslo* populiarizatorius 
ir romanų rašytojas H. G. Wells 
viename savo straipsnių kalba 
apie tokias mašinas, kaip 
bortinis tankas.

Išradimas, kurs did. karo 
tu išgelbėjo daug žmonių 
vybių įvairiuose karo frontuo
se, buvo kamufliažas. Jo prin
cipą išgalvojo Nancy prancūzas 
Eugene Corbin. s

1914 m. rugpiuČio rijėn. Cor- 
savo kolegomis

Ateikit ir pasižiūrėkite 
tų žvilgančių* naujų mo
delių, kas jums ir Šeiniai

Phone Virgtnia 9780 
Mykolas, ir Elzbieta 

RUDĄUŠKAI 
rtOLLYWOOb INN Prop. 

’vetainę renduojatn susirinki 
marins, parėmš, Vestuvėms ir vi 

šokiems jprirchginiafriš.
2417-19 WEfeT STREET 

Chioagd, iii.
I ■ ■ ■ ,l|.l>'ilM’ll . .................. .................. .....

Džiaugsmai nuo šeimos. ..Mažiau darbo jums

Prieš karą prie britų admi
raliteto, prie jų karo ir oro 
miniateriy veikė mokslininkų 
komisijos. Panašios komisijos 
veikia ir prie kitų ministerijų: 
sveikatos^ žemės ūkio, žvejy
bos, pašto, transporto, vidaus 
reikalų ir kt. Tos komisijos yra 
išskirstytos iš ūnivėršitetų ir 
kitų techninių laboratorijų ži
nybos. Nelabai seniai buvo bri
tų parlamentui pasiūlyta suda
ryti atskirą mokslo ministeriją 
— Ministry of Science. Tuo 
klausimu britų chemikų asocia
cijos pirmininkas Henry T. F. 
Rhodesas šiaip kalbėjo:

VILNIUS. — Vilniaus m. s- 
bė be eilės kitų įmonių turi 
nemažą stiklo fabriką, kuris 
jau 8 mėnesiai.- kaip nedirba. 
Šiomis dienomis tas fabrikas 
pradės veikti;

. Ęąbriką paleisti į-darbą jau 
viskas paruošta, tik belieka į 
jį atvežti atitinkamą kiekį ku
ro: Fabrikas per menesį sunau
dos: apie ’ 1QO 'tonų akmens 
^lių^č'-- <■ •
/ Vilniaus m.,' s-bės’ stiklo 
brikas yra Rasų rajone. Jį 
leidusq darbą, jame darbu, 
aprųpinta neipažas skaičius 
darbininkų., v?/ X

<8 Net ir paprasčiausi kas
dieniniai valgiai pasidaro 
įdomesni, kada verdi mo
dernu gasiriiu pečium. 
Jaudiną naujos laiko ir 
temperatūros kontrolės, 
naujai dezaininti degiritti- 
vai; broilėriai ir labai izo
liuoti pečiai, teikia viri- 
iho ir kepimo tokias pasė
kas, kokių niekad nesiti
kėjote—gardesnį, maistin- 
gesni valgiai, kas džiugina 
šeimą. • • *

—1 . .......   ■ imr. jfjiif;firi įiinii p ,

• FOTOGRAFAS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN AND SAVINGS ASSOGIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su jno- 
derniškomis Užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darba* 
garantuotas.

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

Moderninė kamu
fliažo sistema yra linijos 
bruožai, pamėgdžiojant tokius 
gyvius, kaip pvzd. zebras, boa- 
smauglius, jaguarus, žirafas ir 
tigrus. Kamufliažo principu da
žomi daiktai ar pastatai trau
kia akį ne į visą objektą, bet 
j atskiras dažytas dalis.

Kamufliažo principas did. ka
ro metu buvo plačiai taikomas 
karo ir prekybos laivams, pa
trankoms ir kulkosvaidžių liz
dams paslėpti, keliams, kuriais 
eidavo kariuomenės dalys, sunk
vežimiams, lėktuvams, dirbtu
vių pastatams ir kt.

Kamufliažas buvo žinomas 
kur kas dar prieš did. karą. 
Kartą kamufliažo principas bu
vo panaudotas ir Afrikoje an
glų — būrų karo metu, kai bri
tai kareiviai įsitikino, kad bū
rai iš tolo labai gerai mato jų 
žvilgančias diržų sakas. Tuo
met generolas Sir Sam Browne 
įsakė aptraukti visas žvilgan
čias uniformų sagas rudą oda.

Komercinę kamufliažo dalį 
prižiūri britų dažų gamintojų 
draugija (National Federation 
of Associated Paint, Colour and 
Varnish Manufacturers). Ji 
daug dėmesio kreipia į kamu- 
fliažavimą įvairių dirbtuvių pa
statų, o tam reikia šimtų tūk
stančių tonų dažų. Viena tona 
dažų išeina 6,000 ketvr. met
rams kamufliažo,. “L. A.”

LIETUVIŠKŲ RADIO 
■a a* a A H 81 m 81 II 19:99 VAL. R i! TOPROGRAMŲ

PUBLIC SERV IC
Ir Kiti Dyleriai Pasiūlo Įdo niu Gas’niŲ Pečių Vertybių

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

urtas virš - - - - $4,000,000.00 
tsargos fondas virš - - $300,000.00

Dabar Mokame 3V2% ^a"
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
las Ant Namų 1 iki 20 m t. .

Mitchcll’s T A VERN
2038 West North Avėnue

Tos užeigos Savininkė yra Eli 
zabeth Mičelipnė, Chięagos tie 

tuvių Draugijos narė.

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir samti tavi-

ainkiL kurioje randasi te- 
▼enud aue Publie LlaM- 
tttlM.

“kutina yra koordinuoti mok
slinius laimėjimus, jei moksli
ninkai nori prisidėti prie iš
sprendimo tų problemų, su ku
riomis Šiandien susidūrė žmo
nių civilizacija”.

Jam pritarė mokslo darbinin
kų asttctacijoš (Association of 
Sciėhtific \Vorkers) sekreto- 
riuš Rėinėt Fremlins: “Kad 
moksliniai tyrinėjimai ir pats 
tų tyrinėjimų darbas duoti) dau
giausiai naudos tautai, būtinai 
reikalinga' yra direktyvinė or
ganizacija, kuri kreiptų dėme
sį ne tik į visas tris kariau
jančiųjų pajėgų ginklų rųšis, 
bet taip pat žiūrėtų į maisto 
atsargų išlaikymą ir sintetinių 
medžiagų gamybą, transportą 
etc. Dabartiniai karo metodai 
reikalauja, kad mokslas padėtų 
įvairiais civiliniais ir kariniais 
klausimais...”

Kai tik prasidėjo šis karas 
į tam tikras įstaigas pradėjo 
plaukti įvairus pasiūlymai ir iš
radimai. Jų dabar keturis kar
tus daugiau, negu prieš karą. 
Kai kovos bus baigtos, tokiu 
pat greitumu ims plaukti rei
kalavimai kompensuoti už su
gestijas ir išradimus, jei jais 
bus pasinaudota. Po Didžiojo 
karo 1919 metais buvo paskirta 
komisija atlyginti išradėjams 
už jų išradimus Didžiojo karo 
metu. Tos komisijos raporte 
buvo tarp kitko, pasakyta:

“Akivaizdoje įvairių rėikala- binas buvo
vimų, kurie atsirado ryšium su kariais Toule,. arti Lorraine sie- 
karu, iš visuomenės atėjo dau jiįfes. čia jis savo akimis mate, 
gybė pasiūlymų ir patarimų; kaip iš vokiečių lėktuvo numes- 
kartais jų badavo po šimtą per ta bomba užmušė prie pątran- 
vieną dieną; daug tų patarimų kos du jo kuopos vyrus. Jis su- 
buvo ir neapgalvotų; jų auto-'galvojo audeklų pridengti pa- 
riai rodė visišką nežinojimą to, trankąs taip, kad toks priden- 
kas jau lig tų laikų buvo pada- girnas susilietų su aplinkuma' ® Ignas, Juozas, Pranas ir Ari 
ryta ir numatyta”.

Didžiojo karo metu buvo ne 
maža išradimų, už kuriuos po prieš karui 
karo buvo sumokėtas atlygini- aliantų ir priešų armijose jau 
mas išradėjams. Did. karo iš-.buvo taikomas jo sugalvotas 
radimai, už kuriuos buvo su-, principas, 
mokėta nemažiau, kaip po 4 
000 svarų sterlingų už kiekvie- paremtas tuo, 
ną, buvo šie: padegamosios ku-gamtoje, kur įvairus gyviai taip 
lipkos, balionai, Brocko 'kulip- prisitaiko prie aplinkumos, kad 
kos, Millso granatoms įpakavi- susilieja su ja ir nėra lengvai 
mo dėžės, “Allwavs” fiuzai, pamatomi 
kulkosvaidžių pagerinimai

i Apie įvairius Dalykus :

PETER SUDENT 
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 w; llltti St., Worth, DL

Prašo darbo* ir pašalpos vienus metus priverčiamo
jo darbo stovyklos.

Vilniaus . miesto karo ko
mendantas išleidi naują įsaky
mą, kuriuo esantieji Vilniaus 
miesto ir apskrityje bu v. Len
kijos kariuomenės kariai, ka
riškų organizacijų nariai ir po
licijos tarnautojai, kurių nuo
latinė gyvenamoji vieta neįeina 
į Lietuvos valstybės teritoriją, 
privalo ligi gruodžio 31 d. įsį- 
rėgištruoti artimiausioj e. pęlį- 
cijbs nuovadoje. Gir tie asme
nys, . kurių nuolatinė gyvena
moji vieta yra Lietuvos teri
torijoje, privalo užsiregistrud-

aunas 
DISTANCl

Barnio” Kaina
1939

■M CROWN

senu
B pečium

Viskas su pečiaus karščio kontrolė, storai ižoliiio 
tu pečium, slide-out broilpriu, automatiniu viršų 
tiniu žibintuvu, dideli indams pastalčla, vien por 
celiano enameliniu finišu.
LIBERALUS TERMINAI, fciėk |niokėjuš, balan- 
są, plūs mažos palūkanos galite išsimokėti si 
mėnesiniais gaso mokesčiais.

ValrtU

■■ . ■ * < 'V



A

by

NAUJIENOS
The LlthujmUD Daily

Publlshed Daily Except Sundav
Hip Lithuaniąn News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

$5.00
$5.00
$8.00

<c per

Subscription Ra tęs: 
per year tn Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
copy.

kaiuat
< "hieagoje—paštu:

Metams_________________
Pusei metų______________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui , ___

Chicagoj per išsiuntinėtojOs: 
Viena kopija 
Savaitei 
Mėnesiui 

jungtinėse

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta) /
A f*

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III., under the act of 
March 3rd 1879.

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

•'i  

Metams
Pusei metų. .......................___ . 2.75
Trims mėnesiams ________  1.50
Dvifem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui ___ *____ r 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ____________ ;....... $8.00
Pusei metų .... ..... ,.........  4.00
Trims mėhfesiathS ___ 2.50
Pinigus teikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu

NAUJIENOS, Chicago, UI
T r y, t.... i.-. ■■ ... .... .... --------- ..... ,      .......

kų Distrikto valdiiiiftkaš, o re
dakcijos štabas susideda iš ke
turių asmenų: vyriausiojo re
daktoriaus Juozo Venckaus, už
sienio žinių redaktoriaus Kas
tanto Savicko, sveikatos 
Jono Poškos ir sporto - 
kaus Juozaičio.

Jeigu ši grupe žmonių butų 
prisidėjusi, sakysime, prie aukš- 
čiaus paminėtojo “Jaunimo”, 
tai gal butų buvę geriau abiem 
pusėm. Dauginant laikraščitį 
Skaičių, skaidosi jėgos, kurių 
lietuviai ir šiaip turi neperdau- 
giausia.

Browderiš nubaustas
... į... „

Amerikos komunistų vadas, Earl Browder, gavo ke
turis metus kalėjimo ir $2,000 pabaudos už tai, kad jisai 
tris kartus vartojo svetimais vardais pasportus, keliau
damas į Maskvą. Jisai, gal būt, nebūtų palėkęs į bėdą, 
jeigu nebūtų viešai pasigyręs, kad jisai peržengė Jung
tinių Valstijų įstatymus. Bet Browderis, duodamas paro
dymus kongreso komitetui, tyrinėjusiam ne-amerikinius 
veikimus, pasipasakojo, kaip jisai važinėjo į sovietų šalį 
netikrais pasportais.

Kam jam reikėjo tuo girtis, sunku suprasti. O jeigu 
jau jisai norėjo pasirodyti, koks jisai didelis “revoliucio
nierius”, tai butų buvę jam geriau pasakyti viską iki ga
lo, nurodant, kada tos jo kelionės įvyko ir kieno vardus 
jisai vartojo, imdamas pasportus. Už pilną prisipažinimą 
teismas butų jam sumažinęs bausmę.

Browderis ir jo draugai sakyk, kad Amerikos val
džia jį “persekioja”, bausdama už tokį palyginti nesvar
bu daiktą, kaip pasportas. Bet jie visai kitaip kalbėjo, 
kuomet pernai buvo paskelbta, kad sovietų Rusijoje tapo 
suareštuotas vienas amerikietis Robinson-Rubens-Ruda- 
vitz už padirbto paspęsto vartojimą, įvažiuojant į SSRS. 
Komunistų laikraščiai tuomet rašė, kad sovietų valdžia 
pasielgė visai teisingai, nes kaip, girdi, galima toleruoti 
tokius apgavikus, kurie važinėja netikrais pasais!

Amerikos valdžia turi teisę tokių apgavysčių irgi ne
toleruoti.

Amerika ir Japonija,
Ateinantį penktadienį pasibaigs prekybos sutartis 

tarp Jungtinių Valstijų ir Japonijos, ir iš Tokio ateina 
žinios, kad Japonija yra labai susirupinusi. Ji neseniai 
sudarė naują ministerių kabinetą, kuris, sakoma, esąs 
palankus Amerikai. ,

Tas naujas kabinetas bando suorganizuoti japonų 
užkariautoje Kinijos dalyje “centralinę valdžią”, kuri su
tiktų kooperuoti su Tokio, kitaip sakant, kuri priimtų 
Japonijos protektoratą. Japonai siūlo buvusiam Kinijos 
premjerui Wang Chlng-wei stoti šitos “centralinės val
džios” priešakyje. Seniaus Wang Ching-wei buvo gen. 
Chiang Kai-sheko bendradarbis, bet paskui jisai nutrau
kė su juo ryšius.

Japonai nori padaryti su Kinija kokią nors “taiką” 
iki to laiko, kada jiems teks vesti derybas su Amerika 
dėl naujos prekybos sutarties. Be prekybos su Amerika 
japonai negalėtų ilgai tęsti karą prieš Kiniją,* nes iš 
Amerikos jie gauna geležį, gasoliną, alyvą ir daug kito
kių karo reikmenų; o Amerikai jie parduoda didesniąją 
dalį savo eksportuojamo šilko (žaliam, t. y. neapdirbtam, 
šilkui nėra importo muito Amerikoje).

Jeigu Amerika liautųsi pirkusi japonų šilką, tai ja
ponų finansai pakriktų. O be Amerikos geležies ir gazo
lino sustotų visa japonų karo mašinerija Kinijoje, Todėl 
Washingtonas, jeigu norėtų, galėtų priversti japonus tai
kytis su Kinija. Bet kažin, ar jisai tai darys? Amerikos 
kompanijoms, kurios prekiauja su japonais, daugiau ru
pi biznis, negu taika Tolimuose Rytuose.

*

kl
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VILNIAUS UNIVERSI
TETAS

Lenkai turėjo Vilniuje Stepo
no Batoro vardu universitetą. 
Dabar tą universitetą perėmė 
Lietuvos švietimo ministerija. 
Nuo sausio 15 d. jisai pradėjo 
veikli, kaipo Lietuvos universi
tetas. Jo rektorium išrinktas 
prof. Mykolas Biržiška, kurį pa
žįsta ir amerikiečiai, nes aną
met jisai lankėsi Amerikoje.

Todėl Lietuva dabar turi dii 
universitetu: Kaune Vytauto Di
džiojo universitetą ir Vilniuje— 
Vilniaus universitetą (kai kurie

Antradien., sausio 23, 1940
—X.,..,    , ...

još Valymo, ktlfiš štinaikino 
gyvastis kokių dViėjų trečda* 
lių sovietų karininkų korpu* 
so, kol pasiekė galą. Lanky-| 
damasis užsieniuose, raudo
nasis maršalas; kuris milita- 
rinėse sferose buvo' gerbia
mas, kaip didelis strategas, 
sustodavo Berlyne ir pasikal
bėdavo su aukštaisiais ka* 
riuomenės atstovais, taip pat 
ir su musų Propagandos Mi* 
ilišterijos tarnautojais, šitų 
slaptų pasikalbę j imu terrla 
buvo platesnė, negu Rusijos^ 
Vokietijos kooperavinjas. Iš I 
mtisų pasltirttinybės Maskvą 
jė pranešimą Mes patyrėme, 
kad TUchftčėvMklo sustojimai 
Berlyne ir pasikalbėjimai bu
vo daromi su pilna Stalino 
žibia.

jj
“Kremlius ir Dr* Goebbelskuvo draudžiami 

paskleidė pasaką, jogei Tu-Luo nelaimingų 
cliačevskis ir jo draugai buvę 
išvalyti UŽ tai, kad jie turėję 
ryšių su reichswėhču (Vokie
tijos armija. — “N.” Red.). 
Ministerijoje mes visi žinojo
me, kad tai nielaSj kadangi 
mums buvo aiškU, jogei tlė 
ryšiai nebuvo paslaptis sovie
tų valdžiai. Tikrumoje mes 
prisidėjome prie td, kad vie
šoji opinija atsisuktų prieš 
generolus, kaltindami juos 
darius^ sąmokslą su Trockiu*” 
Ta buvusioji nacių propagan

dos ministerijos tarnautoja sipd 
Ko, kad Hitlerio minis teeis Go
ebbels ir šiaip vedė smarkią 
propagaųdą prieš “trockizmą’.' 
per savo agentus Rusijoje. Mat, 
Goebbels bijojo, kad, jeigu, 
Trockis nuverstų Staliną, tai 
suirtų visi nacių planai apie Vo
kietijos susidraugavimą su so
vietų Rusija, Pats Goebbels ra
šydavo smarkias proklamaci
jas prieš “trockizmą” ir su pa
galba Vokietijos pasiuntinybės 
Maskvoje slaptai platindavo Ru
sijoje.

? į į .
“Tie Sovietų Sąjungos 

skleidžiami lapeliai”, rašo E. 
Knaust, pralenkdavo ir Stali
ną savo prieš-trockiniu aštru
mu. Dalį GPU įrodymų prieš 
tariamus trockinius sąmoks
lininkus, iškeltų garsiose Ma
skvos bylose, pateikė proku
rorui Višinskiu! iš musų slap
tų archyvų niano viršininkas. 
Goebbels buvo visai nuošjr- 

r dus šitoje kampanijoje ir 
mes buVonie gerai painfor
muoti, kad Stalinas labai ver
tino šitą netikėtą pagalbą. 
Viėhame Sclntlertbmgo (na
cių ambasadoriaus — “N.” 
Red J raporte aš skaičiau, 
kad musų prieŠ-trockinius la
pelius skleidė GPU agentai 
Maskvoje.”
Taigi Stalinas ir jo žvalgyba 

kaltino “tfockistus”, kad .jie da- 
urę sąmokslą prieš sovietų Val
džią kartu su Vokietijos naciais, 
0 (Uo tarpu pats Stalinas ir jo 
žvalgybininkai veikė išvien su 
Hitlerio “šnipais”!

Tas bendradarbiavimas tarpe 
Stalino ir hitlerininkų ėjo pėt* 

j keletą metų slaptai. O rugpiUčio 
23 d. pereitų metų jisai buvo 
apvainikuotas jau ir vieša “ne
puolimo” sutartim.

v.-

Buvę Vilniaus krašto šeimininkai
Dr

Jac*
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IŠVEŽĖ VILNIAUS 
TURTĄ

Yrra žmonių, kurie vis dar 
bando nuginti tą faktą, kad bol
ševikai, okupavę Vilnių, išgabe
no iš jo daug visokio turto, -—I 
nors tai minėjo įvairių laikraš-l 
čių pranešimai, Lietuvos žinių 
agentūra “Elta” ir atsldrį as
mens, neseniai pagrįžę iš Lietu
vos. Tą faktą tačiau patvirtina! 
ir specialus “Naujienų” kores
pondentas, kurio pranešimo pir
moji dalis vakar tilpo dienraš
tyje* Jisai, be ko kita, rašo:

“Iš Vilniaus daug išvežta 
visokių archyvų, knygynų ir 
net privačių butų apyvokos 
daiktų. Kieno čia kaltė, ar tai 
visa daryta piktos žmonių 
valios, ar tat organizuoti, są
moningi veiksmai, niekas 
nieko tikro negali pasakyti. 
Viena tik aišku, kad vienas 
iš geriausių radijo priimtuVų 
fabrikų, kuriuo visa Lenkija 
didžiavosi — visas visai vie
šai išvežtas!

“Taip pat skaudžiai nuken
tėjo daugelis spaustuvių, iš 
kurių geresnės spausdinimo 
mašinos visos iki vienos iš
vežtos !

'“Išvežtos jų savininkams 
jokių pakvitavimų nepalikus. 
Ypač skaudžiai nukentėjo 
viena spaustuvė, 
spausdinošf, be kitų, 
kalba spausdiniai.”
Įdomus yra kitas

Kai kuriose dirbtuvėse, kaip ra
šo musų korespondentas, dar
bininkai dieną naktį saugojo 
mašinas —* ir jiems pavyko tų 
dirbtuvių turtą apginti* Tokiu 
budu išliko neišplėštos spirito 
varykla, linų apdirbimo fabri
kas, tabako dirbtuvė ir kai ku
rios kitos įmonės!

Taigi abejonės negali būti: 
bolševikai Vilniu j e padarė 1 ‘eks* 
propriaciją”.

kurioje 
ir rusu

dalykas.

si ulo pavadinti jį Gedimino tirti* 
Versitetu — mat, yta Žmonių, 
kurie mėgsta kUhlgdikŠčių vai
dus). ,

“LIETUVIŠKAS VADAS”
Chicagoje pasirodė antras 

čiagimusiettts lietuviams skiria
mas laikraštis, “The Lithuahian 
Leader”—“Lietuviškas Vadas”. 
Jisai tokio pat dydžio, kaip 
“Jaunimas”, bet skiriamas dau
ginus vietinei kolonijai ir mies
to politikai.

“Leader’į” leidžia p, Aleksan
dras G. Ktimskis, Čhieagdš Par-

GOEBBELS SUGALVOJO 
“TR0CK1ZM0” BAUBĄ
“Naujienose” jau bhVo minė

ta, kad buvusi tiadų propagan
dos ministerijos tarnautoja, Eli- 
zabeth Knaust, iškėlė aikštėn 
žurnale “The American Mereu* 
ry” (vasario men. numetėję), 
jogei Vokietijos propagandos 
ministeris Dr. Joseph Goebbels 
buvo tikras Vokietijos-Rusijos 
‘nepUolinio” sutarties autorius.

Ta moteris (dabar gyvenan
ti Amerikoje) pasakoja pami
nėtame žurnale ir apie kitus 
plačiajai publikai iki šiol ne
girdėtus dalykus. Ji sako, kad 
nacių propagandos departamen
te bUvo išpustas “trockizmo” 
burbulas, kuriuo buvo diskre
dituoti sovietų raudonosios ar
mijos generolai, SU maršalu 
Tuchačevskiu priešakyje. Tas 
maršalas kartu su generolais 
Uborevjčium, Putria ir kitais 
buvo apkaltinti palaikę slaptus 
ryšius su Vokietijos naciais ir 
už tai buvo 1937 m. sušaudyti. 
Bet Elizabeth Knaust tvirtina, 
kad Stalinas buvo pilnai pain
formuotas apie TuchaČevskio 
pasimatymus su Vokiečiais. Ji 
rašo?

“Musų rekordai taip pąt 
saugojo paslaptį makalo Tiį* 
chačevskio ir septynių ^kild 
Raudonosios Armijos genero
lų, kurių sušaudymas Mas
kvoje 4937 m. nustebino pa
saulį. Tai buvd pradžia armb

ŽINIOS

Kodėl prisilaikoma “dellkatnumo” kalbant apie SSSR 
tatidonošios armijos šeimininkavimą Vilniuje-—Rau
donoji armiją Vilniaus krašto gyventojus galutinai 
nuo bolševizmo bacilų išgydė. — Informatoriai ir 
areštai 
jos atstovai.
liko iš Vilniaus išvežta. •— Kaip darbininkai išsau
gojo kai kurias įmones. —- Mokėjo rubliais, kurie da- 
bkt yra beverčiai. Pirko viską, ką tik galėjo nu
pirkti. — Bolševikiška ideologija nubluko, o pro jos 
griaučius vien tik fizinį jėga lenda. 

-------- - Į

(Mufeų specialaus korespondento Lietuvoje)
. • -----------------------

Kaip vystysis tie visi santy
kiai ateityje, dabar sunku pa
sakytu net spėlioti ir tai butų 
anksti ir kartu neatsargu. Vie
na tik galima neabejotinai pa
sakyti, kad per tą trumpą lai
ką Vilniuje raudonoji armija 
darbininkiją teigiamai nenutei- 
ke. Kai kurias priežastis jau čia 
nurodėme, o apie kitas geriau 
bus, jei nutylėsime. Vilniaus 
srities kaime žmonės raudonąją 
armiją prisimena i^e piktuoju, 
bet kaimas šykštus žodžiais jos 
vyrus girti. Greičiau jiems reiš
kia savotišką užuojautos pasi
gėrėjimą, čia, žinoma turi
ma galvoje darbo ūkinin
kus, savaime suprantama, kad 
kaimo stambieji ūkininkai, kaip

Mažiausiai nukentėjo stambios buržuazl- 
Klaikio* dienos. Fanatikai. — Kas 

Kaip darbininkai išsau

(Tęsinys)
Net draudimo įstaigoje, ku

rioje darbininkai ir tarnautojai 
nuo ligų it 

atsitikimų^ 
daug išvežta vaistų ir medici* 
nos įrankių! Dėl ko taip buvo 
daryta? Sunku pasakyti, juo la
biau, kad niekas paaiškinimų 
rieddvė. Visus nurodymus, kur 
kas yra, davė daugiausia žydų 
tautybes jaunimas, žinoma, kad 
toksai' jų elgėsys tik dar labiau 
padilgino antisemitizmą, kuris 
ir taip Vilniuje visuomet turėjo 

i įgijęs aštrias formas.
šioks tūrio kraustymas sve

tur sutirštino darbininkų nuo
taiką, ir tas slogutis dar didėjo 
turint galvoje maisto produktų 
stalgius negalavimus.

Maisto jau pirmose dienose 
pritruko, o ilgainiui tasai’klau
simas vis aštrėjo. Visa šitai la
bai neigiamai veikė gyventojus, 
čia gražiausios kalbos, skambus 
žodžiai ir visokie įtikinimai, kad 
SSSR gerai ir gražu gyventi,

ir miesto buržuazija, jiems ne
sigaili paniekos žodžių.

Bet juk tame gludi politinė 
nuotaika, bet nė tikrovės vaiz
das. Visai jau kitas dalykas, kai 
turima reikalą su darbininkija 
r bendrai su darbo žmonėmis. 
Juk daug kas iš jų į ją dėjo sa
vo viltis, viltis geresnio gyveni
mo. Deja, tas viltis raudonosios 
armijos vaizdas pusėtinai pa
rausi.

Nenoriu tvirtinti, kad'bolševi
kiška nuotaika visiškai dingo. 
Juk nuotaika pasilieka. Ji din
gusi ilgainiui vėl gali atsirasti, 
bet tai jau neįsitikinimo reika
las, o tik nuotaikos.

Jei kalbėti apie įsitikinimus, 
tai tų, kurie kritiškai įpratę gy
venimą stebėti, įsitikinimai da
bar pusėtinai pašlijo. Ypač pa
skutinieji SSSR valstybės veiks
mai šituos Įsitikinimus galuti
nai parausė. Ideologija nublu
ko ir pro jos griaučius vien tik 
fizinė pajėga pastebima. Jei dar 
kas liko, tai tik tos ideologijos 
agentai.

Bet nedarysime griežtų išva
dų, — jas dar spėsime ir 
liau padaryti. Juo labiau, 
pasaulinė situacija tiek 
drumsta ir tiek neaiški,

■ šiuo metu geriau susilaikyti 
• staigių išvadų darymo.

Vilnius, XII—10*
(GALAS) _

kad

kad
nuo

Lietuvos gyvenimo kronika

Ugniagesių kursai
VILKAVIŠKIS. — Ugniage

sių aąjUrigps 5 dienų kursai pa
sibaigt* Kurtus išklausė 19 
Vilkaviškiu, šakių, Kud. Nau* 
miesčlj) jin ftlViškių ugniagesių. 
Paskaitas skaitė sąjuhgos at
siųsti pulk. Baltrimas ir kap* 
Petrinkevlčius, aps. gyd. Kau
nas ir proviz. J. Skinkis.

Sudaryta sąmata
H ' tar ..................... >

ŠVENČIONĖLIAI. — šių 
tų apskr. s-bės biudžetas 
darytas Lt 30,000 sumai, 
j amų bemaž negauta, todėl 
tina paskdiir ar pašalpa.

Ine* 
su- 
Pa* 
bu-

raudonajai armijai pirmas die
nas Įžengus į Vilnių dar butą 
darbininkų tarpe bolševikiškos 
nuotaikos, tai ilgainiui ji klūk
to bluko.

Sunku dabar spėlioti, kaip 
butų bųvė ateityje, jei raudono
ji armija butų ilgam Užsilikusi 
Vilniuje; gal tie vjsi trukumai 
ir butų dingę, bet kas buvo, 
kas buvo daryta, tai visa dar
bininkų nesužavėjo, ju6 labiau, 
kad visi juste juto geros orga
nizacijos stokos. / .

Žodžiu, tasai trumpas raudo
nosios armijos šeimininkavimas 
Vilniuje paliko kartų prisimini
mų. .

Šią paliktą nuotaiką vargu 
jūsų “Vilnies” ir “Laisvės” šta
bai atitaisytų!

Įdomu, kad raudonosios ar
mijos tarpe, jos saugumo orga
nuose, visai nesimatė lietuvių. 
Vietos lietuvių tarpe komunis
tą taip kaip Ir nebūta, o atke
liavusių taip pat nesimatė. Bet 
niekas neįiUšiskUndžia dėl ko
kių nors kitokių raudonosios 
armijos išsišokimų. Jos vyrai 
visur buvo korektiški ir paken- 
čiamgi mandagus. Jei ką sau 
privačiai ėmė, tai visur mokėjo 
savo pinigais, kurie dabar liko 
beverčiai. O pirko Viską, ką tik 
galėjo jslgjdi, Pirko pačius bu- 
tiiiiausiUs aprangos dalykus ir 
prabangos daiktus.

Laikrodžius visi galvatrūk
čiais gaudyte gaudė. Supirkinė
jo moterims kojines, pudrą, 
kvepalus ir kims kosmetikos 
daiktus daiktelius. Šitie visi 
daiktai ir dabar apsigyvenusios 
raudonosios arnijjos Įgulos Lie- 
tilVojė sparčiai šUpirainėjami. 
Bet dabtii* jau Už jUoš mokama 
litais atseit, Liellivos valiuta. 
HaUubhosios armijos įgulų el
gesiu Lietuvoje niekas negali 
nesiskųsti. Ji korektiška..

Tai jau he anų caro laikų vi
sais požiūriais užguitas kareivis. 
Bet gi jam daug kas butų |r 
dabar prikišti, bet apie tai nu
tylėsime. Lai jūsų “Vilnis” ir 
^I^isvė” džiaugte džiaugiasi, 
kad jiids bent tiek mes pagirta
me 1 Sulauksime gal geresnių 
laikų, tai galėsime plačiau ir 
atviriau apie viską, pakalbėti.

Dabar., raudonosios armijos 
kariai yra pas mus savotiški 
svečiai, \ 0 apie svečius nedera 
hlogttl kalbėti*

VILNIUS. — Iš šiomis dieno-’ beviltingai prasiskolinę ir pra- 
mis Vilniuje įvykusio pirmojo žutingoj būklėj. Daug teks įdė- 
agronomų suvažiavimo . prane
šimų aiškėja, kad visoje Lietu
voje šiemet numatoma supirk
ti nemažiau kaip 600 tūkstan
čių bekonų, tai yra visu 100,- 
000 daugiau, negu pernai. Blo
giau sti Vilniaus kraštu, kurio 
bekonai yra neįmanomai že
mos rūšies, tačiau atsižvelgiant 
j tenykščių ūkininkų sunkią 
būklę ir jų bekonai bus perka
mi vietos rinkai* Gyvuliams su
pirkinėti Vilniaus srityje jau 
veikia punktai Dūkšte, Ignali
na, Pabradėj, Naujojoj Vilni
joj ir kt. Norint pagerinti to 
krašto gyvulių veislę, teks im
tis visai naujų priemonių, nes 
iš vietinės išsigimusios page
rinti visiškai nebeįmanoma.

Menki čia bekonai, dar men
kesni ir prastesni raguočiai, 
kurių Vilniaus krašte “Maistas” 
superka kas savaitė po 200, ii 
ateityje supirkimo punktų ža
da įsteigti 9, be to supirkimą 
pavesti Utenos ir Alytaus že
mės ūkio draugijoms.

Pieno vien tik Vilniaus mies
tui kasdien reikdlinga mažiau
siai 60 tūkstančių litrų pieno, 
o visame krašte vos pusė to 
kiekio teatlieka. Taigi, ateinan
čiais metais teks Vilniui staly
ti bent 5 nuoš. pieno iš viso 
krašto gamybos. Kadangi paša
rų, dėl menkų ūkių ir rekvizi
cijų, jah dabai* trūksta, tai vė
lesnis pieno klausimas Vilniaus 
kvašle bus dar aštresnis, ši naš
ta tenka “Pienocentrui”.

Kooperacija Vilniaus krašte 
nUmatOMM plačiai išvystyti. Be 
Vilniaus kooperatyvo “Rūtos”, 
kurs mieste turi iau 13 krau
tuvių ir į kuri stoja visi be ti- 
kyboa Ir tautybės pažiūrų vil
niečiai, het žydai, Vilniaus 
kraštui į pagalbą atėjo “Lietū
kis” ir Utenos ir Alytaus koo
peratyvai. Norima kooperaciją 
šiame krašte išvystyti, kad ji 
pasiektų visus miestelius ir kai-* 
mus, 
išrtaudbjhiio, kuo šio krašto 
vertelgos ypatingai pasižyme* 
davo.

buvę lenkiški kooperatyvai, 
kuriuose . glaudėsi daugiausia 
jų politiniai veikėjai ir paslėp
tų nusiteikimų gaivintojai, to
liau iieekeistuos, išskiriant 
tuos, kurie nėra visiškai susi- 
bankrotavę jr kuriuos dar bus 
galima perregistruoti pagal Lie
tuvos įstatymus. Prie lenkų 
veikę Vilniaus srityje apie 40 
kreditu kooperatyvų visi yra

hiaijt vartotojus nuo

f-".v...

ti į kraštą lėšų ir planingo dar
bo, kol jis bus pakeltas iš ne
apsakomo nugyvenimo. Pirmoj 
eilėj teks aprūpinti ūkininkus 
sėklą, trąšomis ir pieningųjų 
karvių veisle. Arklių, padargų, 
raguočių krašte trūksta apie 
20 nuošimčių. Gyvuliai jau da
bar šeriami šiaudais, o kraiko 
visiškai nėra. Kaikuriose vie
tose gyventojai težino tik vieną 
žemės ūkio padargą — tai me
dinę žagrę. Ūkeliai daugumoje

nuskurdę, iki 
lenkinimo liz-

pašalinis už-

9 ha smilgynų, mielai juos 
keistų į 10—12 ha, kad ir III 
rūšies dirbamos žemės. Dvarai 
be išimties visi 
šiai dienai tebėra 
dais.

Visas ūkininkų
darbis čia yra grybų ir išvirtu
sių medžių rinkimas miškuose. 
Nuo ateinančio pavasario bus 
Vykdoma planinga žemės par- 
celiacija, o smėlėtieji plotai bus 
užsodinami ir juose auginami 
valstybiniai miškai.

VILNĮUS. — Sudarau t Vil
niaus miesto 1910 metų sąma
tą skiriama stambi pozicija 
miesto istorinėms senienoms 
konservuoti, o tokių senienų, 
liudijančių Lietuvos istoriją, 
Vilniuje yra nepaprastai daug. 
Lenkai padarė vieną gerą dar
bą, už ką lietuviai jiems teikia 
pripažinimą, tai atkasė ir su
stiprino aukštosios pilies Gedi
mino kalne pamatų dalį, taip 
pat restauravo, pasiremdami 
istoriniais dokumentais, patį 
pilies bokštą, be to, buvo atka
sę žymią dalį žemosios pilies 
pamatų Katedros aikštėje, ku
riuos nufotografavę ir padarę 
braižinius paskui vėl užvertė. 
Dar buvo likęs neužverstas pa
matų gabalas viename aikštės 
gale tarp katedros ir vyskupų 
rūmų, bet ir tas užpilamas be
siruošiant grįsti aikštę. Vėliau 
planuojama pradėti didelius se
nojo Vilniaus tyrimo darbus, 
būtent ištirti Gedimino laikų 
Vilniaus pilių tvirtovių sistemą, 
ištirti ir atnaujinti požeminius 
tunelius, kurių, kiek žinoma, 
Vilniuje, yra kelios šakos ir dvi 
jų angos — viena Bokšto gat
vėje, kiia pilies kalne yra žino
mos. Greičiausiojo ateityje ža
dama pradėti Katedros pože
miuose ieškoti Vytauto kaulų, 
kurie, kaip ir palys lenkų ar- 
ehelogai pareiškė, tebėra nie
kur neišgabenti, lik dar nėra 
surasti. -
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LSS ŽINIOS
SVARBI SOCIALDEMOKRATŲ FEDE 

RACIJOS KONFERENCIJA
Labor Lycenum, prie Ogdenl 

ir Kedzie avenue, pirmadienio 
vakare, sausio 29 d., įvyks Illi
nois valstijos socialdemokratų 
federacijos konferencija.

Konferencija prasidės 8 vai. 
Vakare. Joj galės dalyvauti taip 
federacijos kuopos, kaip pavie
niai asmenys.

Konferencijds tikslas yra:
1 — Suorganizuoti ir sustip

rinti opoziciją komunistams ir 
naciams J. Valstijose ir kovoti 
jų pastangas, kurios yra krei
piamos Stalino-Hitlėrio žy
giams užuojautos visuomenėje 
surasti.

2 — Varyti sistematingą švie
timo darbą aiškinant, kokie yra 
šių dienų kovos tarp demokra
tinių ir totalinių valstybių tiks
lai.

3 — Skleisti idėją ir stiprin
ti demokratines įstaigas J. Val
stijose, taipgi kooperuoti šito
se pastangose su kitomis orga
nizacijomis šaly, veikiančiomis 
tuo pačiu tikslu.

4 — Kooperuoti arba tiesio
giai rinkti pašalpą nukentėju
siems dėl karo.

5 — Dirbti kitokį reikalingą 
socialdemokratų darbą.

Chicagos lietuviai socialistai 
ir artimi socialistams draugai 
kviečiami atsilankyti į konfe
renciją. Jau kurį laiką mes 
mažai veikiame. O veikti rei
kia. Pasidalinimas nuomonėmis 
svarbiais klausimais bus mums' 
visiems naudingas.

Galėtume gerai gy 
venti, bet negyve

name

ICOA'L
©

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.20

EGG ................... ......
NUT ___ _________
LUMP .......................
MINE RUN .............
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu \ neturi pinigų* kreip
kis, į ujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Prieš porą savaičių pasirodė 
spaudoje pranešimas: J. Vals
tijų produkcija pasiekusi pa
skutiniuoju laiku 192b metų 
lygį-

Ar teisinga ši žinia, ar persū
dyta, čia nekalbėsiu. Bet 1929 
metų J. Valstijų produkcija sa
vaime yra įdomi. Apie ją varta 
kalbėti.

Dalykas štai koks:
Nacionalinės J. Valstijų pa

jamos (the national income) — 
gamybos ir patarnavimų vertė 
— siekė $90,000,000,000. Taip, 
90 bilionų dolerių.

Šalis tais metais turėjo apie 
28,350,000 šeimų. Nacionalinės 
J. Valstijų pajamos, padalintos 
lygiai visoms šeimoms, butų 
davusios daug maž po $3,200 
kiekvienai.

Tai graži suma. Iš jos gali
ma gyventi metus neprastai. Ar 
jus gavote $3,200 — nežinau, 
bet dauguma J. Valstijų gyven
tojų negavo.

Vienok tais $3,200-s J. Vals
tijų 1929 metų gamybos pasa
ka nepasibaigia.

Tais metais, 1929 metais, 
konservatyvus, pačių pramonės 
generolų ir kapitonų indorsuo- 
ti, apskaičiavimai sako, kad tik 
trys ketvirčiai šalies gamybos 
pajėgų buvo suvartoti. Kitaip, 
tariant, pilnai suvartojusi savo 
gamybos pajėgas, šalis galėjo 
turėti nacionalinių pajamų — 
$12Q,000,000,0Q0 . XJ20 bilionų 
dolerių).

Tatai gi reiškia, kad sakytais 
metais J. Valstijose galėjo iš
tekti kiekvienai 28,350,000-ų 
šeimų po $4,250.

Ar jus gavote $4,250? Aš ne
gavau. 73 nuošimčiai visų J. 
Valstijų šeimų, atstovavusių 73 
nuošimčius visų gyventojų, ga
vo kiekviena mažiau nei $3,000. 
Biednesnioji dalis, 55 nuošim
čiai visų šalies gyventojų, gavo 
mažiau nei po $2,000, o 42 j 
nuošimčiai visų šalies gyvento-j 
jų turėjo pajamų mažiau ne 
kad pakenčiamo Amerikos gy
venimo — ne prabangos, bet 
pakenčiamo — normos reika
lavo.

Taip, 19^9 metais J. Valstijų 
gamyba ir patarnavimai galėjo 
parūpinti kiekvienai šeimai po 
$4,250, nedarant ypatingų re- 
lmontų, tik suvartojant pilnai
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žmonių ir įmonių pajėgas. Bet 
55 nuošimčiai gyventojų nega
vo nė pusės tos sumos.

Tačiau J. Valstijų gamybos 
pajėgumo pasaka ir tuo nepa
sibaigia. , ?

žinomas Amerikos rašytojas, 
Stuart Chase, y Va patašęs kny
gą pavadintą “The Ttagedy of 
Wastev. Chase sako.: 50 ntio- 
šimčių J* Valstijų pajėgų ga
myboje ir reikmenų paskirsty
me išeikvojama.

Kitaip tariant, dirbami be
reikalingi darbai, dirbami ne
nudegintai, duplikuojami. Tik 
turėkim omenėje, kiek pieiįo 
vežimų pravažiuoja kiekvieną 
rytą bloką, kuriame mes gyve
name; turėkim omenėj virt nes 
agentų, kurie baladojasi į duris 
ir stengiasi mums patduoa 
skustuvus (razor hiades); pri
siminkim armijas sėlsmanų, 
kurie stengiasi parduoti savos, 
jų atstovaujamos rųšies muilą, 
nors iš jų ir kitų agentų siūlo
mo muilo vienoks burbulas te
galima išpusti. Atmintam mi- 
liontis bedarbių, tuščius įmo
nių pastatus brukimą ir skel
bimą nenaudingų ir net pra
gaištingų reikmenų, ir suprasi-1 
me, kad Chase pagrįstai pava 
dino savo knygą “The Tragedy 
of Waste”.

Dr. Ąrthur Morgan, Antioch 
kolegijos prezidentas, yra pa
reiškęs, kad J. Valstijos eikvo
ja 94 nuošimčius savo gamybos 
pajėgumo.

Bukime tačiau konservaty
vus. Daleiskime, kad J. Valsti
jos eikvoja ne 94 ir ne 50 nuo
šimčių savo gamybos pajėgu
mo, o tik 40 nuošimčių. Kas 
pasirodo?

1929 metais J. Valstijų nacio
nalinės pajamos siekė 90 bilio
nų dolerių. Tai buvo 60 nuo
šimčių šalies gamybos pajėgu- 

Imo. 40 nuošimčių arba 60 bi
lionų dolerių išeikvota. Reiškia, 
jeigu šalis nebūtų eikvojusi ga
mybos pajėgų, ji butų turėjusi 
150' biliollų 5 dblėriiį 'načionali- 

Į nių pajamų. Kiek galėjo tekti 
kiekvienai šeimai 
kitę.

Yra daugiau J. 
mybos pajėgumo 
mų, pav. Dr-o Locbo ir 50 jo 
bendradarbių (The Chart of 
Plenty). Visi jie rodo, kad 
šiandien, šioje šaly esamos mil
žiniškos pajėgos gerybėms ga
minti, bet... jos nesuvartoja- 
mos.

Ir prie viso to, kas jau čia 
buvo pasakyta apie J. Valstijų 
1929 metų gamybos pajėgumą, 
tenka dar priedo pridėti. Kai 
prezidentui Rooseveltui reikia 
statistikos duomenys cituoti, tai 
jam paruošia jas ekspertai. Ge
ri ekspertai. Prezidentas turi 

Į būti atsargus, štai prez. Roose- 
veltas, kalbėdamas lapkričio 
mėnesį 1935 metų, pasakė es
mėje, kad J. Valstijų gamybos 
pajėgumas pastaraisiais ,laikais 
didėja kas metai 5 nuošimčius.

1929 metais, konservatyviais 
apskaičiavimais, J. Valstijų ga
mybos pajėgumas siekė 120 bi
lionų dolerių.' Kas metai jis di
dėjo 5 nuošimčius. Čia nedary
kime trupinių apskaičiavimų. 
Šiandien, po 10 metų, tų 5 nuo
šimčiu didėjimas turėtų dumi 
šaliai pajamų dar 60 bilionų 
dolerių. ’ šiandien J. Valstijų 
gamybos pajėgumas turėtų pa
rūpinti 180 bilionų dolerių me
tams, po $6,000 kiekvienai iŠ 
30,000,000 šalies šeimų.

Well, prieš porą savaičių pa
skelbta, kad paskutiniuoju lai
ku (ryšium su karo užsaky
mais) J. Valstijų gamyba pa
siekusi 1929 metų lygį. Ažuot 
.per dešimtį metų stumtis pir
myn, šalis buvo pasukusi į pra
eitį ir neištekliu laikus.

Tuo tarpu mokslus, pramo
nės iii'žinieHflb statistikos duo- 

Imenys sako, kad jau dabar, 
šiandien, mes galėtumam turėti 
pakankamai gerybių šauniai 
gyventi. Visiems pakankamai.

Inžinieriai nori leisti, maši
nas pilnu smarkumu. Darbinįh- 
kai nori dirbti, prašosi dirbti, 

l|riaušes kelia, kad galėtų dirbti

-A- visiems pakankamai gety 
bių, visiems parūpinti pilną šta

O betgi 9į0()0,000 darbininkų 
neturi \ darbo. Kiti milionai dir
ba tik dalį ląiko. Milionai gy
vena trupiniais nukritusiais 
nuo pilnumos stalo. Milionai 
Amerikos gyventojų tiesiai, ak
tualiais skursta. —X.

Stalinas padeda 
Hitleriui

vokiečiai gamina 
riebalus, natūralių 
Taigi Stalinas jau

Neužmigome dar kalbų apie 
Stalino ir .Hitlerio kooperavi
mą. Kalbos esmėje buvo to
kios: |
‘ Vokietija .turi mašinas — 
įmohes ir armiją. Brolis Stali
nai pažadėjo parūpinti ir parū
pins Hitleriui maisto reikmerių 
ir žaliavų. Du draugai sudarys 
neįveikiamų sąjungą.

Stalinas jau siunčia Hiberitu 
reiknienas...
? Čekijoj 
dirbtinus 
jie neturi.
pasiuntė į Čekiją gražiai su
pjaustytus popierius —- karto- 

I nūs. Ant kiekvieno tų kartonų 
išspausdintos raidės *‘U. S. S. 
R.” — reiškia, 
vietų Rusijoj”.

Į rusų kartonus bus vynio
jami riebalai, padirbti pačių 
vokiečių, padirbti Čekijoj. Bet 
vokiečiai nusipirks riebalus ir 
skaitys raidės “U. S. S. R.” 
Skaitys ir kalbės: tai jau sovie
tų Rusija padeda Vokietijai, ne
be vieni kovojame su talkinin
kais.

Yep, Stalinas jau padeda Hit
leriui. Neturėdamas taukų, jis 
nors popiėros<. pampina dirbti
niems taukams suvynioti. Kas 
sakė, kad Stalinas nepadeda 
draugui Hitleriui?

pagaminta so-

Komunistus atsiun
tė naciams talkon
Pastaruoju laiku į Prahą 

(Čekijoj) iš Maskvos atvyko 
du žymus čekų komunistai — 
Gottwald ir Smeral.

Gottwaid yra čekų komunis
tų partijos generalinis sekreto
rius, o Smeral partijos pirmi
ninkas.

Kai Hitleris 1939 metais pa
ėmė Prahą, tai šitie komunistų 
išsinešdino į Maskvą. Dabar 
Stalinas davė jiems pasportus 
ir sugrąžino juos į Čekiją, į 
nacių glėbį. \

Dalykas štai koks. Nors na
cių šnipų armija daboja čekus 
darbininkus,’ šie betgi vykdo 
sabotažą, šie tik laukia progos 
nac^ų nusikratyti. Nacių pa
stangos laimėti) čekų darbinin
kų kooperavimą, nacių pastan
gos gaudyti ir bausti sąmoks
lininkus ir sabotažuotojus eina 
niekais.

Taigi Stalinas ir atsiuntė iš 
Maskvos į Prahą čekų komu
nistų vadus padėti Hitleriui ir 
naciams Čekijos darbininkus 
pažaboti.

La Follette pradėjo 
rinkimų kampaniją
Wisconsin valstija ilgą laiką 

skaitėsi, ir tiksliai skaitėsi* vie
na pažangiausių valstijų visoj 
šaly. Su pažangiais įstatymais, 
su valstijos liberalumu artimai 
susijungusi buvo La Fo.įeitų 
šeima; praeity senasis 
La Follette* vėliau jo 
Robert ir Philip, kurių 
(Robert) ir šiandie yra
stijų senato nurys, o Phlip bu
vo gubernatorius.

Pereituose rinkimuose Wis- 
consiii valstijos republikonų ir 
demokratų koalicija nugalėjo 
liberalines jėgas. Išrinko guber
natorium Julius Heil* išleido 
įstatymus atkreiptus prieš dar- 
binįnkųs, y^č prieš darbininkų 
unijas. Kalbėta, kad reakcija 
įsėdo į balną Wisconsin valsti
joje ilgąm laikui.

Komunistai prašo • 
z pagalbos Rusijai

Komunistinė Rusija užpuolė 
Suottjfjų, 50 riištį atakuoja 
ną sUomį. Tokia yra jėgų pro* 
pdrčlja SuOnlijoš-Rusijoš kdrfe. 
Bet iki šiol tUsdl hestengia per
košti Suomijos “niusės”.

Taigi komunistų dienraštis 
Švedijoje, Ny Dag, išleido atsi
šaukimą į savo skaitytojui, 
kviesdamas juos organizuoti 
savanorius ir siųsti savahorius 
į Suomiją raudonajai Stalino 
armijai talkon.

nėšiai, deportuoti tuos, kurie t 
penki# metus nuo atvykimo į 
J, Valstijas nepatapo piliečiais^ 
ir kl

Kai kurie Sitų biliy, jeigu jie 
taps įstatymais, gali pasidaryti 
atHgareįyUkieins valdininkams 
gera priemone ateivius perse* 
kioti.

Amerikos svarbioji 
problema

— suskaity-

Vaikų nusikaltimai 
sumažėjo

jar.'V "
Prieš keletą metų, kai val

džia pradėjo stalyti federalinius 
namus (Federal Housing Pro- 
jects) ir valyti lūšnas, ypatin
gai gyvai diskusuotas klausi
mas, kaip geresni namai pa
veiks jų gyventojų elgesį.

Argumentai vystėsi tokia

</

krlptimi:
Lūšnose, griuvėsių distrik- 

luose gyvena paprasti žmonės, 
kurie netinka gyventi geresnė
se apylinkėse. Leiskit jiems ap
sigyventi geresniuose namuose, 
pamatysite, ir tie namai, ir tos 
apylinkės pataps lūšnomis ir 
griuvėsiais. Federalių namų 
statybos šalininkai kalbėjo: 
duokite progos biednoms šei
moms* gyvenančioms griuvėsių 
distriktuosc, apsigyventi geres
nėse vietose, ir šitos šeimos 
gyvens taipjau gražiai, kaip 
gyvena vadinamos gerbiamos 
šeimos.

Jau keletą metų gyvena šėi-

ralius napiųs įvairiose šalies 
dalyse. Gyvenimas,, atrodo, pil
nai pateisino, federalių namų 
Šalininkus.

Ve. keletas pavyzdžių.
Gerai žinomas faktas, kad

Biliai prieš ateivius 
kongrese

The Coimnittee for Cultural 
Freėdom praneša, kad šiuo lai
ku J. Valstijų kongrese yra net 
39 biliai, taikomi ateiviams J. 
Valstijose.

Tie biliai daugumoj žada 
įvairių nesmagumų ateiviams.

portuoti ateivius nep .Tėčius, 
kurie trijų metų laikotarpiu 
prašys pašalpos bent šešis mė
nesius. Jie reikalauja sumažin
ti kvotas ateiviams į J. Valsti
jas įvažiuoti, imti pirštų žy
mes ir registruoti imigrantus 
kas metai; deportuoti tuos sve
timšalius, kurių buvimas J. 
Valstijų yra “priešingas visuo
menės interesams”.

Kiti biliai reikalauja regis
truoti svetimšalius kas šeši mė-‘rįos garsinasiRobert 

vaikai 
vienas 

J. Vai-

nų apylinkėse yra du-tris kal
tus didesnis n si švaresnėse,. tin
kamesnėse gyventi apylinkėse*

Bet štai pranešama iš Stam- 
ford, Conn., kad tarp 146 šei
mų, kurios praeity gyveno lūš
nose, o 1937 m. tapo perkeltos 
į federalius namus, vaikų nusi
kaltimų visai neužregistruota.

Miaml, Florida, valdžios np- 
mUOse, kuriuose gyvena 243 
negrų šeimos, vaikų nusikalti* 
nių nebuvo,

nė Wasliington, D. C., nS MiU- 
Ueapolis, iiei/ eile j kilų'valdžios 
namų, kuriuose gyvena perkel
tos iš lūšnų* šeimos.

Šitas žinias suteikia United 
States Housing Authority ad* 
ministratorius Straus.

Amerikos Darbo Federacijos 
mėnesinė samdos apžvalga sa
ko, kad šiandien svarbiausia 
šalies problema yra: kaip pa* 
dauginti šalies gamybą ir pa? 
dėti darbui bedarbius?

ApskldCiuojama, jeigu J. Vai* 
stijų gamyba butų padauginta 
25 nuošimčius augščiau 1929 
metų lygio, tai pramonė suimt 
tų darbui 9,000,000 bedarbių ir 
šalies gyvenimo standartai žy* 
miai pakiltų augštyn.

LIETUVIŲ KALBOS

sutaisė Dr. .D. Pilka. Ji yra tinką- 
miausia Amerikos lietuviams. Turi 
laaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago. III., arba Dr; 
D. Pilka, 528 Columbus Avė., Bos
ton, Mass. U

Pirkite tose krautuvėse, ku-
NAUJ IENOSE”

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

Chięagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui jr statymui naujų namų

MOKAME į
Dividendų už padėtus pinigus i

jogei demokratų ir republikonų ■ 
kooperavimas, sumušęs pažan- | 
giasias valstijos jėgas percituo- ai 
se rinkimuose, jau pradėjo irti. JJ 
Demokratai viešai pešasi su re- ■ 
.publikoilais. Net patys republi- p 
konai nepatenkinti Weilu. La u- ■ 
kiama koalicijos skilimo. M

Šitoj aplinkumoj liberalinės J 
WiBconsino pajėgos mato gali- n 
niurnų sugrįžti į valdžią, paim- JĮ 
ti bent kai kuriuos valdžios Į 
ofisus ateinančiuose lapkričio n 
mėnesio rinkimuose. Ir libera- ■ 
linėš Wisėoiisin valstijos pajė- ■ 
gos, vadovaujamos buvusio gu- JĮ 
bernatoriaus Philip La Folletto* ■ 
jau pradėjo rinkimų kampani- JĮ 
ją.

ta
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ATDARA 
KIEKVIENA

VAKARĄ

LAIKE 
IŠKILMINGO 
ATIDARYMO 
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Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, VVashington, D. C

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

JFederalSavings
®AND LOAN A5SOCIATI0NAND LOAN ASSOCIATI0N 

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Chicago, III.
Telephone Canal 8387 Ben. J. Kazanauskas, Secretary

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

Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną
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IŠKILMINGAS ATIDA 
RYMAS IR 

IŠPARDAVIMAS

TĘSIS VISĄ 
SAVAITĘ 

PRASIDĖS

PIRMADIENĮ
SAUSIO

22 DIENA

Atlankyki! Mus Laike Iškilmingo Atidarymo
Fomalis atidarymas prasidės Pirmadieni, sausio 22 <t Ir tęsis visą 
savaitę. Manor Furniture Mart jau turi reputaciją, kad tavorus par
duoda žemiausiomis kainomis South Sidėj. Kas tik reikalinga na- 
mams, čia rasite viską.

GRAŽIOS IR PRAKTIŠKOS DOVANOS 
KOŽNAM KOSTUMERIUI

MANOR FURNITURE MART, Ine
1. ■ • ' • ; . . . ! ■' '• - f;

“EVERYTHING POR TliE HOME"

PETER K. BARSKIS, Jr., Pres. 
3108 W. 63rd STREET

... ............................. ...
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

K KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezldentas
V MANKUS, sekretorius

— ——— — ■ “*

DR. MONTVIDAS, Dr

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Gana! 0117 

VALDYBA 
K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas 

P. MILLER, finansų sekretorius
“)r-ios Daktaras K. GUGIS, Dr-jos Advokatas 

►. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Adomas Markūnas, Chicago .............
Benedict Vaitekūnas, Chicago ........
John Petkus, Aurora, 111. .................
Juozas Žukas, Chicago .............. ;.......
Juozas Ascilla, Chicago ..... ....i.........
Stanley J. Petrauskas* ttoektord, III.
S. Yurchis, Chicago .........................
V. B. Ambrose, ChicagO .................
K. Yokubka, Cicero, 111.
Petras Galskis, Chicago
Jonas Thomas, Chicago
Dzūkas, Chicago ..........
Marijona Ascilla, Cicero

, Thomas Šalkauskas, Chicago ......................................
Petras Lapenis, Chicago ..............................................
Frank Bulaw, Chicago ................................................
Joseph Laurinas, Aurora, III.........................................
Mike Senko, Chicago .................... ..............................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III...............
Ramusis Mikšys, Chicagos .................  1.... ..... .
Frank Klikna, Chicago ..................................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III...........................
J. Cinikas, Cicero .........................................................
S. Mockus, Racine, Wis. .......... ........ ............... ...........
Antanas Totilas, Kertosha, Wis.....................................
Chester Prakuratas, Gary, Ind.....................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.....................
Joseph Augaitis, Cicero ...............................................
Pavieniai nariai įrašė ...................................................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

nemokamai j gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

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

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidatas kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.
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KONTESTO EIGA

Chicagos Lietuvių
Draugijos Valdyba
Sausio 16 d. išrinktieji valdy

bos nariai laikė savo pirmą po
sėdį, kuriame pasidalino parei
gomis. Jokių permainų neįvyko. 
Vadinasi, pasiliko senasis valdy
bos sąstatas: pirmininkas k. 
Kairis, vice-pirm. P. Galškiš, 
rašt. V. Mankus, finansų tašt., 
P. Miller, iždin. K. Augustas ir 
.ždo globėjai P. Milaševičius bei 
Algirdas Rul.’s.

dalinosi publikos juokais su sa- 
^ ‘“t-eVu”, Simu. Johitš Byahs* 
kis akompanavo kaip operetei, 
taip ir koncertiriei daliai, kurią 
išpildė jo vedamas Bitytt.es cho
ras, Stasys fUmkuš* Genovaitė 
Giedraitienė ir Aiitaiiks Kamin
skas.

Bruno fttfy Mfcthews

DeKalb, III.

DRAUGIJOS 
PIKNIKAS

Chicagos Lietuvių Draugija 
zos tik praleido pereitą $ekmh- 
dienį savo metinį balių, 6 jau 
imasi naujo darbo, būtent, or
ganizuoja išplatinimą serijų 
ateinančiam piknikui. Draugi
jos piknikas įvyks birželio 16

Willow Springs, Ll.
* . *

• Serijos.
Kad piknikas butų sėkmingas, 

tai tapo pagamintos serijos plaj 
tinimui tarp draugijos narių. 
Serijos tikietai yra nuo 5 iki 25

Kalb Lietuvių Ktilturos 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 14 dieną 1940 m. 
Naujoji valdyba Šiėiiiš mčtams 
buvo išrinkta sėkanuii pirmi
ninku Jonas Karėta, vicepirmi
ninku Wanda SalkoSvsUi, raiti
ninku Virginia Barow, iždo glo
bėjais Olga Chapūlūhią ir Mike 
Petrauskas,, ntaršalkd Baton 
Blozis.

De Kalbo LietdVių Kultūros 
Draugija rengia šokiliš šauūo 
27 dįėną Finnų sVdtaitt^jė, No. 
Eleventh St. Kvibčianiė visus 
atsilankyti į musų Šukius; bus * . . } • . . tlabai smagi muzika. Galėsite la
bai

De

smagiai laiką prdldsti.
—Vi S* Zelnis

Ilarvey, Iii,

visą išpurdavęs gauna dovaną.
Pelnas.

padalintas į dvi dalis, būtent, 
puse padaryto pelno bus paskir

įsteigtam Moksleivių ir Kultū
ros Fondui, o kita pusė pelno 
bus paskirta Vilniaus kraštui

Ilarvey Lietuvių Kultūros 
Draug jos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 12 d. JrBernatavi
čiaus svetinėje, 1560.) S. Ilslst- 
ed St. Pirmininkas J. Yzbickis 
atidarė susirinkimą 7:30 vai. 
vakaro. Aptarus einamuosius 
organizacijos reikalus eita prie 
valdybos rinkimų. Liko išrink
ta beveik visa senoji valdyba, 
būtent, pirm. J. Yzbickis, pirm.

Nariu priederme.

t , •. / f t ! • •

A. Lemesh, finansų sekr. ir iž
dininku A. L. Skirmontas, iždo 
globėjais Z. Putramentas ir F. 
Vaznikailis, maršalka St. Ruz-

MEKSIKOJ
Rašo

DOMINIKAS KURAITIS

(Tęsinys)
XIII

Maksim iiion o Riun ai
Vėl grįžom j Meksikos Mies-

Taip pasibaigė Francijos 
ambitiško valdovo noras įsi- 

Amerikoj ir pavergti 
Meksikos kraštą su ar- 
ir svetimo princo pa-

didelę 
mijos

Maksimiliono valdžia neilgai 
fgyveho, bet jo puikus rūmai 
kur jis su šeimyna gyveno, te
bestovi. Dabar juos lanko tuk
siančiai turistų ir galima pa
matyti visus kambarius, ra-

Čia sustojom porai dienų 
vėl pasižvalgyti. Nusisamdėm 
palydovą “gaidą”, ir jis mus 
nusivedė į puikius, istorinius 
rūmus, kur 1864 metais apsi- kandus ir kitus puošnius įren- 
gyVėno austrų karališkos šei- gimus, kuriuos Meksikos žmo- 
niynos narys, Mūksimilionas. 
Jį į Meksiką atsiuntė ir “ka
ralium” paskyrė Francijos 
valdovas, Napoleonas III.

Maksimilionas atvyko į Mek- savotiška

tukstahčiai. Suvažiuoja jie 
Šimtais laivelių, Gyventojai iš*' 
jų, kaip atrodo, ir savo pra
gyvenimą pasidaro. Vieni trau
kia turistų paveikslus, kiti gro
ja jiems serenadas gitaromis, 
treti pardavinėja suvenirus. 
Del to ten yra susidaręs ir 
“biznio centras”, kuris išimti
nai pataikauja turistams.

Įdomu buvo tuos "plaukio
jančius daržus” pamatyti. 
Jiems kitų musų kontinente 
turbūt nėra. Panaši, bet nepa
lyginamai įspūdingesnė yra 
Italijos Venecija, kur ištisos 
eiles didžiulių, mūrinių na
mų jau per šimtmečius stovi 
ant vandehs, ir kur gatvės— 

I tai kanalai, po kuriuos plau
ktoji gandolose.

nes savo prakaitu ten įtaisė.
“Floaiing Gardelis”

Prie Meks’kos Miesto yra ir 
Venecija, garsaus 

plaukiančio miesto” 
kraštą užvaldė, imitacija. Ten tam tikra dalis 

miesto gyventojų gyvena antį 
susisiekimą

sikos Miestą su tūkstančiais 
kareivių—ir
Kas po to įvyko, daugelis gal 
žino/ jei matė krutamą pa- vandens ir visą 
veikslą vardu “Juarez”, kurį atlieka laiveliais. 
Amerikos kinoteatrai neseniai 
rodė.

Tai didelis vandens plotas, 
tirštai apaugęs velėnomis. Kai 

Meksikos prezidentas, indė-'kurios los velėnos laisvai plau
nu kilmės Benito Juarez, nau- kioja, bet kilos pastovios ir 

ant ji) ne vien medžiai auga, - 
bet žmones turi ir savo pasto
ges.

Žemė tuose “plaukiojan
čiuose daržuose” derlinga, ir 
ten gyventojai įvairias daržo-

jam vadovui pasipriešino. Jis 
pabėgo su savo valdžia į kra
što gilumą ir iš čia pradėjo 
atvirą kovą su Maksimilionu 
ir jo armija. Rezultate Maksi- 
milionajS prarado gyvybę —
Juarezo kariuomenė jį sušau- ves bei kitą maišią augina, 
dė, ir jo įsteigtą monarchiją 
nuvertė.

Nežinau kiek žmonių ten 
gyvena, bet turistų tai yra

- SAVAITRAŠTIS

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Draugas Yurchis tikisi, kad iki 
Užbaigos kontesto įrašys dar 
tiek naujų narių.

Kontestantas Juozas Ascilla 
vis kopiasi į aukštį retkarčiais 
gaudamas vieną kitą narį.

Kontcstantė J. Milleriutė iš 
Evanston irgi pereitą savaitę 
įrašė narį. Aš tikiuosi, kad Jo
sephine pradės smarkiau dar
buotis’ nes ji turi didelę dirvą 
darbuotis ir gauti naujų narių.

Kontestantas V. B. Ambrose 
pereitą savaitę gavo vieną na- 
ių ir jis į pabaigą kontesto gal 
pradės smarkiau darbuotis, kad 
pralenkus kitus savo konkuren
tus.

Kontestantas Adomas Markū
nas vis yra pirmutinis kontes
tantas šiame jubiliejiniame 
konteste. Aš tikiuosi, kad drau- 

i išlaikys garbės 
gijos ' nariai kartu. Draugijos * vainiką iki pabaigos kontesto. 
nariai pasistenkit pasidarbuoti, j 
kad laike jubiliejinio kontesto 
įrašytumėte kuo daugiausia 
naujų narių. I ,

Musų darbštusis kontestan
tas John Petkus iš Auroros ir 
vėl įrašė tris naujus narius, ir 
visus jaunuolius, šiame kon
teste draugas Petkus įrašė 43 
naujus narius, iš kurių du treč^ 
daliai jaunuoliai. Aš jau seniai 
maniau, kad ten, Auroroje, nė
ra galima gauti naujų narių, o 
jis vis į keletą savaičių atveža 
naujų narių. Dabar jis ir mane

Chicagos Lietuvių Draugijos 
jubiliejinis kontestas dar tęsis 
per keturio.ika savaičių. Iki 
šiam laikui jubiliejiniame kon
teste jau gauta 600 naujų na
rių, kuriuos įrašė veik išimti
nai kontestantai. Kadangi pra
džioje kontesto mes rašėme, 
kad musų nusistatymas šiame 
konteste įrašyti 1,500 naujų na
rių, todėl dar per šias 14 sa
vaičių turime stengtis įrašyti 
900 naujų narių. Kontestantų 
mes turime 28, ir jie įrašys per 
keturiolika savaičių tarp 400 ir 
500 naujų narių. Taigi ir drau
gijos nariams yra kvota tokia 
pat, kaip ir 28 kontestantų. Ži
nant, kad draugija turi apie 
5,350 narių, lai dėl draugijos 
narių kvota labai maža, bet ūš 
manau, kad -28 kontestantai 
daugiau įrašys, negu visi drau-!gas Markūnas .. ... . . * • •

Draugijos nariai dabar kiekvie
no jūsų priedermė pasiimti po 
seriją ir išparduoti serijos tikie- 
tųs tarp, savo draugu ir pažįstv 
mų/ Serijas galima gaūči drau • 
gijos ofise pas sekretorių P. 
Miller, 1739 So. Halsted St. ar
ba draugijos susirinkime.

Draugai! Nepamirškite pasi
darbuoti, kad musų piknikas 
butų sėkmingas; .0 kad butų; 
sėkmingas, tai kiekvienas narys 
turi pasiimti po seriją išplatin
ti, ypatingai moterys ir mergi
nos. —A.

Sena baleto žvaigžde 
— musų sekretorius

Nauji Nariai
Kont S. Yurchis įrašė:

Peter Markovas 
Stanley Wicus 
John Milaknis

Kont. John Petkus iš Auroros 
įrašė: , •

' Catherine Zabor
• Miss Mary Langus

Jeanette Kucginski
.Kont. Josephine Miller, Evans- pertiknno, kad ten yra galima!^

gauti naujų narių tokiems 
darbštiems kontestantams, kaip 
draugas Petkus. Ir aš manau, 
kad iki kontesto galo dar gaus 
keliolika naujų narių.

Kontestantas S. Yurchis irgi 
nemiega. Jis pereitą savaitę ga
vo tris naujus narius ir jau šia- Kont. Dzūkas įrašė: 
me konteste įraše 34 narius. Antaną Rezgis.

George Kuzmickas
Kont. V. B. Ambrose įrašė:

John Nocis
Kont. Joseph Ascilla įrašė:

Motiejus Kavaliūnas

Susirinkimas buvo tvarkus ir 
pavyzdingas. Draugijos reikalus 
nariai su atsįdėjjinu aptarė.

j , L. Skirmont

Metinio Vakaro Bruožai.
Atvykęs į Chicagos Lietuvių 

Draugijos raštinę, kas galėtų 
pamanyti, kad tas rimto budo 
žmogus, Povilas Milleris, kuris 
priima musų mėnesines duok
les, galėtų prajuokinti dvituks- 
tantinę minią taip sočiai, kaip 
jis padarė musų metiniame pa
rengime Rubsiuvių salėje sek
madienį.

Musų sekretorius Milleris vai
dino Simo, ūkininko, rolę ope
retėje “Sveikam ligą neįkalbė
si”. Simas, gudrus našlaitės A- 
gutės globėjas, nori jai pripiiš 
ti savo sūnų, Jokūbą, nes jam 
rupi įgyti jos malūnas. Išgirdęs, 
kad atvažiuoja piršti^ kitas tur
tingas ūkininkas, Simass persirė- 
do moteriškais drabužiais ir 
persistato konkurentui kaipo A- 
gutė, manydamas, kad turtin
gas ūkininkas, pamatęs kokia 
negraži našlaitė yra, išsigąs ir 
bėgs1 atgal, iš kur atkeliavęs.

Laike šios scenos publika net 
plyšo iš juoko. Matote, ’Milleris, 
flirtuodamas su piršliu, ne tik 
padainavo, bkt ir pašoko — ghl 
nevisai estetiškai, bet patenki 
nančiai. y ' ,

v Kiti lošėjai. *
šiame veikalė Chicagos mė

giami dainininkai, Gėnovai

St. Charles, III
as t. Charles Lietuvių Kultūros 

Draugijos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 8 d. Svarbiausias 
susirinkimų tikšlaS- buvo išrink
ti valdybą. Visi senieji valdybos 
nariai liko išrinkti vienbalsiai, 
šėmus protokolų raštininką. 
Kadangi p-lė Adelė Novogruds- 
ki atsisakė toliau eiti raštinin
kės pareigas, tai į jos vietą Ii 
ko išrinktas Antbn Kuchinskas.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
porą mėnesių atgalApie

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Karo Žemėlapiai
,Naujienose galite gauti spal

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

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

Kaina 15c.
pienui MUiuvar v. V • • • tky ' ••
Giedraitienė ir Antanas Kamin- Skelbimai Naujienose 
skas, lošė Agutės ir Jonuko ro- duoda naud^ dėlto,

' F

les. Bronius Bruknis-Brooks, įi- '<ad pačios Naujienos
nomas lietuvi/ komedijantas, yra naudingos

Naujienų Pinigų
i

Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj “KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir, 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

Ali ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?"
Ar žinai, kode! vieni j; gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 4 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę ji 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį i rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti

Žmonių mulkintojus ir apga 
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo

Be to. jame rasi visokių pa 
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių 

viso pasaulio.
‘vamnoja tik S2.IH’ metama 

\dresa »ok-

“KELEIVIS
253 Broaduay,

M) BOSTON. MASS
............................... .......................

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid f or Itching off 

ECZEMA 
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamu pasėkų, bet stiprus, Kvelnln&n 
lis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greita* 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudonio 
legamos, Žvynuotos, ugninės Eczema.

16 pirmo sykio Žemo neša nuostabia pa
dilbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
'ikirtlngų Įtakingų dalių) padeda Gamta* 
■creitesnl gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
a6o 16 visur, garbindami gautas pasėkas 

5tai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “X 
meleta savaičių nuostabiai pasigydžiau su Ze
no nuo Eczema. kuri mane vargino per 31 
netus.’’

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
(leną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
ledervines ir kitokius odos Įdegimus. Tik 86c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.26 Extra Jėgos. Yra pas visus ty
kesnius vaistininkus ___ _________

Reaches decay-rldden “Blind Spota” 
tliat ordinary pastas, powders . . .

even water ... may not enter
It’s herel The moet dellghtfully difforcnt 
tooth pašto you over heara of. When saliva 
and brush touch tho NEW formula Llsterine 
Tooth Pašte, supercharged wlth Luster- 
Foam dctergent, lt instantly springs Into 
an amazing "bubble bath" tnat makee your 
mouth tingle with llfe. So fine it surgce Into 
and cloans danger spots tliat ordinam dcn- 
tifr ices may never even ha ve reachod. Cleans 
and polishes aroas whcre some experts say 
up to 98% of decay starte.

Get the big 25/ tube, or better štili, tho 
double-elze 40/ tube containlng more than 
u pound of tooth pašte. At any drug coun- 
ter. Lambert Phartnacal Oo.. St. Louis, Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged /C 

wlth

Garsinkites “N-nose”
f

Bitytt.es


Antradien., sausio 23, 1940

Diena Iš Dienos
giąužia laiko praleido Miami 
Beach, Atlantiko juros kratitę. 
Tenka pažymėti, kad dr. Ya- 
nas jau antrą kartą važiavo į 
Floridą. Pirmą kart dar jau
nutis būdamas, važiavo su sa
vo tėvais. Po to 1912 m., buvo 
nuvykęs į Lietuvą apsilankyti. 
Dabar antrą kartą važiavo ne 
su tėvais, bet jau su savo jau* 
|na pačiute Brone, dukrele p.

Sugrįžo iš Miami,
Floridos

Po kelių savaičių atostogų 
sugrįžo namo Marųuette Par- 
ko biznieriai, Stasys ir Bronę^p”, ^nuli^66i6 g Francisw
Yanai, 2817 W. 63rd St. Gerai 
pasilsėjo ip yra pilnai paten
kinti savo atostogomis, kurias 
praleido gražioje Miami, Fla. 
Sugrįžo prie savo nuosavos 
Hardware krautuvės darbo, 
kelionę į abi puses turėjo gra
žią. Draugai Yanai važiavo 
savo nauju Chrysler automo
biliu ir buvo labai 
galėjo apvažinėti 
mių vietų.

Daug ko malė 
gamtos gražybėmis, bet dau-

patogu, nes

ir gėrėjosi

STANISLOVAS 
SKIRMONTAS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Sausio 21 d., 2:30 vai. ryto, 
1940 m.,’ sulaukęs pusės amž., 
gimęs Varnių parap., Telšių 
apskrity. Amerikoj išgyveno 
33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, p<J tėvais Budvi- 
naitę, dukterį Stellą ir žentą 
Juozapą Šikšnius, sūnų Pran
ciškų, 2 brolius, Pranciškų 
Rochester, N. Y. ir Antaną ir 
brolienę Zofiją West Frank- 
fort, III. ir gimines.

Priklausė prie Susiv. Liet. 
Am. 109 kuopos, Cicero, III.

Kūnas pašarvok s Antano 
Petkaus koplyčioj, 1410 South 
49th Ct., Cicero, III. Laidotu
vės įvyks Trečiadienį, Sausio 
24 d., 10:00 vai. ryto iš koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo Skir- 
monto giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs, žentas, 
Broliai, Brolienė ir Giminės.

k i • ’ . r •
Laid. Dir. Antanas B. Pet

kus, Tel. CICERO 2109.

avenue. Gavę žinią, kad jau 
parvažiavo p. Yanai namo, 
abu tėvai surengė gražias su
tiktuves viršminetu antrašu ir 
sukvietė jų artimiausius drau
gus, kurių buvo labai dag. Sė
dėdami prie puikiai papuošto 
stalo jie šnekučiavosi, dalino
si įspūdžiais.

Atostogininkai parvežė daug 
suvenirų savo draugams iš to
limos Floridos, džiaugėsi savo 
kelione ir pataria kitiems va
žiuoti, jei gali, į ta gražiąją 
Miami, Ėla.

Beje, turiu priminti, kad 
drg. Mike Morkus iš Summit, 
III., irgi antru kartu rengiasi 
važiuoti į Floridą šį mėnesį 
su žmona Sofija. Žada išbūti 
apie porą mėnesių Drg. Mor
kus, sako, žmogaus gyveni
mas labai striukas, tąd neap
simoka čia šaltį kentėti, ge
riau šiltos Floridos saulutes 
spinduliuose pasikaityti. Lai
mingos keliones dr. Morkums.

—A. Kuzntidkiene,

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Charles Paul, 27, su Adele

Skusevich, 26
George Marks, 26, su Bea

triče Kokenis, 23
John Frapk, 33, su Steiki

Norkus, 26
John Kuodis, 26, su Frajnces

Telecki, 21 ' .
Kenneth Tworek, 20, su Jane

Osmanski, 22

Reikalauja
Pcrskįrą /

Mary Andrės nuo W ibiam 
Andrės

Buvo ir “Progra
mas”, Bet Pianistė 
Neatsilankė

NAUJIENOS, Chicago, HL

)

*

Iš Politikos Lauko
Indorsuoja Zintaką 
Į 124o Wardo 
Comitteemanus

...... .

iLi. et aviai—Demokratai, Rems 
Reguliariils^ Kandidatus.

i a » c . i a Siunčiam Gėlesnt/bik lx Teiegramu 1L U f LI h IU ^isas PasaulioDalis
KViETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

i i h R I Gėlės Mylintiems 
I I l-ll< A Vestuvėms, Ban- 

[IfĄ'detams, Laidotu- 
w 11 ’ ■ vėms, Papuoši-
GĖLININKAS "u“s 
4180 Archer Avenue

Pbone LAFAYETTE 5800

ALEKSANDRAS MANIOKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 21 d., 6:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kėdainių apskr., Kra
kių par., Pilemonių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Agotą po tė-- 
vais Baltriminaitę, dvi duk
teris Oną ir Marijoną, 2 žen
tu Alfonsą Kvędarą ir Juoza
pą Janušonį ir jų šeimas, 'šu
nų Kazimierą, brolį Vincentą 
ir brolienę Joaną Maniokuš ir 
šeimą, pusbrolį Anuprą Kace- 
vičių ir šeimą ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
8730 So. Houston Avė. Tel. 
South Chicago 4541. Laidotu
vės įvyks trečiadienį, sausio 
24 d., 8 vai.'•ryto, iš namų į 
Šv. Juozapo parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Ma- 
nioko giminės, draugai ir pa
žįstami ešat nuoširdžiai kvie- • 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir • 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs,žen

tai ir kitos Giminės.
I’’

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

CLASSIFIED ADS. I
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indorsuotas partijos, kurios 
Šiandien jau keletas ir lietu* 
vių turi darbus, regis šeši ar 
septyni. Tai atrodo mažas 
skaičius, bet, sako, yfa daro
mas progresas tą sjkaičių pa
didinti. Sumušti esamąjį kaįi- 
didaią butQ užsimoji
mas, daugiau iefikpcj.ami galim

Po teisėjo kalbps ptg. pirm. 
Wni. Popeli davė įųeŠimą iii- 
dprsuoti esamąjį 12 Wardo 
Commjtteeman Ffank V. Zin- 
tak. Jo indprsąyinias - buvo 

į vienbalsiai priimtus; nutarta 
pasiųsti pranešimą jam apie 
tai. Po indp^savimp kalbėjo f• •: t i r_.A._* a'i ., . L
dras Kupiškis, kuris yra South 
Side Bark Superintendentu. 
Jis savo kalboje uįgyrė šios 
j'eguliares Dėm. Partijos as- 
men is ir Zintakų 12-1 a m \V ar
de.

15 Rijiks Vąldybą.

Toliau naciai ųutar^ pasiųs
ti reikąlaviuip. rezoliuciją al- 
dermanui apie gatvės šviesas 
ir t t. ir tuo baigėsi susirin
kimas.

I?p visko buvo rodomi kru- 
tami paveikslai, kuriuos buvo 
paruošęs Lygos pirm-, o po 
movies, prg, pirm. Wm. Popeli

SITUĄTION WANTED 
_____ ieško Darb o_________

MOTERIS PAIEŠKO DARBO 
priė hatnų—arba prižiūrėti Vaikus. 
Esu pilnai patyrusi. 4524 South 
Mąrshfield. YARDS 1609.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DRAIVERIS — 
alaus Išvežiosimo bizniui, su biskiu 
kapitalo, arba gali būt partneris. 
Gera proga padaryti gerą gyveni
mą. šaukti YARDS 1638 dėl smul
kesnių Informacijų.HELP WANTED—FEMALR 

Darbininkių^
REIKALINGOS DVI MERGINOS 

dirbti į taverną. Atsišaukite 2462 
West Blue Islahd Avė. kampas 
Hoyne Avė.

prarasti ką turime
REIKALINGAS DARBININKAS 

mokantis daryti sandvičius restora
ne. GEORGE’S CAFE, 3465 South 
Morgan St.

, REIKIA PATYRUSIŲ operatorių 
Viena adata mašina prie plaunamų 
Suknelių. 404 So. Radine AVe., ant
ras aukštais.

BtlslNEŠS ČHANČES 
Biznio Progos

GERIAUSI DARBAI ir mokestis 
geriausiai ' restaurantų, hotelių ir 
kafltėrijų darbininkei. MODERNMUKiiųų uaiuiiminci.

Lietuvių Lygos pirm. Aleksah- HOTEL, 879 No. State St.

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

NAUJIENAS, 
Box 1120.

REIKIA PATYRUSIŲ operatorių 
prie dvigubos adatos jėgos mašinos 
—geras mokestis. 615-17 N. Aber- 
deen St., ketvirtas aukštas.Naujhpelės Iš ^škjęčiij 

Vakarėlio
Praeitą šeštądiehį, į $$1#; 

wood svetainę susirinko nema- 
__ svečiu, kurie su JoitlŠkie- 
čiais jų kliubo parengtam pa
silinksminimo vąkąrelyj sma
giai leido laiką šokdami, grie
žiant Briedžio orcheąt^ak Kiti 
būriai vaišinosi prie bufeto, 
kur J. Gasparaitiš Chepų- 
liu piistytuyus pildė. O p. Dan- 
tienė sąskaitas mušė į regis
trą. V. Linka — rūbinę aptar
navo, J. Danta įeinantiems bi
lietus jteikč, Bitinis patikrino^ 
Stasė Shalkauskiene su p. Skri- 
duliene-ciccriete, išalkusius ska
niais užkandžiais sotina. F-a 
Mickevičienė ir p. Ybnkus •— 
didelį sūrį nešioja po salę ir 
dalino. Tai tikra “koporacija” 
viešpatavo.

Vakarėlio Dalyviai
Teko matyti gerai nusiteiku

sį Franą Shalkąuską, Joniškie
čių veteraną, linksmą Rožę Pi- 
keliutę, K. Strakš^ Jievą Gas- 
pa#utlen4i.. Simon&yičius, Kazi- 
mieraitienę, J. Rudienę. Taip- 
pat buvo užsukęs pas savo pa
rapijomis Dr. Dundulis ir Onu
tė Rudienė su savo Vlądu ir 
jaunu Eduku. Buvo ir jauni
mo, kuris šauniai uŽdainiąvo.

Tiesa, buvo garsinta, kad 
bus muzikalia programas, ir jis 
butų įvykęs, nes dąinininkes p. 
Abekienė ir p» DoČkienė atsilan
kė, tik negalėjo dėl tam tikrų 
kliūčių atvykti pianistė Aldoną 
Briedytč. Taigi, rengėjai Vai
tekūnas, Kazimieraitis, DoČkle- 
nė apgailestauja, kad negalėjo 
pasilinksminti atsilankusius 
svečius.

Beje buvau pamiršęs savi
ninkus svetaines, Mykolą ir 
Elžbietą Rudauskus. Jie “fun- 
dijo” visiem ir Joniškiečių mo
terų keptais pyragaičiais stip
rino. Šis Joniškiečių vakarėlis 
praėjo kukliai ir draugiškai.

1 R. g.

žai sveČi 
čiais r 
silinksminįmo vąkąrelyj siha

RRANK y. Zl^TAK
’ Į2-to Lietuvių Dę-

m.okrątų organizaciją laikė sa
vo priėšmctinj susiriąkimą 
sausio 11 dieną, T4pHywobd 
svąL, 2417 W. 43rd st.

k^daiigi Š| organizacija Ue* 
ląjkS reguliarių mėnesinių su- 
sirinklmy vasąros ir rudens 
metu, tąf kai kurie nariai jau 
mapė, ką,d visai nusilpus įy . ............ ...... ...
kad sustojęs jos veįkimas, Bėt pranešė, kad kitas susirinki- 
ket viitadienio (sausio II d.) 
vakare, nors oras buvo gan 
nepalankus, snigo ir visi ke
liai buvo ^lįdųs, susirinko pu
sėtinas būrys narių ir šiaip 12 
wardo lietuviu piliečių pasi
klausyti kašJIsi()jc organlzaci“ 
joje yra veikiama ir kas pla
nuojama nuveikti ateityje, ir, 
b eto, ką ši organizaciją nu
mato remti rinkimų laiku.

Oryąnį^aęįįos Valdyba.

12-to Wąr’d<6 Lietuvių Demo 
krątų organizacija gyvuoja 
jau suvirš penki Inetai. Tiesa, 
iš pradžios jL buįo silpna, be 
tvirto pamato ir pergyveno 
šalto ir šilto, nes neturėjo tvir
tumo. šįhndien ji jau yra 
daug tvirtesnį .

$i organizacija priklauso 
prie Cook Gounty Litbuąpian 
Dcmoęratic League, kuri (ben
drai veikia ąu Cook Čounty 
National Central Coinmįttceir 
reguliaria demokratų orgąni- 
zacija) šiandien taip pat ši pr- 
gaąizacija yra atstovaujama, 
patariama ir prižiūrima musų 
gerbiamo teisėjo, Jonę Zurio. 
0 taip pat rinitai pirminin-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

fe s
GALINAITIS 
su šiuo pasauliu

'A

metinės mirties SUKAKTUVĖS

.*

*<■

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

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

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

Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas, o paskui vykti i šv. Kazi
miero kapines, dalyvauti paminklo 
pašventinimui, o Iš kapinių f namus 
po num. 3600 So. Lowe Avė. Tel. 
YARDS 0208. n

Mes Tave musų brangusis Pranciškau niekuomet neužipir- 
šitne. Tu pas muš jau nebesugrįš!, bet mes anksčlaus ar vėliaus 
pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

, y •> v » * - ” i . • * c t

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

■

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LKNG V A13 IŠ M O K RJIM AIS

BARSKIS FURNSTURE HOUSE, Ine. 
—THE HOME OF FINE FVBNTTURE” SINCE 1SH 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

S

VINCAS
Persiskyrė

Sausio 22 d., 2 vai. ryto, |Q40 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Stolaukelio kaime, Lan
keliškių parap., Vilkaviškio 
apskrity. Amerikoj išgyveno 
37 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Vincentą, anūką Vincen
ta, pusseserę Oną Kaminskie
nę, po tėvais Vleraicliutę" ir 
jos šeimą, o Baltimorėje tetą 
Bobilienę ir još šeimą Ir daug 
pusbrolių ‘ ir pusseserių ir 
daug kitų 'giminių.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioj,; 1410 S. 49 
C t., Cicero. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtadienį, Sausio 25 d., 
1:30 vai. popiet. IŠ koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Vinco GalinaičiO 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patatpayj- 
mą ir atsisVeikinimą.' ‘1 ■

Nuliūdę liekame/
Sūnūs, Antikas ir kitos
Giminės. ‘

Laid. Dir. Antanas Petkus, 
Tel. CICERO 2109. ■ j , ; .

Pirkite tosę krąuHą.&e, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

yra Vincas Popeli, o sekreto
riauja lietuvis precinct kapi
tonas, J. Kaminskas ir orga
nizacijai Visaip pagelbsti dar
bininkai, dirbą valdiškus dar
bus šiame wardc.

Taigi lietuviai turi tvirtą or
ganizaciją, todėl remkim ją 
ir ugdykhn, ‘ nes organizuotu 
budu pasieksime gausesnių 
vaisių politikoj.

Kadangi šį pavasarį įvyks 
svarbus rinkimai, įstate, jCąun* 
ty ip iocal valdininkų, tai svar
biausias šiai organizacijai bu
vo išgirsti ką ipdorsuoti į 12 
Wardo Committeemanus. 
, • » . I .>4

pis dalykas buvę rinitai ąp- 
svąptytas. Pirmiausia, kilo 
klausimu ar jĮeĮbjutų gprąs su
manymas surasti tinkąmą lie^ 
tuvį ir indorsuoti jį tai vietai.

Šiam klausimui išrišti po 
savo trumpos kalbos pirmi
ninkas Wm, Popeli perstatė 
teisėją Joną Zurį.

LMuDio Kapdiciątura.
Jis rinijai- išaiškino indor- 

sąvimo 'dalyką.. Suko, stątyti 
lietuvį kandidatų prieš esą- 
mąii deharĮĮllį Wąrdo Com- 
mįttcemtmą, Frapk V. ZiiUah, 
nebūtų, gerai,: nes; reguliari 
Demoęratic: Orgahizatįpn ,12-Ut 
Ward Jra tvirta, jr ją , remia 
stąmbiųjij bUnierių asociaci
ja ir k|^s prgam«ącijos šioje, 

sako jis,: yya

•ta?..*

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, savas kambarys, 2 
Vaikai, $7.00, nėra virimo nė skal
bimo. Briargate 3554.

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

TABIN-PIČKER and CO., 
4119 Belmont Avenue.

paVąišiąo narius su alučiu ir

tnas ir rinkimas naujos 1940 
m. valdybos įvyks vasario 15

šiąmc susirinkime įsirašė pu
sėtinas skaičius naujų narių,

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

UŽMIESČIO NUOSAVYBĖ apie 
15 akrų pietų vakaruose—arti 143 
gat. kalva į xytų pusę nuolaidi, 
gražus miškas, nedidelė dauba. 
Turtingas žmogus įsigijo Šalimais 
nuosavybę kaž kokiam tikslui. 
Kaųia $2675, terminus nutars. Box 
1139, 1739 So. Halsted St.

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

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

10 minučių

Likusią—mėnesy.

SUVALKIETĖS DAINININ
KĖS LINKSMINS 
KLAUSYTOJUS.

Peoples Bendroves leidžiami 
radio progrąmai visuomet yra 
gražus, nauji ir skirtingi. Taip

Visiems lygi mokestis — 50c ir šiandien, radio klausytojams 
bus smagu pasiklausyti kaip 
gražiai padainuos Suvalkietės 
moterys. Sprendžiant iš jų ge
ro prisirengimo, galima tikėtis, 
kad pilnai sužavės klausyto
jus.

Šie to smagi muzika, viso- 
žinios ir pranešimai bus 

naudinga ir smagu kiekvienam 
girdėti. Ypač bus gerų žinių iš 
Peoples Krautuves didelio Sau
sio mėnesio išpardavimo, ka
me yra geros progos visiems 
pirkti įvairias namų reikmenas 
sumažintam kainom.

Rep. xxx

metams. 'Pageidaujama su
traukti daugiau jaunimo. Vai
kinų ir merginų, kad žygiu su 
mumis veiktų.

—Stanley Gurskis, kor.
-.... .

Nąiijaš“ Jaunimo” 
Numeris

Vakar iš spaudos išėjo nau
jas, įdomus jaunuolių laikraš
čio “.J a u n imt)’’ numeris. Pa
duoda vėliausių lietuviško gy
venimo žinių peržvalgą, straip
snį apie jaunimą depresijoj, 
Žiiiių apie lietuvius pąsižyme- 
jusįjus sporte ir L p. Numerio 
kaina—5c. Redaguoja Juozas 
Poška.,

‘‘Jaunimas” išeina kas dvi 
savaiti. Redakcijos adresas, 
jž201 W. Germak poad.

PUIKI KATEDŽ, MAŽA farma, 
dešimts 
miesto ribų 
taisymo, elektriką—gretimai kietas 
Kelias. Kaina $975.00—$195 pinigais, 
ų>12 mėnesy. Box 1136, 1739 So.
Halsted St.

minučių vakaruose nuo 
vidus reikalingas

NIEKAD PIRMIAU Neturėjome 
2 akrų nuosavybės—(ĖST). Grįstas 
kelias arti Lawrence avė. ir Man- 
heim kelio—užgirta 15 metų pas- 
Kola, elektriką, turtinga derlinga 
žemė. Kaina $750—$150 pinigais, 
$10 mėnesy. Box 1135, 1739 So.
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.

Atsisveikina Ir 
Darbą Paveda 
Įpėdinei

Iš Suvalkiečiu Veikimo
Būtinai reikalinga padaryti 

pranešimas iš pėreito Suval
kiečių susirinkimo, laikyto gruo
džio 28 dieną. Tame susirinki
me svarbių tarimų nebuvo, nes 
reikėjo rinkti naują valdybą ir 
darbininkus busiančiam paren
gimui, kuris įvyks sausio 27 
dieną, Holly^ood svetainėj, 
2417 W. 48rd Street. Prie to, 
paskyrė $5.00 Viniaus gelbėji
mui ir juos pridavė Liėfuvos 
konsului.

1940 metų valdyba susideda 
iŠ Šių narių: Pirmininkas A. 
Valukas; Raštininkas—-E. Ali- 
koniene; Finansų raštininkas 
—J. Misevičia; Kasierius—*M. 
Miliunienė; Korespondentė—O. 
Svirmickienė; Pirm, pagėlbi- 
ninkas—A.-> Pajaujis.

Su šią korespondencija atsi
sveikinu visus Šip lajkraščip 
skaitytojus, kaipo buvęs Suval-

uziniti mano vietą. ;
Taipgi nepamirškite, sausio 

25 dieną ąteiĮąnkyti suvą|kiė- 
įgių. shSirinkijian ' Hollyivood 
syetamėj/ nes . ^‘ųs daug svar- 
įįų reikalų

PARSIDUODA 80 AKRŲ miškas. 
Eagle River, Wis. Miškas vertas 
apie $2,000—Parduosiu pigiai.

504 E. 47th St., Drexei 6929.

< v

J.Misevičiu*

susirinkimas bus pasku- 
todėl nariai prašomi bu- 
dalyvauti. Sub-komisijų

Liet. Dienos K-to 
Svarbus Susirinki
mas Ketvirtadieni
Visi Nariai Prašomi Būtinai 

Dalyvauti
Lietuvių Dienos Vasario 4 d. 

komiteto valdyba praneša, kad 
viso komiteto svarbus susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, Sau
sio 25 d. McKinley Parko sa
lėj, 39th Street ir Western 
Avė.

šis 
tinis 
tinai
pirmininkai turi priduoti pil
nus -raportus. Nariai prašomi 
tą vakarą pristatyti surinktus 
skelbimus ir garbes rėmėjų pa
vardes programos knygai. Rei
kalaujama, kad parduotų tikie- 
tų pinigai butų sunešti iždinin
kui. Susirinkimas 8:15 v. v. 
punktualiai. •
šįvakąr Turnyro Susirinkimas

šį vakarą bus laikomas L.D. 
krepšinio turnamento komisi
jos susirinkimas pirmininko 
Raymond Bartz bute, 6810 
Western Avė. Sulig vėliausių 
raportų,, turnyre dalyvauti už
siregistravo šešiolika komandų 
ir šį vakarą bus nustatyta lo
šimo sedula.

Kai kuriems nariams buvo 
klaidinai pranešta, kad šį va
karų įvyks bendras komiteto 
susirinkimas. jįįuo RMįfome įsi* 
dėmėti, kad šį vakarą tik tur- 
namento komisijos susirinki
mas. Bendras mitingas įvyks, 
kaip pranešta aukščiau, ketvir
tadienį, McKinley salėj.

Stasys Stasąitis,
Sękretoriui.

PARDAVIMUI 118 AKRŲ FAR
MA, % mylios nuo bujojančio Scot- 
tville, Mich. miesto su gera moky
kla, bažnyčioms ir puikiais marke- 
tais, lietuvių apylinkėje. Farmos 
OUdinkai geri ir labai derli žemė, 
su ar be gyvulių ir įrankių. Esu 
oizny ,negaliu abu dalyku prižiū
rėti, priverstas parduoti farmą 
uargeno kaina, verta dvigubos kai
nos. Lavvrence Mattix, Scottville, 
Michigan.

tfHULKSALB FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

dokėdamas cash už rakandus, su- 
aupinsi nuo 40 iki 60%. Me« prista- 
ome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
ik nacionaiiai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su- 
1US, 6343 S. Western Avė., Chicago, 

(11. Phone Republic 6051.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
lės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classifled“ skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau 
įienų 7-me puslapyje “Class 
Lfied” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštas 
vertybės classifled skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba ai-
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS"



NAUJIENOS, Chigągo, UI.
lit i Mlll MMMAiOrtlI* *iri i un> , UMII1

' Antradieh., sausio 28, 1940

“Hit-and-Run 
Vairuotojas 
Sužeidė Du

I Sudegė Devynių 
Metų Mergaitė
Bijojo Šokti Iš Degančio Namo

Rado Prię Kelio
■ ,■............. .. , ....

HARVEY — Prie 157-tos ir 
Halsted gatvių* policija atrado 
šalę kelio gulinčius du sunkiai 
sužeistus vyrus: 45 metų Jo
seph Kalatų nuo 147th ir La- 
throp Avenue, taipgi 35 metų 
Bernardų šeputų, nuo 14839 
South Wood Street.

Policija spėja, kad juos su
važinėjo “hiband-run” auto
mobilistas.

Abu paguldyti Ingalls Mc- 
morial ligoninėje, Harvey. Jų 
padėtis esanti labai bloga.

Automobiliai 
Užmušė Keturis 
Žmones

—Nelaimės Chicagoj—
• * I < - - - - »

•Per paskutines dvidešimts 
keturias valandas automobiliai 
Chicagoj užmušė sekamus 
žmones: •

27 metų Dorothy Coleman, 
7609 S. Peoria Slreet, prie 
Jackson Bulvaro ir Outer Dr. 
Jos dvi sesutes ir jų vyrai bu
vo sužeisti.
144 metų CIaro Miniconi, 

5408 S. Cbristiana Avenue, 
ant Southwest Highway, prie 
Oak/Lawn.

9 inetų mergaitė žuvo de
gančio namo liepsnose, kai ji 
pabūgo šokti gatvėn iš antro 
aukšto. .

Gaisras įvyko apartamenti- 
niam name, ties 711 Norlh 
Tliroop Street.

Mergaitės motina, dvi sesutes 
ir bute gyvenantis tarnautojas 
šoko gatvėn. Visi keturi sun
kokai susižeidė, bet išliko gy- 
Vi.

Sudegusi mergaitė buvo Lil- 
lian Syzdek. Išsigelbėjo jos 
49 metų motina Anna Syzdek, 
12 mėtų sesutė Jennie, ir 13 
metų sesutė, Helen. Taipgi iš
sigelbėjo tarnautojas, Michael 
Karas. Visi keturi dabar guli 
apskričio ligoninėj.

šeimyna negalėjo kitaip pa
bėgti, kaip tiktai per langų, 
neš bute buvo vienos durys, bet 
jos ir koridorius buvo lieps
nose.

Gaisrai naktį iŠ sekmadie-, 
nio į pirmadienį ir vakar ry
tų kilo dar dviejuose žmonių 
gyvenamuose namuose, bū
tent, 7421 Coles Avenue, ir 
4411 S. Parkvvay. čia visi gy
ventojai išsigelbėjo.

Šitam Kostumeriui
Negalėjo
Patarnauti ?

SLA 6-to Apskričio 
Konferencija Sek
madienį, Sausio 28 d

VAKAR GHICAGOJE

Įvyks Ciceroj

meti

rraiiK tviurphy, naujai paskirtas Vy.iausiojo teismo narys, su senato juridi
niu komitetu. Murphy stovi antras iš kaires.

SLA. šešto Apskričio 
nis delegatų suvažiavimas įvy
ksta sekmadienį, sausio 28 d., 
1-mą vai. po pietų, Lietuvių 
Liuosybės Salėje, Cicero, III.

Kuopų išrinkti delegatai iš- 
anksto esate kviečiami daly
vauti ir nepraleisti šių svarbia 
metinę konferencijų.

čia turėsime aptarti daug 
reikalų, k. t. rinkimas valdy
bos, komisijų ir pasitarti apie 
busimų SLA. Seimą, 1940, Chi
cagoj e. Delegatą i-tės atvyki t 
gerais sumanymais.

K. J. Semaška, 
Apskr. Sekretorius, 
2438 W. 45th St.

su

Perkelia Visus 
Savo Pinigus į 
Lietuvių Bendroves
Iš Metinio Teisybės Mylėtojų 

Draugystės Susirinkimo

• Federalis teisėjas Woodward
u t ■ J

vakar įsakė Chicagos Karpen- 
terių Sąjungai priduoti grand 
džiurei visus savo rekordus. 
Džlurė daro statybos pramo
nės tyrinėjimų Chicagoj.
• Kelyj j ligoninę pasimirė 73 
metų moteriške, Mrs. Mary 
Vock, 9931 Winston avenue. 
Ji sirgo širdies liga.
• Tuščiame lote, prie 1004 
West Monroe Street, buvo jat- 
rastas kūnas apysenės, gal 55 
metų moteriškės. Pavardė ne
žinoma. Kūnas, atiduotas mie
sto lavoninei.
• Charlotte Carr, Hull House 
vedėja, išvažiuoja Į Washing- 
tona, kur dalyvaus konferenci
joj bedarbių mergaičių reika
lu. Konferencijų sušaukė Roo- 
seveltienė. Jos tikslas yra su
rasti priemonių parupinimui 
darbų 1,500,000-ams mergai
čių.
• Buvęs miesto teisėjas-repu- 
blikohas, Edward B. Casey, va
kar paskelbė savo kandidatūrų 
tai vietai. Taipgi kandidatūrą 
į Cook apskričio prokurorus 
paskelbė teisėjas Oscar F. Nei- 
son.
• Horneris vakar pareiškė, 
kad demokratai tikisi sudary
ti viepų bendrų kandidatų są
rašą ateinantiems rinkimams. 
Jo frakcija ir Kelly žada pil
nai susitaikyti.

20 metų David Vanucha, iŠ 
Mundelein, III. .h) automobilį 
sudaužė Rorth Šuore trauki
nys. •' . '

Aletrgnder Joblonoivski, 2146 susilaukė 
N, Marmora Avenue, žuvo po 
automobilių prie Fulicrton ir 
Lotus Avenue. Buvo 50 metų1 
amžiaus;.

Kitos Aukost. • • •

Jis Padarė Daug Nuostolių
iviOLINE, ILL. — Lėktuvas, kuris nukrito ant ledo. Nelaimėje liko sunkiai 

sužeistas lakūnas.

nelaimėse pasimirė ir sekami 
žipdnes':

ię,' J, Ryan iŠ Joplin, Missoit-
įv. ; ?’"

^FrJtffk 'bfcGriff, ' nuo
Calųhreį Avenue.

.*> \ f" • :■ •

;1

4318

Apiplėšė Antanų
F-SįiZĄ; ■ \ ' .•

N’ORTHSIDE — Nežinomi 
vagys apiplėšė Antanų Faizų, 
sūnų pp, Raižų, gyvenančių nd. 
1250 N. Spauiding Avė.

Adresu 4068 Archer Avenue 
randasi alinė. Sekmadienį ji 

i “kostumerio”, ku
riam negalėjo patarnauti. Tas 
“kostumeris”, sugriovė dalį 
alinės sienos, išdaužė langus ir 
padarė nemažai kitų nuosto- 
>ių, '• , ' ..

Mat, į alinę įvažiavo didžiu
lis ilgų distancijų trokas, pri
klausantis Nation Wide ben
drovei.

Troko vairuotojas buvo Jo- 
sėph . Oslatowicž, huO 5018 S. 
Kedvalė Avenue. Jis liko leng
vai sužeistas. Nelaimė įvyko, 
kaf ?Oslatowiez staiga pasuko 
į Šonų, kad nesusidurti su. ke- 
leivinju aūtomoibiliu. .Trokas 
paslydo užšoko ant šaligatvio 
ir Atsidūrė alinėj. ; '

Jau Atitarnavo NAUJIENŲ-ACME Teleph<go
ROCK ISLAND, ILL. — Vaizdas po nepaprastai smarkios sniego pūgos.

Sausio 19 jis sutarė su mer
gina nueiti čiužinėlis į Hum- 
boldt Parkų. 'Parkas buvo ne
toli, bet pasiėmė automobilį. 
Nuvažiavę parke jį pasistatė 
prie Kedzie Bulvaro.

Chicago and North Western 
gelžkelio dirbtuvėse, Proviso 
valsčiuj, kur dirba nemažas 
skaičius Melrosc Parko lietu
vių, dabar eina didelis griovi
mo darbas. Darbininkai griau-

Kai sugrįžo, tai rado auto- na 143 senus gelžkelio loko- 
mobilio langų išmuštų. Vagilis motyvus, kurie jau atitarnavo 
pasiėmė blanketų ir merginos savo laikų. Kiekvienas jų buvo 
piniginę su $9.00. Tai įvyko apyvartoj apie 35 metus. Visi 
apie 7:30 vakaro. Kartais bai- lokomotyvai karta atitarnavo 
su' ir iš namų išeiti. Rep. V. apie, 5,000 metų.

Nemanė, Kad Taip 
Įvyks, Kai Šaukė 
Policija

Atsidūrė Vz Grotų
■ ■( .... . ~ ■ 

BRIGHTON P ARK — I Pe
tro Zcmlio alinę, adresu 3956

Oras Šiandien
Chicagos orh. pranašas Don- 

nėll sako, kad šiandien Chica- 
gon vėl grįš “įero” oras, taip
gi snigsių. šilčiausia tempera
tūra busianti Apie 20. 1

NAUJIENV-ACME 'Telephotrt
Iš kairės į dešinę: kongręsmonai Raymorid S. Mė- 

Keoųgh, Arthųr W. MitcheJl (ąbu iš Illinois) ir Joseph 
A. Gavagan, kurių anti-linčo bilius liko priimtas.

. ‘----- - ' - * *------ | .

Turi Leisti
Archer Ave^c, ' sekmadienio' DarbiuinkaiUS
Abel, nuo 4207 S. Franciscp KaSytlS • gtlC CIO 
Avenue., Jis išgėrė kelis slik- . ..
lūs skaidriosios ir tada iš ki- Fcderalč darbo taryba vakar 
Beniaus išsitraukė; -revolvėrį ir perspėjo Continental Roll and 
atkišo jį į Zemlį. ; Steel Foundry Čompany, East
: “Su ginklu buk atsargesnis,” Chicagoj, netrukdyti darbinin- 
perspėjo klijentą Zemlis ir rę- kams organizuoti į uniją, 
volverį atėmė; / • | Bendrovė buk bandė', sustab-

Tada Abel iš kito kišeniaiųs dyti jų rašymąsi į CIO Amal- 
išsitraukė antrą revolverį, ir .gamatęd Association of 
vėl jį Zemliui atstatę. r Steel and Tin uniją. ,

Savininkas neteko kantry- _
bes. Vėl ątėmė revolverį ir nu- Tiiii
ėjęs prie telefono pašaukė po- WSeOaiia^ . J;:ąŲ . 
Jicijų. Toji netrukus atvyko ir Netoli 
suėmė ne ,vieh Abelį, bet ‘ ir ‘•
Zemlį. Zemlį už tai, kad jis .
laikė alinę atdarą, sekmadie- komanda, vakar paskelbė, kad 
nio rytą, kuomet ji turėjo bu- &hdaryrs Šių metų baseball sė
ti uždaryta. zona Chicagoj ^alahdžio 16 d.

————• Ląi su Clevelųhdo Amerikos
• Chicagoj dabar vieši gar- ly^os komanda, 

sus Anglijos gamtininkas, Ju- • x
lian S; Huxiėy. Jisai studijuo- ^Telefono bendrovė paskeK

Iron

Susirinkimas įvyko sausio 
14, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Rast, perskaitė nutari
mus iš praeito susirinkimo, ir 
pasirodė, kad šių metų valdy
boj yra tik du nauji nariai, bū
tent, vice-pirm. Petras P. Kil- 
lis ir ligonių prižiūrėtojas, Ka-I* ChkaS° ?r.eat Wcstern trau- 
zimieras Valaitis.

Knygų peržiūrėjimo Komisi
ja raportavo, kad Draugijos 
turtas yra gerame stovy j, — 
pinigų turi $17,62’2.68, o pilnai 
narių užsimokėjusių yra 630. 
Taipgi iš raporto paaiškėjo,' 
kad Banke randasi daug Drau
gijoj pinigų, tai nutarta iš
traukti iŠ'Banko ir visus pa
dėti į Spulkas, “Keistučio”, 
“Naujienų” ir

kinys prie 5th avenue kryžke- 
lio Maywoode užmušė 70 me
tų Mrs. Catherine Steinback, 
710 S. 2nd avenue.
• Nereikia nei automobilių ai 
traukinių gyvybei prarasti. Sa
vo namuose pargriuvo ir mir
tinai susižeidė 60 metų Jerry 
Dziabray, 5526 Harper avenue, 
ir 81 metų Charles DeVau^j 
4434 Lake Park avenue.

Standard, ■ nes Gavęs instrukcijas iš . Wa- 
šios Spulkos neša 3^ nuošim- shingtono, federalis prokuroras 
tį ir yra apdraustos iki $5,000. Campbell Chicagoj pradėjo ieš

koti “Krikščionių Fronto” pa
sekėjų. Prieš keletą dienų G- 
metiai susekė to frontą narių 
suokalbį New Yorke “nuversti 
valdžių”* /

Pasikorė Cicerietis
CICERO —- Iš diržo sunėręs 

kilpų vakar anksti rytą pasi
korė 55 metų cicerietis, Stan
ley Skinnontas. Gyveno, adre
su 1412 S. 49th Avė., Cicero.

Jo kūnų pastogėj atrado sū
nūs Pranas. Sako, kad 
sveikata buvo silpną.

tėvo

Gar

tį ir yra apdraustos iki $5,000.
Vakaras Davė $310 Pelno
Metinio Baliaus raportą iš

davė komiteto pirm., Emilia 
Nėsteėkis. Raportavo, kad Ba
lius įvyko Sausio 7, ir buvo ga
na pasekmingas,/nes pelno at
liko $310 .dolerių ir 5 nauji na
riai pasirašė. Raportas priim
tas su' pagyrimu.

Pirm, raportavo, kad Drau
gijos išvažiavimas bus Birželio 
30, Mikšio t Darže, 
Springs, kuris yra 
O’Henry Park. Taipgi nutarta 
sumažinti naujų narių įstoji
mų iki pusės, pagal įstatus da
bartinio įstojimo. 1939 metais 
prisirašė 83 nariai, tad per 
1940 metus gal prisirašys dau- 
giaus. A. K. K.

Willow 
priešais

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos-, 
yra naudingos.

Unija Paskyrė 
$2,000 Lenkų 
Raud. Kryžiui

International Ladics
ment Workers unijos ; Chica 

jC i gos skyrius iš iždo paaukojo 
Lenkijos Raudonam Kryžių’ 
$2,000, • -■/

Pinigai bus suvaitoti ( šelpi
mui karo pabėgėlių; kurie ran
dasi Lietuvoj, Vengrijoj, Ru
munijoj ir kitose šalyse.

Sveikiną Iš 
Cubos

Iš Havanos, CuboS, vakar at
ėjo laiškutis “Naujienų1’ redak
toriui, Dr. • P. Grigaičiui. P-s 

!J* Grinius siunčia sveikini
mus ir sako, “čia. šilfa, labai 
įvairu.; ■ Daug y senovės liekanų 

ją Brookfield žvėryno įrengi- bėf kad dabar Chicdfioj veikia Ar šių laikų kultūros, bet dau- 
mus. lygiai vienas milionas telefonų, gilusia yra vergijos palikimų

' . Chicagos White Sox baseball

M

valdžios, kad 
northsidietis,

Lietuvon su

Lietuvoj pasimirė
B. Namajuška

“Pirmyn” choro vedėjas, Ka
zys Steponavičius, gavo prane
šimą iš Lietuvos 
pasimirė buvęs 
B. Namajuška.

Jisai išvyko
“Pirmyn” užpereitais metais ir 
ten pasiliko, kaip sake, “am
žių užbaigti.”

Mirė, rodos, Spalių mėnesį, 
bet pranešimas apie mirtį at- 

’ėjo tik dabar.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE'

MIAMI, FLA. — Jessica Romilly, Ūnity Rreeman-— 
Mitford sesuo. Pastaroji, kaip žinia, buvo labai susiža
vėjusi Hitleriu.




