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HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 4. — Suomijos valdžia pir
madienį paskelbė, kad 1,500 ru
sų kareivių paimta nelaisvėn 
šiaurėje nuo Ladoga ežero, Suo
mi jos-Rusijos mūšių linijos cen
tre. Smulkmenos nepaskelbtos.

Suomijos karo . pranešimas 
sako, kad suomiai atlaiko rusų 
atakas Karelijoj, pietų rytų 
sek tore.

Rimtesnis pavojus gresia suo
miams šiaurėje, uosto Petsamo 
apylinkėje. Pirmadienį suomiai 
dar tebelaikė Petsamo. Tačiau 
čia išlaipinta keletas tukstanr 
čių naujos rusų kariuomenės, 

. o suomių jėgos yra nedidelės. 
Rusai sakosi paėmę Petsamo, 
bet jų pranešimas kol kas ne
patvirtintas. Ir bendrai rusai 
vis skelbia laimėjimus, tik tie 
“laimėjimai” pasirodo vien jų 
pranešimuose.

štai kiti pranešimai; daugiau 
nei 1,000 raudonarmiečių užmu
šė minos Terijokų apylinkėje. 
Naujos rusų atakos ^P^^amo 
apylinkėje atmuštos. Dvylika 
sovietų lėktuvą sčmmkinth. Dar 
18 rusų tankų Sudaužyta.

Tikrumoje pirmadienį bolše-
............—■

Italijos studentai de 
monstruoja prieš 

rusus
ROMA, Italija, gruodžio 4. 

— Italijos kariuomenė saugo 
rusų ambasadą Romoje. Į pa
skutines tris dienas Italijos stu
dentai pirmadienį jau antrą 
kartą surengė demonstraciją 
prieš Rusiją ties sovietų am
basada.

Net
žiuri į Rusijos įsiveržimą Suo
mijon. Iš visų šalių palankus 
rusams atrodo tik Vokietijos 
naciai su Hitleriu priešaky.

ir fašistai nepalankiai

Švedai kalti dėl karo 
Suomijoj — sako 

naciai
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 4. — Nacių spauda iš kar
to nekomentavo rusų įsiverži
mo Suomijon. Padavė tik pra
nešimus apie mušius. Bet da
bar, kelioms dienoms praslin
kus, komentuoja įvykius 
mijoj ir editorialuose.

Atsargiai nacių spauda 
ria bolševikų agresiją
Suomiją. Naciai sako, kad bri
tai, francuzai ir švedai kalti 
dėl karo Suomijoj, nes jie pa
veikę suomius priešintis Stali
no agresijai.

Šuo-

UZgl- 
prieš

Sky- 
Lie- 
tele-

Naujienų Pinigų Siuntimo 
rius dabar siunčia pinigus 
tuvon ir į Vilniaus kraštą 
grama.
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Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.
nes išvalytos vieną dieną sto
tys jau buvo priterštos kitą 
dieną.
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Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja: /

Daugiausia apsiniaukę; 
pūtį šilčiau; saulė teka 
v. r., leidžiasi 4:19 v. v.

vikai buvo sulaikyti visuose 
frontuose.

Suomius .pasiekia pranešimai, 
kad rusai planuoja masines lėk
tuvų atakas. Kai Suomiją ap
leido svetimų šalių diplomatai, 
o labiausia Hitlerio vokiečiai, 
rusai gal būt pasiųs j Suomiją 
keletą šimtų lėktuvų. Faktinai 
sakoma, Stalinas pasiusiąs ata
koms 800 karo lėktuvų.

Vakar dienos pranešimai kal
bėjo, kad Suomijos valdžia mė
gina atnaujinti derybas su Ma
skva. Švedijos pasiuntinys 
šytas tarpininkauti. Jo 
stangos nuėjo veltui, 
linas atsisako derėtis su 
miais. Jis pripažįstąs tik 
ją “suomių valdžią”, kurią pa
tys rusai įsteigė.

Ir iš tikrųjų nepatogu Sta
linui derėtis su suomiais, štai 
jo milionai kareivių, išgarsin
tos motorizuotos armijos dalys, 
štai tūkstančiai lėktuvų ir ju
rų laivynas. O suomiai, daužo 
Stalino karo laivus, šaudo kaip 
kurapkas nusileidžiančius para
šiutais jo kareivius, naikina jo 
tankus ir ima nelaisvėn raudon
armiečius. ■ ■’ .
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Britai ir franc u z a i 
pradėjo pilną Vokie

tijos blokadą
LONDONAS, Anglija, gruo-; 

džio 4. — Pirmadienį Britani
ja ir Francuzija pradėjo vyk
dyti blokadą ne tik Vokietijos 
importams, bet ir eksportams. 
Manoma, pilna blokada skaud
žiai užgaus Hitlerio režimą.

Savo keliu naciai grūmoja, 
kad pražūtis laukia kiekvieną 
svetimos šalies laivą, kuris pri
siartins Angliją.

Sekmadienį britų karo lėktu
vai užpuolė Vokietijos laivų ba
zę Helgolande, šiaurės juroje. 
Britai sako, keletas jų bombų 
pataikė į vokiečių laivus.

Tik vienas Vokietijos karo 
lėktuvas mėgino britų lėktuvų 
eskadrai pastoti kelią. Jį bri
tai nušovė. Kiti pranešimai sa
ko, kad sekmadienį šiaurės ju
roje paskandintas vokiečių sub- 
marinas. Pereitą savaitę pa
skandinti dar keturi nacių sub- 
marinai.

tikslus

Francuzai paskelbė 
Stalino ekspansijos

>• ■ >

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 4. — Paryžiaus spaudoje 
patalpinti aprašymai, kokie yra 
Stalino ekspansijos planai.

Stalino programon įėjo panai
kinimas nepriklausomos Lenki
jos. Tai jau atsiekta. Stiprios 
sovietų kariuomenės bazės Suo
mijoje ir paėmimas1, suomių uo
sto Petsamo šiaurės Suomijoj, 
Atėmimas Besarabijos Rumtir 
rajai. Tolesnis veržimąsi į Bal
kanus. Paėmimas Dardanelų ir 
tūlų Graikijos sričių, kurios ap
saugotų Rusijos laivų išplauki
mą iš Juodosios juros į Vidur* 

I žemio jurą per Dardanelus.

%

m Įtelephoto.

( Sovietų kreiseris KiroV, kuris skaudžiai nukentėjo 
nuo suomių kanuolių.
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Japonija stengiasi 
raminti Jungt.

Valstijas
TOKIO, Japonija, gruodžio 4. 

— Japonijos \ užsienių reikalų 
ministeris Nomura ir Jungt. 
Valstijų ambasadorius Japoni
jai Joseph Grėw turėjo pasi
kalbėjimą, ^pirmadienį. Konfe
rencija -tęsėsi kubne dvi valan- 
dagi ■ - \ ;.

Japonijos .ministeris įteikęs 
projektą Jungt. Valstijų amba
sadoriui, pagal kurį butų ga
lima Jungt. Valstijų-Japonijos 
santykius pagerinti.

Oficialiai nepranešta, bet ne
oficialiai kalbama, kad Nomu- 
ra ir Grew netiesiogiai palietę 
Amerikos-Japonijos prekybos 
sutartį. Sutartis išsibaigia sau
sio mėnesį 1940 m.

Duodama suprasti, kad japo
nai pasiryžę nusileisti r , Jungt. 
Valstijoms įvairiais klausimais, 
kurie liečia Kiniją. Nusileisti 
ten, kur nusileidimas nekliudo 
japonų karinių interesų.

Švedai ruošiasi 
gintis

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 4. — Švedijos vyriausybe 
iš karto abejojo, ar gyvento
jai norės kariauti prieš rusus, 
jeigu Stalino gaujos užpultų 
Švediją, švedų spaudos kpmen- 
tarai, šimtai savanorių vyk
stančių Suomijai pagalbon ir 
bendras publikos nusistatymas 
prieš Stalino agresiją įtikino 
valdžią, kad Švedijos gyvento
jai kariauš prieš rusų invaziją. 
Taigi Švedija ruošiasi gintis, 
jeigu Stalinas ir ją mėgins pul
ti.

Daugiau net. Gal būt Švedi
ja eis talkon suomiams, jeigu 
matys, kad jos pagalba gali su
laikyti Stalino gaujas.

.Francuzijos / karo ekspertai 
visgi abejoja, ar suomiai įstengs 
rusus sulaikyti.

Y -  -- -------------------------

Nori įvelti estus ka
rau su suomiais

, HELSINKIS, Suomija, gruo- 
džio 4. — Stalinas pašaukė at
vykti Maskvon Estijos kariuo
menės . vadą, gen. Laidonerį. 
Estijoje reiškiasi bairpč, kad 
Stalinas nori įtraukti estus į 
karą su Suomija.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA 

------ — i .
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 4. — Diplomatinių štabų 
nariai pabėgo iš Suomijos so; 
stinės. Jie bijo, kad rusai, ne
pajėgdami įyeikti suomių, gali 
nuodingas dująs pąvartoti.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 4; ^,000 rusų kareivių
išlaipinta>4rti Petsamo, šiaum 
Suomijos uosto. Bęt Petsamo, 
pirmadienio pranešimais, dar 
tebebuvo suomių rankose.

ROMAj Italija, gruodžio 4. 
—Fašistai studentai surengė 
antrą demonstraciją ties rusų 
ambasados rūmais. ? Studentai 
demonstravo prieš rusų įsiver
žimą Suomijon. šiandien tik 
Hitlerio naciai pritaria Stali
nui. , <.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 4. — Anglų lėktuvai ata
kavo vokiečių karo laivus Hel- 
golando bazėje. Keletas bombų 
p'ataikė į laivus. Sužalojo vo
kiečių kreiserį ir keletą naikin
tuvų. Vokiečių lėktuvas nušau
tas. Vokiečių pranešimas sako, 
kad žalos nepadaryta.

BERLYNAS, Vokietija, gruo- 
džio 4. —Vokietijos laivas, mi
nų mėty to jas, eksplodavo. Tai 
jau trečias toks vokiečių laivas 
žuvo šiame kare.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 4. — Suomijos vyriausybė 
prižadėjo prez. Rooseveltui ne- 
bombarducii civilių Rusijos gy
ventojų ir neapginkluotų Rusi
jos miestų. Rusiją sako, ir ji 
nebombarduosianti civilių/ gy
ventojų.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 4. - Vokietijos naciai iš 
karto kaltino Angliją ir Fran- 
euziją, o dabar kultiną Švediją 
dėl rusų įsiveržimo Suomijon.

AMSTERDAM, Holandija, 
gruodžio 4. — Daugiau nei 30 
minų išplauta į Holandijos 
krantą.

WASHINGT0N, D. C., gruo
džio 4. — Pradėta kampanija, 
kad Jungt. Valstijų ir Rusijos 
diplomatiniai ^ryšiai butų hu* 
įraukti; -2'

HELSINKIS, Suomija, gruo*įjiems pasirodę neįveikiama, 
džio 4 rūkų kareivių
paimta nelaisvėn. Bolševikai su
laikyti visuose frontuose.

VĖLESNIEJI PRA 
NEŠIMAI

RUSIJOS premjeras Mo- 
iotov atsisakė priimti Švedi
jos tarpininkavimą ir Suo- 
mijos-Rusijos derybų pasiū
lymą.

ARGENTINA pasiuntė 
Tautų Sąjungai reikalavimą 
išmesti Rusiją iš Tautų Są
jungos. Argentinos reikalą 
vimą parėmė kitos dvi jiietų 
Amerikos respublikos.

SUOMIJA paskelbė, kad 
ji padėjo* minų Aaland salų 
/andenysš. Pranešama, suo
miai ginkluoją tas salas.

MINOS paskandino ketu
ris prekybnlus laivus pir
madienį. Vienas laivas buvo 
britų, kiti heutralių šalių.

VOKIETIJOS šarvuotlai
vis Adm. Sheer paskandino 
britų laivą Doric Star, 1Q,- 
)86 tonų, Atlante.

Rusą laivynas paėmė 
Suomijos salas

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 4. Sovietų vyriau* 
sybė pirmadienį paskelbė pa
ėmusi Suomijos salas Suursaari, 
Seiskari, Lavansaari ir Tytaer- 
saari Suomių Marėje.

Kiti sovietų pranešimai sa
ko, kad rusai žygiuoja pirmyn 
Suomijoj. Kai kuriose vietose 
rusai pasistumę pirmyn nuo 18 
iki 20 mylių.

Kai dėl kariuomenės opera
cijų pačioj Suomijos šiaurėje, 
tai rusų pranešimas sako tik, 
kad sovietų kariuomenė žygiuo
ja pirmyn.

Prezidento sūnūs su
žeistas automobilio 

nelaimėje
FORT W0RTH, Tex., gruo

džio 4. — Prez. Roosevelto sū
nūs, Elliot Roosevelt, sužeistas 
automobilio nelaimėje pirma
dienį. Sužeista ir jo žmona.

Danijos Raudonasis 
Kryžius darbuosis

Suomijoj
,;V ■

COPENHAGEN, Danija, gruo
džio 4. — Danijos Raudonasis 
Kryžius ruošiasi siųsti savo 
grupę Suomijon.

Kramtomoji guma 
teršia New Yorką 

' v ' . _______ _

NEW YORK, N. Y., gruo
džio 4. — Meras La Guardia 
varo naują kampaniją. Nori 
pašalinti iš viešųjų pastatų, iš 
požeminių kelių ir iš miesto 
sodnų išspiautą kramtomąją 
gumą.

Prieš kurį laiką meras pa
dėjo du porterius išspiautai 
kramtomajai gumai tuneliuose 
nuo 'platiorniių ir sienų nu
krapštyti. Padirbę kurį laiką, 
porteriai metė darbą. Užduotis

Reikalaus pašalinti 
rusus iš Tautų 

Sąjungos
BUENOS AIRES, Argentina, 

gruodžio 4. — Roberto Gache, 
Argentinos užsienių reikalų ml- 
nisteris pavaduotojas, pareiškė 
pirmadienį, kad Argentina pa
reikalaus pašalinti tuojau iš 
Tautų Sąjungos sovietų Rusiją 
dėl rusų užpuolimo Suomijos.

Tie “nevidonai 
suomiai”

Rusija,MASKVA, sovietų 
gruodžio 4. — Raudonoji armi
ja šauniausia pasauly. Raudo
noji armija geriausia apgink
luota. Raudonoji armija sunai
kins priešus kaip pasiutusius 
šunis — tokios ir panašios kal
bos girdėta iš Stalino atstovų 
lupų per keletą metų.

O štai žymaus rusų kores
pondento aprašymas mušiu su 
suomiais:

“Priešas yra prigavingas, gu
drus ir piktas”, rašo Nikolai 
Virka.

“Minos, minos ir minos vi
sur — visos Anglijoj padirb
tos!... Telegrafų vielos nuka
potos^ Pavojus gresia kiekvie
nam Šuntfilcy,v kiekviename kam
pe .. Nematomas pavojus ... 
paslėptas ... paruoštas piktų 
barbarų rankų ...

Vargšai bolševikai: tikėjosi, 
kad suomiai pasitiks juos pira- 
gais, o pasitiko minomis. Ar ne 
‘barbarai” ?

Išgabeno vokiečius 
iš Helsinkio

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 4. — Pirmadienį Vokieti
jos laivas Donau apleido Hel
sinkį. Vokiečių laivu išplaukė 
iš Helsinkio rusų pasiuntinybės 
štabo nariai, keletas šimtų vo
kiečių, italų ir estų.

Manoma, dabar, kai svetim
šaliai apleido Helsinkį, rusai 
pradės neribotu žiaurumu ata
kuoti Suomijos sostinę.

Bijo rusų nuodingų 
dujų

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 4. — Rusai apkaltino suo
mius vartojant nuodingas du
jas. Suomiai pareiškė, kad nuo
dingų dujų jie nevartoja.

Dėl rusų kaltinimo kilo bai
mės Suomijoj: numatoma, kad 
rusai gali pradėt atakas nuo
dingomis dujomis; o pateisins 
savo žygius tuo, kad suomiai 
jas vartoję.

Ragina nutraukti di 
plomatinius ryšius 

su Rusija
■X- ■ IWII’

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 4. —- Republikonų partija 
pradėjo agitacijų, kad Jungt. 
Valstijos nutrauktų diplomati
nius ryšius su sovietų Rusija. 
Jungt. Valstijų gyventojų nuo
taika prieš Rusiją šiuo momen
tu stipri, todėl republikonų par
tija mėgina tuo- “arkliuku jo
ti”.

Iš Lietuvos
Prekinio traukinio 

katastrofa
KAUNAS. — Spalių mėn. į 

24 d. naktį Vilkaviškio geležin
kelio stoty manevravo prekinis 
traukinys. Prie garvežio buvo 
prikabinta apie 30 vagonų, pa
skutinieji su cukr. runkeliais. 
Traukinys iš vienų bėgių turė
jo pervažiuoti į jiems lygiagre
čius bėgius. Prie pervažų nak
ties metu, traukiniui einanc, 
uždegami iešminiai žibintai, ži
bintai nebuvę uždegti, todėl 
mašinistas pravažiavo pro per
važą ir garvežys visu smarku
mu atsitrenkė į geležinę atspa
rą. Garvežys nuriedėjo nuo bė
gių, o pryšakiniai vagonai iš 
inercijos smarkiai susitrenkė. 5 
vagonai nuriedėjo nuo bėgių, 
iš jų 2 labai apsidaužė, bufe
riai 
bar

sulankstyti. Tuo reikalu da- 
daroma kvota.

Naujas Vilniaus 
albumas

KAUNAS. — 1923 m. buvo 
išleistas jubiliejinis (600 metų 
sukakčiai pažymėti) Vilniaus 
albumas, kuris, nežiūrint jo au
ksas kainos, jau išparduotas. 
Dabar, Vilniaus atgavimui pa
žymėti, Spaadc#’Fordas projek
tuoja išleišti visiškai naują ir 
plačiajai visuomenei prieinamą 
Vilniaus albumą.

Rusai pripažįsta 
nuostolius Suo

mijoj
MASKVA, sovietų Rusija, 

gruodžio 4. — Sovietų Rusijos 
vyriausybe pripažino pirmadie
nį, kad suomių minos padarė 
nemažai nuostolių rusams, kai 
sovietų kariuomenė mėgino žy
giuoti pirmyn.

Turkų-britų paktas 
įeis galion

ISTANBUL, Turkija, gruo
džio 4. — Britanijos konsula
tas painformavo Turkijos vy
riausybę, kad Anglija paims 
turkų eksportus, kurie praeity 
buvo siunčiami į Vokietiją, o 
siųs reikmenas Turkijai, kurias 
ši gaudavo praeity iš Vokieti
jos.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
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TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ
PASIKALBĖJIMAS

Ar Voltairas buvo bedievis?
(Bus daugiau)

Kadangi ten daugumas gy
ventojų buvo vien tik tikri Ro
mos katalikai, tai jie išleido 
įstatymą, kad toje kunigaikšti
joje ir tame Toulouse mieste nė 
vienas protestonas negali prak
tikuoti kaipo advokatas, dakta
ras, aptiekorius, knygų parda
vėjas, spaustuvininkas; kad nie
kas negali laikyti protestoną už 
klerką, krautuvėje už patarnau
toją arba tarną namuose. Vie
na nelaiminga moterėlė 1748 
metais buvo nubausta 3,000 
frankų pabaudos už praktika
vimą kaipo akušerė nebūdama 
Romos katalikė.

Tačiau, pirm tokis įstatymas 
buvo tikrų Romos katalikų iš
leistas, tame mieste Toulouse 
jau per 40 metų gyvena tūlas 
proteštonas Jean Kalas (Ga
las). Jis ten užlaikė mažų krau
tuvėlę ir buvo visų apylinkės 
žmonių labai gerbiamas ir tei
singu laikomas. Vienas jo sū
nus buvo Mark Anthony Kalas, 
kuris baigęs advokato mokslų

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. •— VVholesale
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

Kovo 31
' ĮVYKS
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KONCERTAS !

negavo leidimo praktikuoti 
to, kad nenorėjo priimti 
mos katalikų tikybos. Dėl 
priežasties jis prądėjp lankyti 
kpyfoes, pradėjo girtupkliauti 
ir galop pakrypo į blogą pusę. 
Be to, tas Jean Kalas turėjo 
dar su sūnūs ir dvi dukteris. 
Vienas jo sūnų jau buvo priė
męs Romos katalikų tikybą. 
Tačiau tėvas dėl to visai nepy
ko, bet pareiškė, kad kiekvie
nas sujaukęs pilno proto gali 
pasiskirti tokią tikybą, kokia 
jam patinka.

Spalių 13 d. 1761 melais, ka
da Kalas su kitais savo šeimos 
nariais buvo pasirengęs x sėsti 
vakarieniauti, pas jį užėjo jo 
draugas Gaubert Lavaysse, jau
nuolis apie 20 metų amžiaus. 
Jis buvo pakviestas vakarienės, 
ir taip bendrai bevakarieniau- 
dami ir besišnekučiuodami su
laukė 10 vai. vakaro. Kada jie 
pasikėlė ir išėjo iš stubos į 
priemenę, tai tuo momentu jo 
draugas Gaubert Lavaycsse su 
Kalas sunum Petru išėjo į krau
tuvėlę. Neužilgo jie suklyko ir 
pranešė, kad rado negyvą žmo
gų pasikorusi ant durų. Kada 
jie visi subėgo ir apšvietė, tai 
pamatė, kad tai jų sūnūs Mark 
Anthony. Tuojau sukilo, kaip 
paprastai tokiose atsitikimuose, 
didelis lemiąs, Tėvas Jean Ka 
las paprašė tą savo draugą 
Gaubert Lavaysee, kad jis ne
sakytų kitiems kaimynams, kad 
jo sūnūs pasikorė, kad nebūtų 
nešlovė ant visos giminės. Te- 
vas tuojau perpiovė tą virvaga
lį, paguldė sūnų ant žemės ir 
bandė visokiais budais atgab 
vinti. Tačiau be pasekmių. Bu
vo pašauktas daktaras Gorsc, 
bet ir jis nieko negalėjo pada
ryti, nebegalėjo be,atgaivinti

Subėgus daugiau kaimynų, 
atsirado tūlas advokatas Klau- 
sade, kuris patarė duoti pol'ci- 
jai žinią. Atvykus policijai, kaip 
paprastai, susirinko d dėlė mi
nia žmonių. Kažkoks žmogus iš 
to susirinkusiųjų būrio suriko:

dėl
Ro
tos

SOKOLŲ 
SVETAINĖJE

2343 SO. K^DZIE AVĖ.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avenue 

. Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ............................ ■ »
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * ■ "

Sales Tax ekstra.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
• Todėl kaltinamasis turėjo sa
vo įpusėję neįveikiamus argu
mentus, kad jis yra nekaltas ir 
savo, sunaus pepakore.

Pirma, tai buvo nenatūrali 
piktadarystė. Antra, tai buvo 
jokiu budu negalimas daiktas,

Antradien., gruodžio 5, 1939
Tie hugenotai nužudė savo sū
nų, kad jis nepątąptų Jcatąli^ų”. 
Toks karšio kątąliko paletei^ 
pareiškimas buvo dramatAškas, 
ir labai patiko susirinkusiai mi
niai tikrų Romo^ katalikų. 4 * 
vykusi policija sųaieštąvo 
sus tame name buvusius 
mos narius ir svečius, ir 
maršavo į miesto saję, vėzdam? 
jų negyvą sūnų pirm. Kol ta 
minia pasiekė miesto salę, ta 
jau Jean Ęąląs su vįsą savo šei 
mą buvo apkdltĮptps kaipo 
žmogžu.dįs. Visi šaukė 
jog tėvas pats ųųžudė 
nų, kad tik jų galėtų 
nuo priėmimo Romos 
tikybos.

Jean Ką^ąs eidmnąs 
'salę manė, kad j.s ir jo še nv 
bus išklausinėti kaip ten viskas 
įvyko, ir po to bus paleisti. Ta
čiau jie bąisiąi apsiriko. Jie vi
si buyp surakinti į geležinius 
pančius ir pasodinti kiekvienas 
atskirai į kalėjimo kameras. G 
jų sūnūs Mark Anthony minios 
jau buvo apšauktas kaipo kan
kinys už šventą Romos katali
kų tikybą. Visi kaltino nelai
mingą tėvą Jean Kalas, kad jis 
savo sūnų nužudė, tačiau kaip 
galėjo tėvas, 63 metų senelis, 
pakarti savo sūnų 28 metų pil
noje sveikatoje, tai į tą klausi
mą niekas nebando atsakyti.

Kad patirti, ar tikrai tas sū
nūs turėjo pąlijikimą prie ro 
miškos katalikybės, turėjo būti 
jo kambarys iškrėstas, kur bu
tų buvę rasta kokie nors įrody
mai, jog jis tikrai rengėsi per
eiti į romišką tikybą. Tačiau 
tų laikų policija į tokius įrody
mus nekreipė dėmesio. Užteko 
minios šauksmo ir to, ka^ ką 
kur nors girdejor/čKadangi mi
nia apšaukė, jog jaunas Mark 
Anthony Kalas rengėsi pereiti 
į Romos katalikų tikybą, tai 
suprantama, kad Romos katali
kų bažnyčia pasiėmė jauną 
“kankinį” padėjusį savo galvą 
už šventą katalikų tikybą glo
boti ir jį palaidoti. Per tris sa
vaites jo kūnas buvo laikomas 
niieįto. sąlės torluriĮ. ^pųįbary- 
je, kad padarytį didesnį įspūdį 
į minios jausmus. Jei minia 
pasigavusi neatsargaus / karšto 
kataliko pareiškimą, kad Jean 
Kalas nužudė savo sūnų vien 
dėl to, kad sulaikyti jį nuo per
ėjimo į Romos katalikų tiky
bą, tai dar labiau minįąi pali
ko kito karštuolio pareiškimas, 
kad jis ne tik rengėsi, pereiti į 
katalikų tikybą, bet rengėsi įs
toti į baltųjų paku Įninku bro
lių ordiną. Ir todėl baltieji pa- 
kutninkai broliai trečio nedėl- 
dienio popietyje su didžiausia 
iškilme palaidojo “kankinį už 
šventą Ponios katalikų tikybą” 
savo katedroje mieste Toulouse. 
Po to per tris sekmadienius vi
sose Romos katalikų bažnyčio
se mieste Toųlause kunigai 
šaukė ir rėkė per pamokslus, 
ką,<l visi, kas kur ką girdėję, 
eitų liudyti prieš Jean Kalas,

Jonas — Tai iš tiesų, tu čia 
Jokūbai, papasakojai negirdėtą 
naujienų. Aš pirmą x sykį gir
džiu, kad Romos katalikų baž
nyčia palaidojo protestoną ne
tikėlį ir dar pakaruoklį savo 
katedroje, Na, o ką jie pąda- 
įč su ta Kalas šeimyna?

Jokiibąs Taigi, turėkite 
truputį kantrybes,, o tuojau iš
girsite, ką tų laikų Romos ka
talikų bažnyčia padarė. Išbuvę 
kalėjime taip surakinti per pen
kis mėnesius ne tik Kalas, bet 
ir visa jo šeima. Jų teismas 
prasidėjo kovę 9 d. 1762 m. 
Jęąn Kalas Jiuv.o. teisiamas pir* 
matinis už nužudymą savo sų- 
naus spalio 13 dieną 1761 nie- 

'tuįs. Jį teisė 13 teisėjų Tou- 
lousę parlamento atstovų, |;u- 
rie turėjo net dešimt .spsjjų. 
Į>iudinin|<ais prieš jį Jjiįvo to
kios rųŠies žmones: tųlas mą- 

Jiorįus yarjdu Mattei sa^ė, kad 
jo moteris sakę jąm, kad as- 
myp vardu Mandrijle pasakė 
jai, jog kitąs asmuo nežitiputes 
pąsakc^ jai, kad jis Jiuk gi^ė- 
įga Mark Antpony šauksmą ki?| 
tajne gąlę mieste. Kai kurie kį- 
ti liudytojai prieš Jean Kalas 

' ... u"'?

At- 
yį- 

sei
lių-

ir rėkė 
savo s.i- 
sulaiky J 
katalha.

į m este

Milijonai Suranda ŠĮ 
Švelnų Liuosuotoją 
Užtektinai Stipriu

Kodčl kai kurie Žruon^g laikosi senoviško* 
puomonfiB, kąa jiuosuotojas turi būti ne- kad senas silpnas tėvas butų 
ekmę — turi bąli stipru Ir turi puęr-1 15; nužiidvfi snvn įmina
dptl yj<|urhl.B savo vpikituu? Tai yra klaida- llUZUtl^ U SUVO jauną
Šiandien niekini nereikią save b a u s 11 tvirtą SUUU VieilS pats. Jei jis 
lepakončianni; sarginančiu palcnarvintoju dėl- ' _ i - •to, kad šiandien yra Ex*Lax liuoBuotojas, Degalcjo \ 1C11JS llUŽUdj tl, tai 
kuris tupi gardaus šokolado skoni. | Čia turėjo ateiti j pagalbą jo

yra užtektinai, veikius vyramu— šeimyna, kuriu vienas buvo jo 
sūnūs Jeannette karštas katali
kas, o kitas 
Lavaysse.

ir pakorimą su savo silpnomis 
rankomis dėl neapykantos Ro
mos katalikų tikybos savo jau
ną ir tvirtą sūnų, kuris neturė
jo jokio palinkimo į tą tikybą 
kaip ir jo tėvas”, žodžiai pasa
kyti paties Voltairo, kuris buvo 
nuskriaustų žmonių advokatas, 
anot ponios du Deffand.

(Bus daugiau)

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo
i 3343 S. HALSTED ST.

bjot gi moterim# ir valkume, Jis bu-
Įtįįcrąi <erĮ|, tyriną—Į?ot veikia vi- 

Jiiriua įgnyvai, patogiai, be Jokių skaudfi- 
jinitj ųjįsllpinių.
Sekite pavyzdžai milijonų žmonių visur. Pa
sitikėkite Šiuo atsakngu . Ex»Lax—plačiau
siai vartojamu JiuoBiiotoju vjsamo paaaulyjo. 
10c. ir 25c. dSžutČB visose vaistinėse.

■ e«.,w.,i»wwww«w> i umi     ii,i«iwsy enwniu

SAUGOKITĖS I ĄMfiOpZlO JIM V!
ATBISAKTKiy F4K»IClĄNCiyi

Gaminama tik vienas tikras Kx-Laxl 
Isidčničkite raibos ,‘E-X-L-4-X" ant 
dežuĮtSa Įr kiekvienos plytele. Kad 
guųtųinčt serua p^kniea, roikalaų- 
klte originalių Ęx-Lax

prąžuyp pirm negu teiąmąs pra
sidėję, jausdami perdte.eję sto
ką sąyp išmiųfies,, kad golęlų 
tinkamą! išgalvotus kaltinimus 
perduoti teismui-

. yBuvo priimta kaltintojų, kad 
Mark Anthony pats jokiu budu

kur senis Kalas prisiekė jį ra
do pasikorusį; tačiau kaip buvo 
žinoma, kaltintojai nėjo apžiū
rėti tos vietos.

netikėtas svetys

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

Dr. V. E. SIEDLLNSK1
DENTISTAS

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

T«L YARDS 09M
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650
Liudijimai teisme abiejų su

tiko pilnai, išskyrus keletą 
menkų ir nieko bendro su ta 
piktadaryste neturinčiu klausi
mu. Tačiau Jean Kalas buvo 
apkaltintas visai neduodant 
jam Dė menkiausios progos pa 
rodyti savo nekaltybę. Apkal
tintasis Jean Kalas negalėjo ir 
neturėjo teisės turėti savo ad
vokatą. Kai kurie iš tų teisėjų 
patys priklausė prie tų Baltų 
Pakntninkų Brolijos ir todėl 
visas teismas buvo baisiausiai 
šališkas.

Petrąs — Na, tai kokis buvo 
tų 13 teisėjų sprendimas ir ko
kią bausmę jie jam paskyrė?

Jpkybas — Sprendimas, ma
no mieli draugai, buvo labai 
baisus ir skaudus. Aštuoni tei- 
sėjai prieš penkis nuteisė Jean 
Kalas, silpną ir seną žmogelį, 

v •už nepapildytą prasižengimą 
paskirti mirties bausmę. Baus
mė buvo tokia. Pirma turės bū
ti torturuojamas, o po to su
laužytas ir sutraukytas ant ra
to. Ir už ką? “Už pasmaugimą

Sausio 14 d., 1940

RUBSIUVIŲ SALEJE 
333 So. Ashland Blvd.

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

o

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCK
J ; ‘v miEM IR NAKTĮ

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

?' Telefonu lafaykttk m
— 1 J koplyčios visose

Chicagos dalyse

Klausykite marą radie programų Antradlenle ir deitadienie

M FOVILU MXTIMIERUe

a

Laidotuvių Direktoriai

r*

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

vak. Nedalioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So, Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT. Į
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda_ atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 
Nedėlioj nuo 10 ryto 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma. . .
4712 South Ashland Av.

Phone YARUS 1373-

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
iki 12 popiet.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 Ir nuo 

vai. vakaro jr pagal sutartį.
Tel. PROSPECT 6731 

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9;
Ofiso
Namų Tel.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
ri. Rezr’Hyde Park 3395

r. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

rf

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas jr akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

ADVOKATAI

Yards 1139
Yards 1138

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdipn 2-4 ir 6 n vak- 

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

LACHAWICZ IR SŪNUS 
231į West 23rd Place x Phone Cąnal 2515
SKYRIUS: 42-y East JOSth Street Tel. Pullmau 127P

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

P. J. klDIKAS
3354 So. Halsted Street

J. MULEVIČIUS
* ’ * ' Phone Lafayette 3572

-

Yards 0782

KLAUSYKIME 
SALT1MIER0 RYTMETINIII

LIETUVIŠKU RADIO |1| II I R
PROGRAMŲ ws° n. L r

■iiniliiimtilliii.ilOiiiiiiiiliiiiii , 

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių ; 
Direktorių ’ 
Asociacijos 

. ’ ...-r

ittaaitiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiitiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
fltlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIHIlflIlH

1 .ff. g'Ajį”’!!.! 1 -------- T--- .T ' . - ---------------—

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanįca Avenue
■w.! ...n. ui.,,,,), .......    ,,,, --- .

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas RepubJic 7868

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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

4794 So. Western Avenue
ALBERT V. PETKUS

Pbope Lafayette $Q£4

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaniea Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sę. Węštęrn Ąyę, Phone GrovehiH 0142
Į4X0 South 49th Couit, Cicero Phone Cicero 2109

4348 S. California Avenue

YARDS 1419

1616 West 46th Street

" . 11 ji 1 ..... 1..■'"■i'iym ' "

I. J. ZOLP Phope Yw4s 0781

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Te|. 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.

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
.Valandos vakarais nuo 6 iki 6:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvick 0597

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st
1024
3395

Garsinkitės “N-nose
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AUKŠTAIČIŲ TURGUJE

Antradien., gniodžio 5. 1939

Senojo turgaus romantika. — Turgų reikšme mažėja, nes 
ūkininkai spiečiasi apie kooperatyvus.

*

jų

rankose rauda ar-

ligų

ADER
LAUNDRY

sal

k
i?

Kažkur toliau rauda “kata 
rinka”. Žmogus, su liepine ko

Atokiau 
mo, prie

ten, 
Nuo

Bus proga 
turgų.

sep-
sa- si — menka bėda 

atvažiuoti į sekantį -

Treciadienį-Ketvirtadienį- 
Penktadienį

Iki 3Q sv. $1 QQ
3c už priedinį svarą.

vaistai nuo visokiausių
Kaimo daktarkos seniio* 

aukštaičiuose gyveno 
dienas. Jų verslas nešė

Pirmadieni- 
Antmdtenį 

Iki
25 sv*
4c už pried. sv.

* *
nuo turgaus trinks
varpinės sėdi keletas

Daugybė mazgų ir

gailina įsivaizdųųti be čigonų, 
Į kiekvieną, nors ir tol'm’ausią 

■miestelį turgaus dienomis jų 
jis link m’no gana daug prisirenka, čia jie

rodėlius...
* * *

Nemažiau aukštaičių dėmesį 
patraukia “fakirai”, aukšlaitiš-

-5

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

MADŲ 
KN

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

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

1247 W. Lake St. 
Tel. MONROE 3387

sako, 
turgai senųjų aukštaičių gyve
nime.

Turguje, pakliuvęs į draugų 
ratelį, aukštaitis pamiršdavo 
vargus, rūpesčius. ,

Sunkiai besiduoda aprašomi minti, kad 
turgai senuosiuose aukštaiČiuo- retkarčiais 
se. Garsus jie savo margumu, 
tūkstantinėmis žmonių minio- Turgus 
mis. Tas faktas jau aiškiai nu- Žmonių jura klega, šūkauja.

kokią reikšmę turėjo Jiems pritaria keturkojai. Visa 
tai susilieja į budingą turgaus 
simfoniją.

Turgavietėsl pakraštyje, greta 
šventoriaus tvoros baltuoja au
deklinės palapinės. Tai ke’iau-

Brandžių-javų maišus ar ki-ją prekybininkai, čia vadinami 
tokias ūkiškas gerybes išmainę “karabelninkais”.
į pinigus, čia pat jie apsirūpin
davo reikalingomis prekėmis. 
Pagaliau ne vienas šaunus ber
nužėlis, ar jaunas našlys turgu
je gyvenimo draugę susirasda
vo... ,

Nuo ūkininkų neatsilikdavo 
ir samdiniai. Pastariesiems tur
gus būdavo savotiška šventė.

Derėdamiesi su šeimininkais 
dėl algos, jie nepamiršdavo pri-

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatlškų Skausmą

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasieks nepaprastą palengvinimą 

' reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dčBodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutes.

DABAR DOLERINE DIENA 
. . .. KASDIEN

Pirmadienį—Antradieni—Trečiadienį— 
Ketvirtadienį—Penktadienį

JŪSŲ
PILNAS
MAIŠAS
Leader’s
Laundry
Aukščiau

sios
Kokybės
Damp
Wash

NAUJIENŲ
SKAITYTOJU

KONCERTAS
— įvyks —

I

Sausio 14 d., 1940
Naujienų skaitytojai bus įleidžiami su prenumeratos 
kvitomis. Skaitytojai galės gauti gražias ir brangias 
dovanas.

RUBSIUVILį SVETAINĖJE
333 WEST VAN BUREN STREET

pasilieka sau teisę 
lankyti turgus.

pačiame įkarštyje.

Jų “parduo
tuvės” gausios įvairiausiomis 
prekėmis. Čia randi visko, pra
dedant dicvacionalais ir bai
giant maisto produktais. Senų
jų aukštaičių turguose “kara- 
belninkai” turėjo gerą pasiseki
mą. Ne vienas jų po keletą me
tų prekybos įsigijo žemės skly
pą.

Jų pasisekimo priežastis yra 
ta, kad čia (pirkėjas randa di
desnį pasirinkimą nei mieste k) 
krautuvėse. Be to, prekės labai 
pigios, nors jų kokybė labai 
žema.

“Karahelninkų” palapinės ap
gultos žmonių. Merginos skiria
si skareles, įvairius papuošalus. 
Moterėlės žiūrinėja rožančius,

NĖRA
REIKALO

NAMUOSE
PLAUTI

DAUGIAU

Tel. YARDS

4800
CICERO-BERWYN 
ENTERPRISE 3200 

kai —- “svieto monytojai”.
Viduryje aikštes ant apdris

kusiu kilimo sėdi “fakiras”. 
Spalvotais rūbais, -prigesusio
mis akimis. Jo rankose verkia 
armonika. Smalsuolių būrys 
didėja kas minutę. Kada š e kb 
limą apstoja dideliu ratu, keis
tuolis žmogus padeda armoni
ką. Skėstelėjęs rankomis vik
riai persiverčia per galvą. Su
sirinkusieji klega. Svieto mo- 
nytojui to ir tereikia. Jis, paga
vęs smalsuolių nuotaiką, prade
da demonstruoti įvairiausius 
numerius: spiaudo ugnimi, ry
ja vinis, basomis kojomis šo
kinėja ant sudaužytų st.klų ir

Silpnesnių nervų moterė ės to 
neišlaiko. Klykdamos sprunka 
šalin. Kitos isteriškai šaukia, 
kad šį žmogų velnias, apsėdo...

Baigęs programą, “fakiras” 
vėl virkdo armoniką. Jo kole
ga paėmęs juodą pelėsiais dveb 
kiantį cilinderį eina rinkti au
kų. Įkyriai kaišiodamas cilinde
rį kiekvienam panosėn, be per- 
slojimo giria “fakirą”.

—Gerbiamieji, 
publiką Rygoje, Berlyne, Pary
žiuje byra žodžiai. •

Tačiau rankos su variokais 
saujoje retai teišsitiesia cilindc- 
rio link.

Nutyla armonika.
Smalsuoliai linksmai klegė

dami išsiskirsto. Netrukus 
būrys vėl čia susirenka.

“Fakiro 
monika.

Tai kaimo “daktarkos”. Jos 
pardavinėja įvairias žoles, šak
nis, “gyvybės skystimėlius”.

—Pirkite, ponaičiukai I 
karstelės nebrangios, o 
kaip ranka atima.

Ir pradeda skaičiuoti.
—Šitos žolelės auga tik 

kur yra gyvačių lizdai, 
dieglių labai gerai.

—Va šis pundelis... nuo 
tynių kentėtojų kryžiaus 
manos. Prielvarių išgydo...

— Su šitomis... pats vaitas 
akis gydė. Nematė visiškai...

Daug įvairiausių ryšulėliiį.
Juose 
ligų- 
siuose 
aukso 
gražų

* * *

Turgaus triukšme tarška lai
mės ratas.

-—Raudona 211
—Juoda 15! — 

pilna gerkle šaukia išdžiuvęs 
vyrukas. Aplinkui jį — spūstis.

Pusberniai rankoje laikyda
mi varioką spaudžiasi artyn. 
Kiekvienas nori pamėginti savo 
laimę.

Padėjęs ant staliuko pinigą 
pasirenka spalvą. Ratas apsisu
ka. Laimė labai retam tekrin
ta.

—žalia!
O laimės ratas sustojo ties 

raudona. Kišenėse sukrapštęs 
puslitį dar kartą mėgina.

—Juoda! i |
—Laimėta!
Saujoje spausdamas laimikį, 

— keletą saldainių, pusbernis 
įsimaišo į smalsuolių būrį.

Jo vieton stoja kitas.
Ir taip nuo ryto iki sutemų 

senųjų aukštaičių turguje tarš
kėjo “laimės ratai”, krėsdami 
bernų kišenes.

Tie, kurie nesutelpa prie lai
mės rato buriuojasi apie bal
tą palapinę.

—Dvidešimts centų! Pora ar 
vienas? Pasemia rieškutes 
dainių. Skaičiuoja.

—Pora.
Laimės ieškotojas sakė

‘ —Vienas.
Vėl deda dvidešimtuką.
Ir čia retai kuris atspėja. 

Vertelgų vikrios rankos ir gud
ri akis padaro įvairiausių kom
binacijų.

iii, I i WĮ|iir>»irt 
ja, atsirėmęs prie sienos suka 
rankinęlę. Iš apdaužytos dėže
lės šokinėja ausį Rėžianti muzi
kos akordai.

Vieliniame narve uždaryta 
juros kiaulytė šmaikščiai suki
nėjasi, norėdama pataikyti mu
zikos taktam

—Ponaičiukai, panelytes, kas 
norite sužinoti savo ateitį, idant 
gyvenime išvengtumėte didžių 
nelaimių... \

Tik <30 centų...
Į ištiestą delną nukrinta pi

nigas. žmogus, su liepine koją, 
atidaro narvą.

Kiaulytė vikriai ištraukią 
raudoną lapelį.

“Tamstos laukia dideli turtai. 
Apturėsi garbę ir gyvensi val
diškame name”, :— girždančiU 
balsu perskaito. .

Rauda “katarinka”. Ant jos 
dėžutė su raudonais lapd'ais 
Čia surašyta lengvatikių ateitis 

* <■* k -

Tekstilės fabrikas “Au- 
.» . • į w « l • ■ • > » • < , ■ . s • S . .

A; dimas” Šančiuose
; KAUNĄS. — Šiomis dieno

mis Kalino m. darbo inspekto
rius patikrino kai kurias Kau
no pramonės įmones.

Fabriko “Audimas” audėjos 
ir špuliuotojos ir kt. nusiskun
džia, kad labai mažai uždirba. 
Nors ir darbas vykdomas, akor- 
diniai, tačiau audėjos nepajė
gia uždirbti uždarbio, normų.

M Ii*

mainikauja arkliais, varažiją 
kortas. Progai pasitaikius nę 
veną skaudžiai apgauna.

Bet aukštaitis nepyksta:
—Tokia jų duona, — lengvai 

nusišypso.
čigonai neatskiriama turgaus 

dalis, jo paįvairintojai.
* !'< *

Pirkliai sukinėjasi apie vežk 
mus, derasi.

—Ui, Jozai, kiek už tam te
lyčią noriu?

—Šimtą.
—Imk aštuoniasdešimls.
—Ne.
—Nu, tai kiek?
— Sakiau. Šimtinę.
—Jozai, tu štukorius. Aš ant 

jam pardavęs šimto negoisiu.
Derasi ilgai. ^ĘirĮdys keletą 

kartų nueina. Vėl sugrįžta. De
rasi. Pagaliau k sulygsta už 85 
Ii tus.

Turguje laiko ;|yra daug. De
rėtis įgalimą ištisomis valando
mis. ; y

* * • f *» -
šiandien tik iš pasakoj imu 

pažįstame senąjį aukštaičių tur
gų. Jis buvo įdomus, jnargaš, 
toli pralenkiantis rudeninius
turgus. - . _ -v-

Nauji laikai ir. čia amžinai 
jokių suvaržymų nepažįstan
čiam žmonių susibūrimui už
dėjo savo ženklą* ' , '''

Turgų laikas nustatytas va* 
landomis. Anksčiau atvažiavęs 
nesirodyk su prekėmis. Gi po 
švilpuko skubink namo.

Patys turgai ne tokie gausus. 
Ūkininkai taupydami laiką čia 
atvažiuoja tik būtinam reikalui 
esant.

Be to, ir reikalai mažėją. 
Daug kur žemės ūkio koopera
tyvai visiškai sugeba aptarnau
ti ūkininkus. r

Nūdien turguose netaršką 
laimės ratai, nerauda katąrin- 
ka. Kažkur išsidanginę “faki- 
rai” nežaidžia smalsuolių ner
vais. 7

Ir nežinia, ar dėl to reikia 
džiaugtis, ar liūdėti. [“L. A.”]

f- I

Pigiau Išskalbs
Baltinius

Leader Laundry skalbyklą 
kai tik dabar pasiskelbė išskalb
sianti pilną maišą baltinių —- 
trisdešimts svarų už vieną do-' 
lerį. Norėdami patirti ir, jsitk 
kinti, perskaitykite jų skelbimą 
šiandien Naujienose, arba pa- 
skambinkite Yards 4800 arba 
Enterprise 3200.

Ta skalbykla Cicero ir Ber- 
wyn gyventojams seniai žino
ma įstaiga. Teikia gerą ir sku
bų patarnavimą ir remia liętų- 
vių darbininkiją, nes samdo 
lietuvius darbui. (Skelb.)

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”! 

špuliuotojos nusiskundė, kad 
įmonės vedėjas su jomis elgia
si labai šiurkščiai ir kai kada 
net užgauliojus. Įmonėje nėra 
vėdinimo priemonių, todėl va
sarą vėdinti tenka atidarius 
langus, kas yra labai nesvei
ka.
5 Darbo inspektorius ’ įpareigo
jo įmones administraciją įtai
syti ventiliatorius. “.Audimo” 
tekstilės fabrike dirba apie 2'00 
darbininkių, daugiausia mote
rų.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Te/. Canal 8500

tas

Pagelbal Nuo 
Nugaros Gėlos 
Esančios iš 

Raumenų 
Skausmo

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų iidirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Victor Bagdonas
LOCAL & bONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
340f> So. Halstcd St.

šaukit Tel. YARDS 3408

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 vakaro.

'* Vgtrrit vėliausiai Žlnlaą 
i Ir kitus Įdomius 
pranešimus.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL;

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chlcago, IU.

Vardas.
Adresas.

Miestai

Valrttl*
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Užsakymo kaimu
Chicago) e—pašto:

Metams -........... .....................
Pusei metų______________
Trims mėnesiams ________
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išsiuntinčtojus:
Viena kopija____________
Savaitei —....... .....
Mėnesiui _____ ___________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
pastot 

(Atpiginta)
Metams —__________ .. $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams ----------------- 1.00
Vienam mėnesiui ---------- .76

Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metami $8.00

4.00

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.76;

Pusei metų___  .
Trims mėnesiams —........ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Suomiai laikosi

morės “trafiko” teisme, bet 
“Vienybė”, “Dirva” ir kiti tau-j 
tininkų laikraščiai dar v.is nesi
liovė titulavę jį “teisėju” 
ypač, kai jie sumanė jį statyti, 
kandidatu į SLA. prezidentus. 
Galų gale, pats p. Laukaitis pa
sijuto, kad yra nepatogu gauti 
tokią reklamą, ir parašė “Vie
nybei”: s

“šiuo aš noriu Jūsų dėme
sį atkreipti į tą faktą, jei tas 
nėra Jums žinoma, kad aš 
nesu sujungtas su Trafiko 
Teismu nUo pereito gegužės! 
mėnesio 1 d...”
Tai nors už 7 mėnesių p. Lau

kaitis “pasiskubino” painfor
muoti savo draugus, kad jie tu
šo apie jį netiesą.

St. Miščikas-žiemys.

Rusija užsiave ilgas kelnes...

TAIP SAKĖ LENINAS
Suomiai parodė, ką gali padaryti drąsi, susipratusi 

ir už savo laisvę pasiryžusi mirti liaudis. Jie ne tiktai vi
suose frontuose sulaikė “raudonąsias” Stalino gaujas, bet 
ir išmušė tas gaujas iš pozicijų, kurias jos buvo pagrobu
sios pirmą karo dieną.

Suomiai išvijo raudonarmiečius iš šiaurės uosto Pet- 
samo, atbloškė juos atgal piet-rytiniame fronte tarp Le
ningrado ir Ladogos ežero ir skaudžiai sumušė centrali- 
niame fronte į šiaurę nuo Ladogos. Mūšyje j šiaurę nuo 
to ežero suomiai paėmė nelaisvėn pusantro tūkstančio 
bolševikų.

•Sovietų karo jėgos turėjo ir kitų skaudžių nuostolių. 
Suomių kanuolės paskandino vieną sovietų skraiduoli ir 
sunkiai sužalojo jų modernišką šarvuotį “Kirovą”. Jie 
nušovė keletą dešimčių bolševikų bombonešių, išnaikino 
burius “raudonųjų” parašiutninkų ir sudaužė didelį skai
čių tankų.

Visas pasaulis, užėmęs kvapą, seka šitas didvyriškas 
mažos tautos grumtynes su nuožmiu šiaurės lokiu. Ir visi 
stebisi, kad suomiai tą žvėrį pliekia! Ne tik Suomijos 
priešai, bet ir jos draugai manė, kad Stalinas sutriuškins
ją kaip bematant. Todėl net karščiausieji tos demokrati-. 
nės respublikos simpatizatoriai abejojo, ar buvo išmin
tinga jos pusėje imti į ranką ginklą.

Bet šiandien jau yra aišku, kad, pasipriešindama 
Maskvos barbarams, Suomija laimėjo milžinišką morali
nę pergalę, o Stalinui sudavė baisų moralinį smūgį.

Moralinis smūgis jam ne tiktai dėlto, kad jisai drįso, 
kaip banditas, užpulti ramią tautą, ^u kuria jisai buvo 
padaręs visą eilę “nepuolimo” ir “draūgiškuiuo”’ sutarčių.’ 
Bet, gal būt, dar didesnis smūgis jam dėlto, kad jo iš- 
bubnyta, išreklamuota “nenugalimoji” armija pasirodė 
supuvus. Diktatoriui, kuris nuolatos gąsdina savo kaimy
nus, grasindamas juos sutremti, šitoks smūgis yra užvis 
baisiausias.

Kuri bent kiek didesnė tauta dabar prieš tą despotą 
drebės, jeigu jisai nestengė vienu užsimojimu parblokšti 
tokį mažiuką priešą, kaip Suomija?

Suomijos herojams vistiek, žinoma, dar grąsia mir
tinas pavojus, nes kruvinasis sovietų diktatorius dabar 
stengsis jiems atkeršyti, nepaisydamas kiek nelaimingų 
Rusijos mužikų ir proletarų, aprėdytų kareivių rudinė
mis, jam teks šitams tikslui paaukoti. Nepajėgdamas su
mušti suomius tiesioje kovoje, jisai siųs Suomijon bomb- 
nešių eskadras ir griaus dinamitu bei ugnim jos miestus.

Bet jeigu suomiai sugebės atsilaikyti dar kiek ilges
nį laiką, tai Stalino “galybė” Europoje bus palaidota. Net 
Hitleriui bus sarmata turėti tokį ištižusį gremėzdą savo 
talkininku.

Tegyvuoja didvyriškoji Suomijos demokratija!

Keistutis Michelsonas, galutinai nudardėjęs į stalinizmą, ra- . šo “darbininkų” susivienijimo, angliškame priede, kad sovietų . Rusija esanti “tauta, pastatyta ant socialistinio pagrindo”, ir todėl ji—“dėl pačios savo prigimties’ negali būti imperialistinė. Imperializmas gali gyvuoti tiktai visuomenėje, kuri parūpina darbininkus kapitalo eksploatacijai. Kur tokios eksploatacijos nėra, tenai imperializmo negali būti.”Iš kur Keistutis šituos išminties žemčiūgus pasėmė? Juk jisai turėtų žinoti (mokykloje yra dėstoma istorija), kad imperijų kūrimas prasidėjo daug anks- čiaus, negu kapitalizmo gadynė. Senoji Romos imperija buvo į- kurta tais laikais, kai samdomų darbininkų vietą užimdavo vergai. Rusijos imperija išaugo baudžiavos laikais.Bet Michelsonukas istorijos faktų nepaiso. Jisai žiuri, kas pasakyta “šv. Rašte”, o jo šventraštis dabar yra Lenino “mokslas”. Bolševizmo tėvas, mat, kadaise?paiąšė brošiūrą: “Imperializmas: Skiliausias Kapitalizmo Laipsnis”* Pati tos brošiūros antraštė sukritikuoja jos autorių, nes juk aukštas kapitalizmo išsivystymas neturi nieko bendro su imperializmu. Jau minėjome Rusiją, kurios carai įsteigė didelę imperiją dar tais laikais, kuomet Rusijoje viešpatavo feudalizmas. Bet imkime Italiją: ar jos kapitalizmas jau yra pasiekęs “aukščiausią laipsnį”? Ne, o betgi jau kelios dešimtys metų, kaip Italija deda pastangas sudaryti imperiją, ginkluota jėga stengdamasi įgy-

KĄ JIE RAŠĖ PIRMI AUS

Viso tik už 8 dienų prieš so- 
vietų-nacių sutarties pasirašy
mų, Maskvos “Pravda”, vyriau
sias sovietų Sąjungos komunis
tų organas, rašė:

“Sovietų Sąjungos karas

teisėtas ir teisingas už visus 
karus, žinomus žmonijai. Tai 
bus tarptautinio proletariato 
ir visos pažangios žmonijos 
kultūros gynimas nuo fašis
tinio proletariato ir visos pa
žangios žmonijos kultūros 
gynimas nuo fašistinio bar
barizmo.” (“Pravda”, rugp.
14 d. 1939 m.)
O štai ką rašė Hitleris savo 

autobiografijoj, “Mein Kampf”, 
sėdėdamas kalėjime, po nepasi
sekusio 1923 m. pučo:

“Sutarties padarymas su 
Rusija reikš ateinančio karo

paskelbimą. Jisai pasibaigtų Vokietijos pražūtim ... kova prieš pasaulio bolševizaciją reikalauja aiškaus nusistatymo link Sovietų Rusijos. Negalima išvyti Velnią Belzebubu.”
Bet šiandien Hitleris bando 

“išvyti Velnią Belzebubu”* su
daręs sąjungą su bolševikiška 
Rusija* O “Pravda”, kuri žadė
jo kariauti prieš fašizmą ir sa
kė, kad tai busiąs “labiausia tei
sėtas jr teisingas už visus ka
rus”, vadina karą prieš hitleriz- 
mą “beprotišku ir kriminališku 
darbu” — ir tuo pačiu laiku ka
riauja 
miją!

prieš demokratinę

GALŲ GALE

Suo-

— '"I 1 l’1.1 »

“Už carą, dievą ir tėvynę” 
1914 m.

“Už Leniną ir tėvynę”.
1939 m. ĮJuk tuos visus faktus apie Hitlerį ir jo rėžimą, kuriuos šiandien skelbia Anglija savo “Baltose knygose” anglai ir anksčiau žinojo, bet neskelbė jų nenorėdami erzinti vokiečių. Taigi, ir komunistai tenesidžiau- gia, jog viskas praeis taip sau ir niekas jų šunybių nesužinos? Ateis laikai ir jų slapti archyvai taip pat bus pravėdinti ir tuomet visas pasaulis galės pa-, matyti ir įsitikinti kokią rolę,, bjaurią rolę vaidino rusai Šio karo sukūrime, kurio jie norėjo, nes visą laiką skaitė puikiausiu dalyku supiudinti taip vadinamas kapitalistines valstybes, kad anos nusilpnėtų ir butų ga- ' Įima pasinaudoti. Juk rusai paskubėjo padaryti sutartį su Vo-P kietija vien todėl, kad bijojo, jog Hitleris nedrįs pulti Lenkijos ir karas neprasidės. O karui neprasidėjus, Hitleriui anglų nusigandus, anas gali pakeisti politiką ir mestis į Rytus, prieš Rusiją, štai kame Rusijos sutarties paslaptis. Jis žinojo, kad Hitleris turi kariauti, rusams buvo svarbu užsiundyti pirma prieš lenkus ir tuo prieš anglus, negu laukti ano savb pasienyje.O jei anglai ir prancūzai to pat pageidavo, tad kodėl aniems “griekas”, o šitiems dangaus užmokestis. Kad Anglija ir Prancūzija kapitalistinės bei imperialistinės valstybės, niekas neabejoja, bet mes tikėjomės, jog Rusija tuo nėra, o pasirodo, kad tas pats, tad ko ji liepė šaukti ginti Rusiją, kuomet abu labu toki ?Šičia kertinis akmuo ir jį reikia gerai įsisąmoninti, kad nepakartoti tos klaidos, kuri įvyko 1914 m.Šiandien, aistroms ir pyk- čiams siaučiant, proletariatas gali vėl būti suklaidintas ir patys tie vadinami vadai nenoromis savo karščiavimosi gali tik suteikti medžiagos mulkinti komunistams toliau paskelbus visus 'kitus karo šalininkais bei imperializmo bernais.Šiandien turime išspręsti aiškiai: 1) Kas karo kaltininkai, 2) koks šis karas, 3) kokios jo galimos pasekmės, 4) kaip proletariatas turi žiūrėti ir elgtis šiame kare?Iki mes aiškiai neatsakysime į šiuos klausimus, tol bus progos komunistams ir fašistams varyti demagogiją. Ir jei pažiūrėsime į komunistų varomą agitaciją ir jų teikiamus argumentus, turėsime pripažinti, jog jie meluoja ir patys sau prieštarau- į .ja. >Kas karo kaltininkai?Pats bolševikų tylėjimas šiuo klausimu aiškiausiai parode, jog karo kaltininkais yra visi be išimties.Tos kaltės tenka, vienam daugiau, kitam mažiau, Rusijai Vokietijai, Anglijai, Italijai, Prancūzijai ir dargi š. Amerikai.' Didžiausia klaida galvoti, jog šio karo priežastimi buvo ir tebėra paskutiniai įvykiai. Nieko panašaus, šis karas yra tąsa dar 1914-18 m. karo. Maža to, dargi jo priežastys, motyvai tie patys, nors viskas pridengta kitos spalvos skraiste.

Bismarkas pasitraukęs iš 
kanclerio vietos savo atsimini
muose ir asmeniškuose pasikal
bėjimuose prieš pirmą pasaulio 
karą pasakė: “Vokietijos pra- 

gyrė Rusijos bolševizmą, pas- mončs augimas mus prives prie 
į;ui Italijoj fašiziną, o paskuti- karo, bet uždusinti Vokietijos 
niu laiku labai gėrėjosi Hįtle- praničhę reiškia mirti 1” pramo-

(Tęsinys)Dargi karui prasidėjus ir jau
• ' t ' I ĮlLenkiją užėmus, Hitleris uorėjoį išsiderėti taiką gąsdindamas busimais pasitarimais su Rusija, jei taikos pasiūlymas bus nepriimtas. Bet anglai ir visas pasaulis puikiai žinojo, jog tai tik paprastas šantažas, bet ne faktas ir taikos pasiūlymus atme-, te, nenusigando, nes puikiai ži-' no j o kokios to pasitarimo pasekmės gali būti. Ir neapsigavo... Rusija gąsdino ir toliau bi-. jojo eiti... Ji gąsdina ir šiandien, bet... visas pasaulis žino, jog tai tik šantažas. Maža to, pasaulis dar daugiau žino. Pasaulis žino, jog Rusija gali į šį karą įsivelti ir padėti Vokietijai ir visgi šypsosi.' Kodėl?Labai paprastai. Pasaulis -ži; no, jog karas Rusijoje nepopuliarus ir Rusija nenori, bijo karo ir karau įsivels tik tuomet, Kuomet jos vidaus padėtis bus tiek bloga, jog jos valdovai turės pasirinkti vieną iš dviejų:

Bet Keistutis ima Lenino nesąmones už šventą tiesą ir, pasiremdamas ja, tvirtina, kad Rusija “negali” būti imperialis- tiška, nors ji svetimas žemes grobia tokiu pat godumu, kaip Hitleris arba Mussolini. Gal būt, jam atidarys akis bent dabartie ne Maskvos agresija prieš demokratinę suomių respubliką? Bet vargiai. Kas aklai tiki, pats; neišmanydamas kuo (“credo,; quia absurdum I”), tam gyvenimo patyrimas nieko nepasako.

Nors “Naujienose” Jau šernai 
buvo tilpusi žinia, kad p. V, F/ 
Laukaitis nebėrą teisėjas Balti-

(ACME-NAUJIENU Photo 1RISTO RITI, naujasis Suomijos premjeras.
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GERIAU GYVENTI, 
NEGU MIRTI

O jei Rusija įsivels į karą ir j įsivels vien tam, kad galėtų išvengti vidaus revoliucijos, ką reiškia jos karinis pajėgumas? Nieko. Lygiai kaip 1914 m. Taigi, jei revoliucijos pavojaus Rusijoje nebus — ana nesikiš karau, kad tuo neiššauktų vėliau neramumų ir nenusilpnėtų, gi jei bus pavojus revoliucijos ir ji karau įsikiš — jos karinis pajėgumas susmuks, kaip susmuko 1917 m. Taigi, jos užsiautos kelnės nebaisios pasauliui, nes pasaulis puikiai žino, jog jos storo balso kalba visvien priklauso f dar nesubrendusiems vaikinams.Jeigu šiandien Santarvių valstybių spauda ir bendrai valstybės vyrhr "kalba komplimentus Rusijai įr- dargi Ghurchillis sako, kad Rusija savo įsikišimu sulaikė Vokietijos veržimąsi, tai nereikia lai imli už šventą tiesą, nes tai vienas iš daugelio: metodų karo propagandos, kurios tikslas yra dvejopas: truputį apmalšinti Rusiją ir jai neduoti kozirio į rankas kurį galėtų panaudoti savo viduje įro- 1 dinedama, jog Santarvės valstybės pyksta ant jos ir ji turi padėti vokiečiams, antra, tuo nori nuraminti savus, kad anie nenusigąstų Rusijos bendradarbiavimo su Vokietija x ir pultų pesimizman.Jei Angliju to nenorėtų daryli, ji šiandien galėtų daug daugiau karčios tiesos pasakyti Ru-i sijai ir įrodyti jos diplomatijos intrigas šio karo sukūrime pačių rusų dokumentais, bet tuo pastumtų Rusiją jau šiandien karai! prieč savp, ko ji nenori ir negali pageidauti.
Jonas Kruze išvedė šitokią pamoką iš bolševikų įsiveržimo 

Suomj jpn:
“Suomija yra pavyzdis li

kimo, kokio Lietuva, Latvija
ir Ęstija butų susilaukusios,j 
jeigu jos nebūtų paklausiu
sios ‘dėdes’ Stalino grūmoji
mų ir nesutikę išpildyti Mo
lotovo reikalavimų. Suomiai; 
yra nuomonės, kad geriau žū
ti dabar, negu vergauti visą 
amžių, o Baltijos valdybės- 
yra nuomonės, kad geriau 
dabar gyventi.”
Nuomonių skirtumas tarpe 

Suomijos ir kitų PabaĮti 
publikų yra, žinoma, h<ė tiktai

kad geriau

iventi vergijoje, bet ir tame, kad 
Suomija daug stipresnė, yra pa
togesnėje geografinėje padėtyje 
karui vesti ir turi dauginus 
draugų pasaulyje, negu Lietuva, Latvija arba Estija.

Galima pastebėti, jogei tą pa- 
čią mintį, kad “geriau dabar 
gyventi”, negu mirti kovoje už 
Jaisyę, išreiškė ir airiškas ang
lų rašytojus Bernatd Shaw. Ar 
Kruzęi yra garbe -.patekti į tokią 
kompaniją, mes nežinome. Bet 
Bernard Sbaw dažniausia kalba 
ne taip, kaip kiti žmonės. Jisai

rię ‘•“genijum”. Sudėjus į daik
tą Staliną, Mussolinį ir Hitlerį 
jr Užmovus tai trigalvei baidyk
lei Idauno kepurę, gausime šių 

Shaw’otame, kad suomiai sutinka dienų Bernardo 
riau mirti už .laisvę, negu gyj tišką idęa^f’..

nės niekas Vokietijoje nedusino, 
ir lai privedė prie karo.

1939 m. Hitleris pasakė savo 
Reichlago kalboje: “Mes turime 
eksportuoti arba uždusti”. Ar 
ne tie patys argumentai?

Dabar kyla klausimas: kodėl leista po dvidešimt penkių metų prieiti prie to pat, kas privedė prie pirmo karo? ;Versalio taikos prieŠginumai. Čia ir prasideda š. Amerikos kalte. Jei Versalio laika butų i buvus teisinga ir butų buvus arba žiauri arba žmoniška, bet ne mišinys abiejų, šiandien neturėtume to, kas yra.Wilsono keturiolika punktų išpildymas butų ilgesniam laikui atstūmęs karą, kaip lygiai Klemenso punktai butų neprive- dę prie Vokietijos galybės atsigavimo, bet sumaišius šių abiejų nuomones, gavosi idiotizmas, kuris turėjo vėl prie karo privesti.Kapitalizmas visuomet pasižymėjo nepaprastu egoizmu ir trumparegiškumu, bei viendic- niškumu. Kapitalistas nežiūri ar ryt jis pelnys ar turės prekes sandėlyje laikyti, bet jis žino, kad turi gaminti, suktis, dusy-• ti vieną, pats kilti. Sakyti ko-• dėl leista Vokietijos galybei atsigauti, tas pats ką pasakyti kodėl kapitalistinis pasaulis, nežiūrint savo neapykantos pirmiem Rusijos porevoliuciniems laikams, vedė su ja biznį ir leido Rusijai išaugyti savo techniką. Į abudu klausimus vienas atsakymas — pelno troškimas, gobšumas vertė pasaulio kapitalizmą remti Vokietiją, remti dargi Rusiją.Versalio taikos sutartyje turėjo būti vienas iš dviejų principų: imperializmas arba žmoniškumas, Wilsonas arba Klemenso. Jei butų prisilaikyta Klemenso, nebūtų leista atsigauti nei ekonominiai nei tuo pat kariniai Vokietijai. Bet, aišku, kapitalizmo tarpusavi santykiai, konkurencija, galinėj imąsis leido atsigauti Vokietijos galybei. Maža to, revoliucijos pavojus vertė Vokietijos naštą nuolatos mažinti ir ji išaugo.Išaugo ir prieš jos akis atsistojo ta pati 1911 m. rinkų ir žaliavos problema, šį kartą tai buvo pridengia nacionalizmu, bet bendrai buvo tas pats.Komunistų rolė Vokietijos atsigavime taip pat nemaža, nes visų pirma Rusija pradėjo smarkiausiai draugauti su Vokietija, vesti prekybą ir kapitalizmas kitų kraštų nenorėdamas užleisti vienai Vokietijai Rusijos rinkos, pradėjo taip pat su ja prekiauti. Komunistai ir kiti šaukė jog našta užkrauta ant Vokietijos neteisinga ir jie pirmutiniai paskelbė Versalio taikos begėdiškumą ir vertė per darbo mases užsienyj V. Europos ka
pitalistines valdžias tą naštą mažinti.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ^
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE

Iš Lietuvos
Gausiai aukoja knygas 
Vilniaus krašto lietu

viamsKAUNAS. — Visuomenė jau suaukojo per Lietuvos Moterų Tarybos susiorganizavusią lietuviškoms knygoms rinkti komisiją apie 2,650 egz. įvairių vertingų lietuviškų knygų ir daug gražių komplektų žurnalą.Dr. Steponaitienė-Ambrazie- jutė paaukojo 300 egz. naujų knygų, adv. Vaitiekūnas 100 egz. naujų vertingų knygų. Nemažas knygų aukas įteikė perduoti lietuviams vilniečiam^ pulk. Balčiūnas, Sutkai, Snieč- kai, Pet. Vaičiūnas, Vyt. Alantas, Tetmajeris, Dagys, Kairuk- štienė, M. Sandonavičius, če- sėkai, Kazys Jasėnas, pulk. Šimkus, “Pavasario” knygynas, Algimantas Pikčilingis, notaras Brazaitis ir kt.Knygos Moterų klube, Mickevičiaus g. 20b, bus priimamos tik iki š. m. lapkričio 10 d? darbo dienomis nuo 10 vai. iki 13 vai. ir nuo 16 vai. iki 18 vai. Maloniai prašome visuomenės iki minėto laiko skirtas knygas sesėms, broliams vilniečiams prisiųsti. Artimiausiu laiku knygos bus išsiųstos į Vilniaus kraštą.
Javų pirkliai turės ra

šyti atsakomybės 
knygasKAUNAS. — Kainų tvarky- • tojas javų prekybai tvarkyti įsakymą pakeitė ta prasme, kad javų pirkliai, išsipirkę I, II ir III rųšies verslo liudijimus, turi vesti rugių ir kviečių pirkimo ir pardavimo knygas, kuriose turi būti pažymėta: javų kiekis ir pirkimo ir pardavimo data ir kaina už t cnt.Stambesnėms kaip 20 cnt partijoms turi būti nurodytais pardavėjo ar pirkėjo vardas, pavardė ir adresas.Jei, šie duomenys yra vedamoje sąskaityboje, lai pirklys atleidžiamas nuo prievolės vesti atskiras pirkimo-pardavimo knygas.Pirkliai, išpirkę I, II ir III rųšies verslo liudijimus, turi ne vėliau, kaip kiekvienos savaitės antradienį pranešti Kainų; - tvarkytojui praėjusios savaitės rugių ir kviečių apyvartos Žinias. Pirmoji apyskaita turi būti pristatyta 1939 m. spalių 31 d.

Steigia kazeino fabrikąBIRŽAI. — X. 24 d. Saločių C p. p. b-vė perėmė iš rangovų kazeino gamyklai įrengti pastatus ir įmontavus mašinas bus r pradėtas darbas.Lietuvoje bus ketvirta kazei- r ną gaminanti pieninė.
\
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ĮVAIRENYBES

ŽEMES DREBĖJIMAI, KURIE SUKRĖTĖ
' PASAULĮ

net kasdien įvyksta 
ir tūkstančiais. Smul- 
žemės drebėjimai pa- 
jokių nuostolių nepa-

baisu-, 
Iš Me
dienos

Musų žemelėj yra daugelis 
tokių vietų, kurios kartkartė
mis yra sukrečiamos milžiniš
kų žemės drebėjimų. Smulkes
nių žemės drebėjimų įvairiose 
vietose 
šimtais 
kesnieji 
prastai
daro, todėl į juos ir maža do
mės tekreipiama. Tuo tarpu di
dieji žemės drebėjimai dažniau
siai padaro milžiniškų nuosto
lių ir per juos žūsta daug žmo-, 
nių. Istorija žino keletą žemės 
drebėjimų, kurie savo 
mu sukrėtė visą pasaulį, 
sų, žemės drebėjimo 
yra baisumų dienos, štai kele
tas didžiųjų žemės drebėjimų 
paskutiniaisiais laikais.

Tai buvo 1755 metais. Ėmė 
veikti keletas vulkanų, o jiems 
veržiantis ėmė drebėti žemė. 
Rugsėjo mėn. 11 d.* išsiveržė 
Heklos ugniakalnis Islandijos 
saloj, ir žemės drebėjimas su- 
krėtė ne tik visą Islandiją, bet 
pasiekė ir Grenlandijos pakraš
čius. Liepos ir rugsėjo mėne
siais stiprus požeminiai smū
giai sukrėtė Persiją ir Italiją. 
Bet tai buvo tik pirmieji ženk
lai besiartinančiai Lisabonos 
katastrofai.

Išaušo lapkričio mėn. 1 d. 
Žmonės Lisabone kaip ir kas
dien dirbo, vaikščiojo, ilsėjos.

COAL' 
in — _n

$6.00
$6.00

.. $5.00 
ŠAUKITE

EGG ...................
' NUT ............C.....

BIG LUMP .....
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

NAUJIENŲ
Kalendorius

11940]
METAMS.

NTAUJIENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kalen dorių 

1940 metams. Kiekvienas mė^ 
nuo turi po atskirą paveikslą. 
Paveikslai yra iš 
Vilniaus krašto.

Kas užsirašys 
—gaus kalendorių 
Paskira kopija-~10c.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chlcago, Illinois.

Lietuvos ir

“Naujienas” 
nemokamai.

=s

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir aami| aav!-

NAUJIENŲ
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

RaftfnB atdara kas vakaru 

Bet štai apie 91/2 vai. sukrėtė 
visą miestą 3 žemės smūgiai; 
Per pirmąjį dūžį žemė drebėjo 
apie 10 minučių. Antrasis b 
tretysis dužiai buvo kiek trum
pesni — žemė drebėjo tik po 
porą minučių. Bet užtat jie 
buvo žymiai smarkesni ir jų 
pasėkos tiesiog baisios. Per pir
mąjį žemės sudrebėjimą namai' 
tik susvyravo, o tuo tarpu 
per antrąjį ir tretįjį žemės dre
bėjimus namai griuvo, kaip 
degtukų krūvelės. Po trečiojo 
požeminio smūgio ir žemės dre
bėjimo visas Lisabonos mies
tas, Portugalijos sostinė, buvo 
tik griuvėsių krūvos. Bet tai 
dar ne viskas. Dėl žemės dre
bėjimo įsisiūbavo vandenynas 
ir milžiniškos jo bangos tėškė 
į miestą. Vandeny paskendo 
laivai, sugriautieji namai h 
tūkstančiai žmonių. Ir paga
liau mieste kilo gaisras, kuris 
sunaikino tai, kas dar liko ne
sunaikinta žemės drebėjimo ir 
vandenyno bangų. Lisabonos 
katastrofa yra viena didžiau
siųjų žemės drebėjimo katas 
trofų pasauly.

Daug didelių žemės drebėji
mų dažnai įvyksta Pietų Ame
rikoj, Kordiljierų kalnų apy
linkėse, prie Didžiojo vandeny
no. Čili uostas Valparaiso pei 
didžiuosius žemės drebėjimus 
yra buvęs beveik visiškai su
naikintas bent 16 kartų. Ypač 
baisias dienas Valparaiso per
gyveno 1822 mt., kai per že 
mes drebėjimą ir vėliau kilusį 
gaisrą buvo sunaikinti visi mie
sto namai, žuvo daugybė žmo
nių ir t. t.

žemės drebėjimas San Fran- 
ciske, Jungt. Amerikos Valsty
bėse, taip pat yra viena di
džiausių katastrofų kada nors 
pasauly buvusių, savo baisumu 
pralenkianti ir Lisabonos ka
tastrofą. San Francisko guli 
prie Didžiojo vandenyno kran
tų, Kalifornijoj. Tai yra pats 
gražiausias miestas Jungt. Am. 
V-bių “Auksiniuos Vakaruos”.

Tai buvo 1906 metais balan
džio mėn. 18 d. Aušo gražus 
pavasario rytas. Bet štai apie 
5 vai. 
žemė, 
miniai 
puses
džiai, ir pagaliau biro, griuvo, 
dužo. Visose miesto dalyse pa
sigirdo įspėjimo sirenos, lyg 
butų koks priešas ar gengste- 
riai (plėšikai) užpuolę miestą. 
Mieste kilo baisiausia panika, 
kokią tik įsivaizduoti galime. 
Tūkstančiai žmonių suklaupę 
gatvėse meldėsi, tūkstančiai 
dejavo, manydami ateinant pa
skutinę gyvenimo valandą. Vi
sur žmonės grūdosi, įėgiojo, 
šaukė. Dėl žemės drebėjimo 
taip pat įsisiūbavo vandenynas 
ir didesnę miesto dalį užpylė. 
Paskendo namų griuvėsiai, gy
vuliai, žmonės, žemei drebant 
prasivėrė milžiniškos kiaury
mės, į kurias nugarmėjo na
mai, gyvuliai, žmonės. • Paga
nau kilo gaisras, kuris šlavė 
tai, kas dar buvo likę. Pėr ši
tą baisųjį žemės drebėjimą žu
vo net* keletas šimtų tūkstan
čių žmonių. Iš liesų, San Fran- 
cisco 1906 metais balandžio 
mėn. 18 d. pergyveno baisią 
dieną. Iš šito žemės drebėjimo 
yra pagaminta filmą, kurioj da
linai pavaizduoti žmonių per
gyvenimai tos baisiosios ka
tastrofos metu. Filmo j parodoj 
mi ir kai kurie žemės drėbė-, 
jimo padariniai — griuvėsiai, 
gaisras, žmonių aukos. Filmą 
rodoma ir Lietuvoj “San Fran- 
cisko” pavadinimu.

šiomis dienomis, kaip pranė- 
jšama, San Franciske vėl buvę 
jaučiami požeminiai smūgiai.

jfį Nors tie smūgiai buvo nestip-

13 min. staiga sujudėjo 
pasigirdo stiprus pože- 
smugiai. Namai į abi 

ėmė svyruoti kaip me-

I

saloj
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Virkite švenčių valgius ant

Hedera® Geso Pečiaus

TIKRAI 
GERA 

VERTYBE

. o
GATAVUŠ^Udn’UĘ!

MK8 NU8TATOMK 
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NAM I SIUVA... O 

I I’IETUS RANDAM 
GATAVUS—ŠUORU

■
SENA

Šias Geresnio Virimo Priemones

. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
GOODLAND, KAS. — W. P. A. d arni n nike ir jos 

kūdikis, kurį daktarai operacijos pagalba išėmė iš mo
tinos ž?a r nų.

rus, bet žmones jie baisiausiai džiausiu visame pasauly, 
išgąsdinę, nes daugis Vis pri-. Iš 15 Tokio miesto dalių vi- 
simena 1906 meti] katastrofą, siškai buvo sugriautos 8. Dau- 
Daugis baiminasi, kad vėl ne- gely vietų nepaliko akmens ant 
pasikartotų tokia baisi nelai-akmens. Sugriauti prekybos na
me. mai, bankai, imperatoriškasis ,

Tepraėjo vos porą metų nuo teatras, Amerikos, Prancūzijos, 
baisiosios Šan Francisko katas- Italijos, Olandijos pasiuntiny- 
trofos — ir pasaulį sukrėtė bių namai ir t.t. Per katastro- 
nauja, baisi žemės drebėjimo fą žuvo pora Japonijos minis- 
nelaimc, šį kartą Europoj, Si- terių, 20 parlamento narių ir 
cilijos 
roj).

Tai
28 d.

(Viduržemio ju- t.t. Penki mil. žmonių pasiliko 
|be pastogės. 50 laivų, kurie 

buvo 1908 mt. gruodžio buvch uoste, paskendo. Užgriu- 
Vadinasi, žmonės nese- vo Sasako geležinkelio tunelis,

nai linksmai buvo atšventę Ka- Tuo laiku per jį kaip tik bėgo 
ledų šventes. Ankstų rytą, apie traukinys. Visi 600 keleivių žu- 

daugis dar tebeilse- vo. Po žemės drebėjimo Tokio, 
miestas greitai vėl buvo atsta
tytas. <

i 
‘žemės drebėjimai Lisabonoj, 

San Franciske, Sicilijos saloj 
ir Tokioj yra,, paties didžiausie
ji ir baisiausieji žemės drebė
jimai paskutiniaisiais laikais. 
O tų žemės drebėjimų dienos 
yra baisumui dienos. 

. ut

51/2 vai 
josi. Ir štai pasigirdo baisus 
požeminis smūgis, sujudėjo že
mė — ir viskas lėkė oran. Vi
sas 
vos 
niai 
mes 

4 ii

žemės drebėjimas tesitęsė 
23 sekundes, o jo padari- 
buvo baisiausi. Per tą že- 
drebėjimą visiškai buvo

sunaikintas Massinos miestas, 
Sicilijos saloj, o taip pat ir ne
didelis Scilos miesčiukas. Mes- 
sjna žemės, drebėjimas jau bu
vo pergyvenusi 1674 ir 1788 
metais, bet palyginti su 12L08 
mt. drebėjimu jie tebuvo pa
tys niekai.

Pirmosios žinios apie katas
trofą buvo visai neaiškios, nes 
visi telefono ir telegrafo laidai 
buvo sunaikinti. Radio anuomet 
dar nebuvo. Tiktai kai miestą 
pasiekė kai kurie arčiau buvę 
laivai ir išgelbėjo dar išliku
sius gyventojus, paaiškėjo ka
tastrofos baisumas. Išsigelbėju
sieji pasakojo, kad požeminis 
smūgis išmetęs miesto namus 
viršun, kurie, krisdami sudužo, 
subiro, griuvėsiuos palaidodami, 
gyventojus.' žemėj pasidarė 
plyšių, juros vanduo įsisiūbavo 
ir užpylė miestą. Dangus ap
siniaukė, baisiai žaibavo. Bai
sią dieną pergyveno Messina: 
žuvo žmonės, gyvuliai, griuvo 
pastatai, kilo gaisrai. Kas dar 
išliko, rėkė, vaitojo — ir žmo
nės, ir gyvuliai. Per katastro
fą žuvo apie 150 tukst. žmo
ni^. Buvo paskandinta pora ne
didelių saliūkių, 
Messinos miestas 
užpiltas ir jūron 
nedidelis Scilos miestelis.

1923 metais baisus žemės 
drebėjimas sugriovė Tokio mie
stą, Japonijos sostinę, ir dar 
dalį Jokohamos miesto. Katas
trofa įvyko rugsėjo mėn. 1 d. 
pietų metu, žemės drebėjimas 
tesitęsė neilgai, tačiau jo pada
riniai baisus: sugriauta apie 
200 tukst. namų ir žuvo apie 
400 tukst. žmonių. Japoniją 
dažhai ištinka žemės drebėji
mai, todėl japonai ir miestuos 
dažniausiai testato nedidelius 
namus, o kaimuose ir mieste
liuose dažnai pastatomi išardo
mi, lentiniai namiukai, kuriuos 
lengva sugriauti, perkelti ki
ton vieton ir vėl pastatyti. Bet 
dažniausiai žemės drebėjimai 
nebūdavo tokie baisus, ir po 
jų gyventojai apgriautus mies
tus greit atstatydavo. 1923 mt. 
žemės drebėjimas yra pats di
džiausias Japonijoj paskuti
niaisiais laikais ir vienas di~

LOAN ASSOClATIONof Chicago
JUSTIN MACKIEWIČH, Pres.

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

sunaikintas 
ir vandens 
nublokštas

I

' i.v'u t fU

• Naujojo stiliaus gėsiniai pečiai taip skiriasi nuo senojo kaip 
šiandieniniai automobiliai nuo pernykščių. Modernasis auto
matinis gesinis pečius tai paskutinis žodis virime, patogume, 
švarume ir taupoje. Chicagos šeimos daugiau nei po 1300 sa
vaitėj keičia į modernus gesinius pečius.

Tiktai Modernieji Geso Pečiai Turi
• TOP BURNERS kurie užsi
žiebia automatiniai. Nė degtu
kų brėžti—ir kokį tik nori 
karščio laipsnį gausi iškarto!
• GIANT BURNERS greičiau
si top-stove virimo pečiai.
® PEČIAUS KARŠČIO KON
TROLĖ—Baigia “spėjamąjį” 
virimo būdą—išlaiko karštį iki 
5 laipsnių ribos reikiamos 
temperatūros.

I

Liberalė nuolaida už senąjį 
priimsime kaipo įmokesnį—Lengvus mėnesiniai išmokėjimai.

• NERŪKSTĄ BROILERIAI 
pašalina durnus, kepa dvigu
bai greičiau.
• AUTOMAT. LAIKRODŽIO 
KONTROLĖ (pasirinktinas )^— 
užsuka ir atsuka pečiaus karš
tį, išėjus.
• TŪKSTANTIS SKIRTINGŲ 
KARŠČIŲ! Gali gauti koki tik 
nori karštį tuojau. Be laukimo!

jūsų pečių—Jūsų senąjį pečių

MODERN coomy . . CONSTANT HOT V/ĄTER . . SIIENT REFRIGERATION . . GAS HEATING

T H E P E O P I. E S G A S LIG H T A N D C O K E ‘ C O M P A N Y I
P H O-N f W A B A S ,9 6 0 O O ( ■ . .. t'-» ' *1

$4,000,000.00
$275,000.00

NAUJIENŲ
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 194d

Turtas virš - - - 
Atsargos fondas - 

Dabar Mokame 31/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

V/iinrv 1 jL>I U. o

GOVERNMENT 
SAVINOS FEDERALLY 

(NSURku
4192 ARCHER AVENUE

——

LITHUAN1AN BUILOINfi, LOAN & SAVINOS ASS'N

AR TAMSTA
TAUPAI?

A

I

kuri sutaupė $1,000 
sutaupytą tūkstanti

Štai šeima, 
ir dabar tą 
įmokėjo kaipo pirmą mokestį už 
namą, o kitus reikalingus namui 
išmoksti pinigus gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo

kėjimais iš

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500

Atdara kašdien nuo 8 v. iki 8 v.

PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO 

ARBA

RŲ 
STORE

I I OLD GOLD DISTR1BU

OLD GOLD DlSTRiBUTORS, INC. 
CHICAGO.ILL. >

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

šakninių vai-

NUO LIGŲ

Jei Jaučiatės Išvargę 
ir Jėgas Iššisėmę 

Kai kas skauda, 
kai kenčiate nuo 
reumatizmo, ke- 
oenys skauda, 
galva, tulžies ak-, 
menys, strienas 
diegia, kaulų 
reumatas, odos 
liga, persišaldę u 
ir tt. neužvilkin
dami, skubėkite 
pilnu pasitikėji- . 
mu į Dr. Michael’s 
stų krautuvę.
ŠAKNŲ GAUSA

GAUSOS
• Aukštam kraujo spaudimui
• Kepenims—talžei
• Skilvio ligoms
• Užkietėjimui
• Dusuliui

• Slogoms
• Nervams

• Bronchitis
• Galvos gėlai 

Kraujo spaudimas atitaisomas 
nemokamai.

Dr. MICHAEL’S 
HERB REMEDIES 

1223 MILWAUKEE AVĖ. 
3C59 LINCOLN AVĖ.

LIETUVIŠKOS 

Kalėdų 
KORTELĖS 

su 
KONVERTAIS 

po 

10c 
KIEKVIENA.

Žiemos vaizdeliai, gėlių 
bukietai su lietuvis om 
eilėm jr pasveikinimais. 
Kortelės TINKA priva- 

asmenim ir biz
nieriams.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

GERS. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti i

skelbiasi Naujienose.



Antradien., gruodžio 5, 1939

NAUJI NARIAI ĮVAIRIOS ŽINIOSKONTESTANTŲ VEIKLA — SAVAITRAŠTIS —
Iš kontestantų antrą dovaną laiku prirašo daugiausia jau 

laimėjo John Petkus iš Auro- nuolių.
ra, III.

NAUJIENOS;'chicago, ui.
....... .. ...............  —............................. ...I. •»! ................. ........

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

Kvota Įrašė
Adomas Markūnas, Chicago ................................ 15...... 46
Benedict Vaitekūnas, Chicago .......................... 18...... 41
Juozas Žukas, Chicago ..................................................... 38
John Petkus, Aurora, III. Kvota baigta ...................... 38
Juozas Ascilla, Chicago ....................................  12....... 33
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III. Kvota baigta .... 34 
K. Yokubka, Cicero, III............................
V. B. Ambrose, Chicago .......................
S. Yurchis, Chicago ...............................
Petras Galskis, Chicago .........................
Dzūkas, Chicago ......................................
Jonas Thomas, Chicago .........................
Fra n k Bulaw, Chicago ...........................
Joseph Laurinas, Aurora, III...................
Petras Lapenis, Chicago ........................
Marijona Ascilla, Cicero ........................
Ramusis Mikšys, Chicago .....................
Mike Senko, Chicago .............................
E. Norgailienė, Chicago .........................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III................
Frank Klikna, Chicago .........................
Miss Josephine Miller, Evanston, III. ... 
Thomas Šalkauskas, Chicago ...............
J. Cinikas, Cicero ...................................
S. Mockus, Racine, Wis..........................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis..............
Chester Prakuratas, Gary, Ind...............
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III. 
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind. .. 
Bruno Arlauskas, Chicago ...................
Joseph Augaitis, Cicero ........................ .
Constantih čepulevičius, Chicago .........
Anton Marshall, Maywood, Iii................
Pavieniai nariai įrašė ............................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais. 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

Konkurso pabaigtuviij gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį j draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
□žkandžiams ir gėrimams.

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

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

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

Pirmas skaičius parodo kontestanto kvotą iki Kalėdų, o 
antras — kiek jau turi įrašęs.

Kuris pirmas kontestantas baigs savo kvotą iki Kalėdų, tas 
gaus pirmą dovaną $15; antras $10; trečias $5.

i ii Ji .

CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P> GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas 
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius 
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

John Petkus

110

8.... ...24
18 22
11.... ...18
14... ...15
13... ...12

9.... ...11
15... .....8
10... .....8
9-.......8

11... .....8
ib.... .....4
13... .....4
15........3
10... .....3
9... .....3

10... .....2
15... .....2

9.... .....2
10.... .....1
10........1
10... .....1
10.... .....1
10
10
14... .....1
10
10

na

vai.

Rockford, III
Pas?žvmė o D ras Bernard 

Bolotoff, Rockford Lietu
vių Kultūros Draugijos 
narys.

da-

Prieš keletą savaičių rašiau, 
kad tarp dviejų draugų, būtent; 
S. J. Petrausko iš Rockford ir 
John Petkaus iš Auroros eina 
smarkios rungtynės už pirme
nybę laimėti pirmą Kalėdų do
vaną. Tas šiandien yra įvykęs 
faktas. S. J. Petrauskas laimė
jo pirmą Kalėdų dovaną, o 
John Petkus antrą. Draugas 
Petkus savo kvotą išpildė su 
kaupu ir dar mano iki. Kalėdų 
gauti kelloliką narių. Reikia pa
žymėti, kad ir Auroroj šiuo

Nors iki Kalėdų dar yra veik 
trys savaitės, bet jau dvi pir
mos dovanos laimėtos. Liko 
trečia Kalėdų dovana. .Kuris 

'pirmas dabar pabaigs savo kvo
tą, tas laimės trečią Kalėdų do
vaną $5. Kuris trečią dovaną 
laimes, šiuo laiku sunku įspėti, 
nes daugumas kontestantų turi 
progų.

• Pereitą savaitę į priekį pasi
varė tik keturi kontestantai, 
būtent, John Petkus gavo 7 
narius, Dzūkas 3, Jonas Tho
mas 2 ir dėde Vaitekūnas vie
ną narį. Kaip matote iš kontes
tantų darbuotės, tai tnažų mies
tų kontestantai smarkiau dar
buojasi, todėl ir dvi Kalėdų do
vanas laimėjo. Kas su Chicagos 
kontestantais pasidarė — tai 
negaliu suprasti, nes šiuo laiku 
žmonės dirba gerai, oras ieško
jimui narių puikus, bet dau
gumas kontestantų, regis, ne 
nemėgina narių gauti. Draugai 
kontestantai ir kontestantės, 
truputį daugiau pasistenkit dar
buotis, nes užėjus šalčiams bus 
daug sunkiau darbuoti^.

Pereitą savaitę į Chicagos 
Lietuvių Draug'ją liko įrašyta 
1^4 naujų narių. Taigi, per visą 
jubiliejinį vajų jau įrašyta iki 
šiai dienai 520 narių.

Kont. John Petkus iš Auroros 
įraše:

Stella Benevich
Anthony Joseph Šalis
Grace Witchowsky
Stella Langus
Anthony Witchousky
Anthony Joseph Mamanas 
Vincenl Doreiki

Kont. Dzūkas įrašė:
Joseph Niekus
Petras Voišis
Anna Kalvick
Kont. B. Vaitekūnas įraše:
Kazimierą Pocių
Kont. Jonas Thomas įrašė:
Veroniką Guokas
Jonas- A. Guokas

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia

MANO VEIKLA
Per draugą J. Jasinską man 

teko susipažinti su ponais G mo
kais, kurie yra progresyviški 
žmonės. Besikalbant ap’e lie'u- 
višką judėjimą aš paraginau, 
kad jie prisirašytų prie musų 
didžiulės organizacijos, būtent, 
chicagos Lietuvių Draug jos. Ir 
jie mielai' sutiko, būti nariai. 
Ten pat man dar malon au bu
vo susipažinti su inteligenJšku 
Guokų su nu m, kuris vos p ašie

ima atsakomingą vielą šaldytu
vų kompanijoj. Kadangi jis gra
žiai lietuviškai kalba ir su lie
tuviais myli dalyvauti, tai aš 
manau, kad į trumpą laiką jis 
įsirašys į musų didžiulę orga
nizaciją, tuo padaugindamas 
musų draugijos narių skaičių. ;

—Jonas Thomas

Permainykite adresus

Nebeatidarys Kali 
fornijos parodos 

1940 m.
SAN FRANCISCO, CaL, gruo

džio 3. — Kai Kalifornijos pa
roda užsidarė pereitą rudenį, 
tai planuota atidaryti ją 1940 
metais. Pereitą šeštadienį pa
skelbta, kad parodos 1940 m. 
nebeatidarys.

Amerikos komunis 
tai gauna Stalino 

pinigų
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 3. — Pereitą šeštadienį 
Dies na-(amerikoniškai /veiklai 
tyrinėti komitetui liudijo Jay 
Lovestone, buvęs Jungt. komu
nistų partijos sekretorius. Tarp 
ko kita Lovestone paaiškino, 
kad 1926, 1927 ir 1928 metais 
Maskva skyrė Amerikos komu-

Žuuas Apie Tar e n- jnistams po $20,000 — $25,000 
gimus. kas metai. Už nepaprastą dar

bą mokėjo dar priedo. Amerir 
porą mėnesių a^al |kos komunistai, sako Lovestone, 

. Jie veikia.

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

a

r *

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

tai bus paskutines duodamos 
dovanos už nesirgimą per virš 
pažymėtą periodą, nes taisant 
konstituciją liko nutarta, kac 
1940 metais bus duodamos do
vanos nariams paskutinį kartą.

da-

Dr. 
mi-

nariai, kurie persikėlėle gyventi 
į naują vietą, malonėkiie tuč
tuojau permainyti savo adresus 
nes jau tuojau bus išsiųsti laiš
kai su balsavimo blankomis ir 
kiekvienam nariui bus pasiųsta 
tikietas nemokamai į metinį 
draugijos balių. Nepamirškite 
permainyti adresus!

Nariai gaus dovenaš.► I ,
Kazimiera černauskienė, A 

melija Remoncieng,; John Daba- 
šinskas, Michaėf^Radaviče, Ve 
roilika Walonchewsky, Anton 
L. Skirmont, John Phillips, Bar
bara Smalelis, Antanas Sh’mas 
Justinas Mandrąvickąs, Motie
jus Navickas, John Naumavich, 
Kastas Ramutis, Madgė Norvai
šienė, Anna Rainis, Stanley Yur
chis, Antanas Abromaitis, Alex 
Kukuraitis, Paulina Šileikis, 
John Matulis, Aptanas Rulis, 
Joseph šalna, Karolina Linkovs- 
ki, Martha Jakubka, Bęrtha 
Marshin, John Buchinskas, 
Stdnley Rekašius, Barbora Pas- 
ki, John Barčas, Kastancija Da- 
raškienė, George Cibaaauskas. 
Joseph Zinkevičius, Anna Pet 
kūnas, Mary Datkunas, Sophie 
Lapinskas ir Joseph Gailis.

DOVANOS NARIAMS
Draugijos darbuotojams 
Kalėdų dovana už gavi

mą daugiausia narių 
x. iki Kalėdų

Apie 
•‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų I savo valios neturi 
Parengimų Informacijų Biurų. |ųajp Stalinas liepia jiems veik-

Draugijos, Kliubai ir viso-Lj 
kios įstaigos prašomos praneš- _________
ti “Naujienoms“ dienas savo p . • j Iki’
parengimų. Taipgi ir rengėjai. -toKirKl, pHS KC1 DU 
pirm samdymo svetainių, pra mOratOriumą ŠUO- 
šome kreiptis į Naujienas ”, 
kad nesusidurti su kitais pa- mijos skolai 
rengimais ir išvengti nepagei- 
daujamos konkurencijos, ši WASHINGTON, D. C., gruc- 
patarnavimą “Naujienos“ tei- džio 3. — Senatorius Norris pa- 
kia nemokamai. | reiškė nuomonę, kad Jungt.

Valstijos turėtų nereikalauti 
Suomijos skolos mokėjimo kol 
suomiams tenka kariauti prieš 
usus. Norriso sumanymui ke- 

’etas kitų senatorių pritarė.

paAiislėpę jį 
savo parapi
ją j rankas

Karo Žemėlapiai

Ar Žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti ?

Net kunigai 
studijfioja, nors 
joninis draudžia 
paimt.

“Keleivį*’ 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, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
' Adresas toks:

“KELEIVIS” t

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 15 c.

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

— ĮVYKS —

Sausio 14 d., 1940
RUBSTUVIŲ SALfiJE

333 SO. ASHLAND BLVD.

253 Braadway,
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Mėty Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AKRO KL1UBO 

NAUDAI.

RAUMENŲ 
NUGARGRL A—SKAUSMAS— 

SUSTYRIMAS

SKAUSMAI—GĖLOS
Jei pirmas geras išsibraukymas su 

maloniai raminančiu Musterole ne
suteiks geros pagalbos nuo kanki
nančių raumenų gėlos ir skausmų— 
paeinančių nuo slogų—visomis iš
galėmis—skubėkite pas gydytoją. 
Bet Musterole paprastai Savo Dar
bą Atlieka—

Musterole suteikia greitą pagel- 
bą, nes tai yra DAUGIAU negu 
“tik mostis”. Tai yra ' nuostabus 
švelnintis vaistas, kuris persisun
kia per viršinį odos sluogsnį, kad 
sumažinti skausmą. Vartoja milio- 
nai per 30 metų! 3 stiprumai: Pa
prastas, Vaikų (švelnus) ir Extra 
stiprus, 40c.

Dr. Bernard E. Bolotoff (Ba
lys Bulota), palyginti, nelabai.^ 
sviiiai pradėjo pas mus prakti
kuoti medie ną. Tačiau tenka 
su malonumu pažymėti tas fak
tas, jog jis juo tolyn, juo la
biau pasižymi savo sumanumu 
ir gabumu. Jo populiarumas 
auga ne tik lietuvių, bet 
tatauČių tarpe.

Štai prieš kiek laiko 
jaunas daktaras padarė 
nepaprastą dalyką, apie kurį 
gana daug rašė vietos anglų 
laikraščiai. Dalykas buvo te
kis: Dr. Bolotoff liko pašauk
tas prie gimdymo. Ponia Ray- 
mond pagimdė be laiko mažy
tę ir silpnutę mergaitę, kurios 
vidujiniai organai {žarnos, 
apendiksas, pūslė ir iš dalies 
skilvis) buvo išvirtę į viršų. 
Aišku, kad toks kūdikis netu
rėjo jokių šansų gyventi. Fak
tiškai šansai, kad tas kūdikis 
išliks gyvas, buvo 1 prieš 1,000.

Better Than A Mustard Plasterl

MIRACLE
DON’T FORGET
TO SEND THE

Mėtinis vakaras — balius.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

metinis vakaras — balius įvyks 
sausio 21 dieną 1940 m., Amal- 
gaineitų svetainėje, Van Buren 
S t. ir Ashland Blvd. Programą 
pildys Birutės choras.. Bus per
statyta vieno veiksmo operetė 
“Sveikam Ligos Neįkalbėsi ’ ir 
koncertas.

Kas tokiu atveju reikėjo 
ryti daktarui? Leisti, kad kūdi
kis mirtų?

Ne. Daktaro pare ga yra 
ryti viską, kad butų galima 
vybę išgelbėti. Ir tai padarė 
Bolotoff. Nedelsdamas nė
nu lės, jis nutarė vos tik gimu
siai mergaitei padaryti operaci
ją, nes kitokios išeities jos gy
vybei išgelbėti nebuvo. Pasikvie
tęs į talką kelis daktarus, jis 
padarė nepaprastai re^ą opera
ciją ir išgelbėjo vos tik gimusio' 
kūdikio gyvastį. Priešingu atve 
ju kūdikis butų neišvengiamai 
miręs.

Vietos daktarai sako, jog jie 
neatsimena, kad tokios rųšies 
operacija butų buvusi kada pa
daryta Rockforde. Ir iš viso to
kios operacijos yra didelė rete
nybė. Tuo pačiu metu jie kom- 
plimentuoja daktarą Bolotoff 
už jo sumanumą ir gabumą.

šia proga man labai malonu 
pažymėti tas faktas, kad Dr. B. 
E. Bolotoff yra Rockfordp Lie
tuvių Kultūros Draugijos narys. 
Ir ne tik šiaip sau narys, bet ir 
didelis draugijos patriotas ir rė
mėjas. Jis su atsidėjimu seka 
draugijos veiklą, o ypač sporto 
srityje.

More powėr to you, Dr. Bo
lotoff!

Musų visų linkėjimas: kuo 
geriausio pasisekamo ir ateityje.

Volungis

Pirma dovana $25.00
Antra >> 15.00
Trečia 10.00
Ketvirta 5.00
Penkta ,, 3.00
šešta ,, 2.00

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove 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 
z AMERIKOJE

____  307 West30th Street, New York, N. Y.____________ir ki-

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

r

Cicero, III
vr

dovaną Bronislovas Koz 
įrašydamas Jadvygą Galvi

musų 
vieną

Gruodžio 9 d, Cicero Lietu
vių Kultūros Draugija rengia 
šaunią “bunco” parę su šokiais 
L. L. svetainėje, 14 st. ir 49 Gt. 
Pradžia 7:30 vai; vakaro.

A FIM: II
lis ov. .Hat 

MIUIONS PREFER

H0W TO CLEftNSE ANO SOOTHE
TIRE D

STRAINED* EYES
• Don’t suffer from burn- 
ing, smarting cyea. 
Murinę brings you 
quick,amaginĄ relief. 
Murine’s six extra in- 
gredienta complaMy 
wash away eye irrita- 
f/on-makeyour eyea feel
clean, fresh.alive 1 Ūse Murinętwicedaily. 
*Eye8trainduetoduat,driving,glare,cloaework, 
moviea.reading.late houra. Murinę willnotcor- 
rect eyedefidendea. For treatmentof organiccye 
diaordera, aee a eompetent profeaaional at cnce.

Draugijos piknikas.
Chicagos Lietuvių Draugija 

jau paėmė piknikui Liberty 
Grove daržą birželio 16 d. 1940 
m. Kad piknikas butų sėkmin
gas, tai valdyba* nutarė padary
ti serijas nuo 5 iki 25 centų su 
dovanomis. Pusę uždirbto pelno 
bus paskirta Vilniaus šelpimui. 
Kai serijos bus pagamintos, pra
nešime vėliau.

P.S. Kad galėtų pirmą dova
ną gauti, tai Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys turi prirašyt) 
nemažiau kaip 5 naujus narius 
iki Kalėdų, o kad gautų antrą 
dovaną, tai narys turi prirašyti 
nemažiau kaip 3 naujus narius 
iki Kalėdų.

Pasiryžę laimėti.
» I

Pasiryžo laimėti aukščiaus mi 
nėtą 
vick 
ną.

\elbimai Naujienose 
oda naudą dėlto, 
1 načios Naujienos 

nandinfiTOS

Nariams dovanos.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

nariai, kurie draugijoj išbuvo 
10 metų ir nesirgo per tą laiką, 
gaus dovaną auksinį žiedą, o 
kurie išbuvo 20 metų ir per tą Komitetas ir valdyba kviečia 
laiką nesirgo, gaus deimantine ęiceriečius ir apylinkės gyvento- 
spilką metiniame draugijos pa- jus į parengimą. Skiriama daug 
rengime. Turiu pabrėžti, kad prizų.

“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 rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerauSių kurinių rinktine knyga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.
AT ALL DRUG STORES



Antradien., gruodžio 5, 1939

Rytoj SLA 36 kp.
Rinkimai ir *. T.
Nominacijos

NAUJIENOS-.Chicago, UI.

šįvakar SLA 139 kuopos 
susirinkimas

kimas priešmetinis, bus renka
ma kuopos valdyba ir nomi
nuojama SLA centro valdybai 
kandidatai. Taipgi yra ir dau
giau svarbių kuopos reikalų 
aptarimui.

A. Narbutas, kp. rašt.

Ruošiasi Šauniai
Pasirodyti Chicagos
Lietuviams

&abto

Rytoj, gruodžio 6 d., įvyksta 
SLA 36-tos kuopos priešmetinis 
susirinkimas, kuriame bus no
minuojama SLA Pildomoji Ta
ryba. Susirinkime taipgi įvyks 
kuopos valdybos rinkimai 1940 
metams.

Susirinkimas įvyks pripras
toj vietoj — Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
Street. Prasidės 7:30 vai. vak.

Visi nariai yra raginami kup- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
dalyvauti svarbiose šito prieš- 
metinio susirinkimo užduotyse. 
Nominuokim gerą, tinkamą 
SLA Pildomąją Tarybą ir išrin- 
kim veiklią, sumanią valdybą 
savo kuopai.
Balsuokit už šiuos kandidatus

SLA 36-tos kuopos nariams 
pątarįani balsuoti už šiuos kan
didatus:
F. J. BAGOCIUS, So. Boston

Ant SLA. Prezidento

Iškilmingai Sutikim 
Naujus, Užbaikim 
Senus Metus

J. MAŽUKNA, Pittsburgh, Pa. 
Ant SLA. Vice-Prezidento

PR. D. PILKA, Boston, Mass.
Ant SLA. Sekretoriaus
lt GUGIS, Chicago 

Ant SLA. Iždininko
E. MIKUžIUTfi, Chicago 

Ant SLA. Iždo Globėjo
P. DAKGIS, Pittsburgh 
Ant SLA. Iždo Globėjo

DR. J. STANISLOVAITIS, 
Waterbury

Ant SLA. Daktaro-Kvotėjo
................................................. . . .... . -... ■■■-.-i—..... . y i n .

—Narys
i Irgi nominuos P. T. -

* ROSELAND, —‘i Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj 139 kp. 
pusmetinis susirinkimas bus 
laikomas antradienio vakare, 
gruodžio 5 d., 1939, 7:30 vai. 
vakare, Darbininkų svetainėje, 
10413 Michigan avė.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime. Susirin-

Jau rengiasi prie 1940 metų 
i -----------

Laikas bėga dideliais šuo
liais, nežiūrint ką jisai atneša 
žmonijai, ar ką gero ar blogo, 
Štai beliko tik dvidešimt šešios 
ar penkios dienos šių 1939 me
tų ir jau ant kulnų jiems lipa 
1940 metai. 

\
Reikšmipgi metai

Praeiti metai palieka savo 
istorijos lapą sukruvintą žiau
riom žmogžudystėm, plėšimais 
ir kitokių nekultūringų elgesių. 
Mums lietuviams šie meįąi bu
vo gana reikšmingi, nes Lietib 
va atgavo savo istorinę sostinę 
Vilnių. Nors su atgavimu Vil
niaus gal bus prarasta visa Lie
tuva, bet kol kas, nors Vilnius 
tapo apiplėštas, bet prisiglaudė 
prie Lietuvos ir Lietuva kol kas 
dar nėra išbraukta iš memėla- 
pio.

Tad, ve, užbaigti senuosius 
metus ir pasitikti naujuosius, 
Chicagos Lietuvių Vyrų ir Pir
myn chorai renkia draugišką 
vakarėlį palikimui Naujų Me
tų Neffo svetainėje gruodžio 
31 dieną.

Užleidžia visą namą
Draugas Neffas yra chorų 

mėgėjas ir rėmėjas, tad ir už
leidžia chorų svečiams visą na
mą. Bus šimtams žmonių kur 
pasišokti, pasišnekėti ir links
mai pasitikti Naujus Metus.

Vyrų ir Pirmyn chorų rėmė
jai: ir pritarėja^ prašomi* pasi
žymėti Naujų Metų pasitikimo 
dieną. Viršminėtų chorų istori
ja yra graži, nes su šiais se
niausiais chorais Chicagoj auga 
visas lietuvių kultūrinis gyve
nimas. Jie tik del’to ir gyvuoja, 
nežiūrint kiek jiems reikia pa
nešti vargo ir iškasčių. Tad ti
kiuosi, kad skaitlingai ir links
mai pasitiksime naujus metus.

Sekmadienį ‘Duos Koncertą 
Kimball Salėj

Dainuos Aido Mišrus 
Choras, Dalyvaus 
“Birbilų” Šeimyna

Rądio klausytojai galės pra*' 
leisti tikrai smagią ir įdomią 
valandėlę beklausydami puola- 
tinio antradienio rądio progrą- 
mo, kuris pastangomis Peoples 

| Baldų bendroves žavi klausy
toj us jau 'JI-ką metų. Frogra- 

'mus visuomet pįldo žymus dąi- 
ninjnkai ir muzįkai. šios die
nos programo išpildyme daly
vaus Aido Mišrus Choras, “Bir- 
Dilų“ šeimyna, bus smagi mu
ziką, patarimai, pranešimą! ir 
litos įdomybės. Patartina ne- 
pamiršti užsistatyti savo radio 
šiandien, antradienį, 7-tą valan
dą vakare, ir pasiklausyti.

Rep. xxx

akustika ge

ir nebus šo- 
išmesti stik-

p

i

STANISLOVAS 
MARTIKONIS 

gyveno 4146 So. Mozart
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 3 d. 9:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Ukmergės ap
skrity, Pagirių par., Naujasė- 
džių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudjme 

mylimą moterį Juzefą, po tė
vais Gotautaitę, dukterį Dolo- 
les, 2 podukras, posūnį ir jo 
moterį, švogerį Joną, moterį 
Aneliją Gotautus ir jų šeimą; 
giminaičius Ignacą ir Franciš- 
kų Aldonius ir ją šeimą, 5 
brolvaikius ir kitas gimines, o 
Lietuvoj—2 pusbrolius Alek
sandrą ir Kazimierą Marško
nius.

Priklausė prie Chicagos 
Gatviakarių Unijos.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 S. Califor- 
nia avė. Namų tel. Virginia 
2402. Laidotuvės įvyks Treč., 
Gruodžio 6 d., 1:30 vai. po
piet. Iš koplyčios bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Stanislovo Marš
konio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti 
jr suteikti 
tarnavimą

Nuliūdę
Moteris, 
Giminės.
Laid. Dir. J. 

tel. LAFAYETTE

J. Platakis Pasiliko 
čampionu

Joe Platakis, garsusis “hand- 
ball” sporto čampionas, pasili
ko savo soste. Su Herb Jen
senu jisai nugalėjo visą opozi
ciją “handball” turnyre už Illi
nois valstijos dvejukių Čampio- 
natą, kuris įvyko Midwest 
Athletic Kliube. Turnyrą ren
gė A.A.U. Lošimuose Platak ir 
H. Jcnscn atstovavo Lake Shore 
Athletic Kliubą.

«
Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Fąpuoši- 

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

K. Pažarskas, 
dalyvaus “Pirmyn” Koncerte.

Daugelis klausia “Pirmyn” 
Choro vedėjo, Kazio Stepona
vičiaus,’ kodėl choras “išvažiuo
ja” vįdurmiestin savo koncer
tui, kuris įvyks sekmadienį, 
gruodžio 10 d., Kimball salėj. 
Išpuikejot?

Su tuo paskutiniu žodžiu mu
sų kvočiamas vedėjas griežtai 
nesutiko.

Yra daug priežasčių. Pirmiau
sia, ten labai graži vieta ir cho
rui pasisekė salę gauti už labai 
mažą kainą. Daug pigiau rei
kės mokėti negu samdant “lie
tuvišką” salę. Antra, ten labai 
patogios kėdes ir 
ra.

Ten nebus baro 
kių — kas norės
lą, galės nueiti ten kur jam 
labiausia patinka. Bet atsilygin
dami už tai, ^“Pirmyn” choro 
nariai stengsis išpildyti ,kuo- 
geriausiai gražių dainų koncer
tą. Choras išmoko daug naujų 
dainų, ir‘šią savaitę "laiko re
peticijas kas antrą vkkarą, kad 
tik programas gerai išeitų. ‘ l

“Važiuodamas miestan” cho
ras daro bandymą. Jeigu pu
blikai vieta patiks ir parodys 

’ kad pritaria samdymui koącėr- 
lams salės, pritaikintos koncer
tams, tai “Pirmyn” ir toliau 
ją samdys. O jeigu ne, jeigu 
publika parodys, kad geriau 
mėgsta sales savo apylinkėj, tai 
choras ten ir “grįš” kitiems 
savo parengimams. <

Tuo tarpu “Pirmyn” nekan
triai laukia savo pasirodymo ir 
kviečia publiką kuo skaitlin
giausiai susirinkti ir išgirsti 
chorą, dainuojant. Jis stengsis 
savo užduotį atlikti kuogeriau- 
siai.

Bilietai yra po 50 centų įr 
75 centų, o pradžia 8 vai. va
kare. Atsilankykim koncerte ir 
savo jaunuolius dainininkus pa- 
remkim. Praeityj pirmyniečiąj 
parodė, kad moka šauniai dai
nuoti, ir galima manyti, kad ir 
šį kartą gražiai pasirodys.

„ Draugas.

f

Diena Iš Dienos
■ ’ F....... . II II -Ų1

laidotuvėse 
jam paskutinį pa- 
ir atsisveikinimą, 
liekame,
Duktė ir kitos

Liulevičius, 
3572.

LU V Cl n 10 Visas_Pasa«Uo 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietąms 

ir Ragrabams 
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

An-

Atsišaukimas į Visas 
Geras Staliniečias - 
Reikia Aukų

New City Furniture Mart 
iš Stoties WSBC 1210 kil,

Į<ąs antradienio vakarą lygiai 
8 vai. New City Furniture 
Mart, gerų baldų krautuvės, lie
tuviškas programas yra trans
liuojamas iš WSBC stoties 1210 
kilocykles. Programas pilnos 
valandos, per kurį girdėsite 
dramą, dainą, ‘ muziką, kome
diją ii' pranešimus. Šį vakarą 
Sauk Lui Lui su Ignaceliu pa
linksmins jumis su savo vėliau
siais šposais.

Taigi prašome pasiklausyti įr 
linksmai praleisti visą valandą 
su mumis. —žinantis

H

CLASSIFIED ADS. 1
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikią BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

MOiGVAIS IŠMOKSIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, luc.
«THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

M
4

&

p.

Reikia Stalinui muką pirkti
' ---------.-----------4

Per metų metus rėkėte socia
listai, kad drg. Stalinas nieko 
ųegali; kad Rusijos armija, po 
sušaudymo generolų, liko Joe 
vertės, Tiktai pažiūrėkim: kai 
Hitlerio armija sumušė Lenki
ją ir kariuomenę išvaikė, tai 
drg. Stąįinas kai pasiuntė savo 
raudoną armiją, tai pasaulis 
turėjo net nustebti, kaip mik* 
Įįai ji užgriebė Lenkijos terito
riją, kur jau nebuvo lenkų ka
riuomenės. Ar dar bereikia di
desnio didvyriškumo? Užmušti 
mirštantį. Tiktai drg. Stalnąs 
gali taip padaryti.

Didysis Stalinas net tokias 
šalis kaip Estiją, Latviją ir Lie
tuvą pasiėmė. O Hitleris bijo 
tai padaryti. Ir dar sako, kad 
Stalinas yra ištižėlis.

,Ve, su Finlandija, ot, sakau, 
tiesiog stebuklus padarė. Kai 
drg. Stalinas pasiuntė lėktuvus 
ir jie pradėjo mėtyti bombas, 
lai tuoj sugriovė mokyklą, ku
rioje užmušė 31 mokinį. Nebi
jokit, Stalinas žino ką daro. 
Kai Finlandijos vaikus išmuš, 
tada raudonoji armija neturės 
jokių pasipriešinimų, pereis 
žaibo greitumu, ir Finlandija 
bus užkariauta.

V. Kelia jus Vėl 
Rengia įdomų 
Šokių BWtą

—7T7“-----
Šoks Du /(lomius Baletus
Sausio 8, 1^40,'Chicago Wo- 

njen’s Club, ^2 Eąst lllh St. 
Bejiajus įr jo gį’upč perstatys 
du įdomius baletus, kurių for
ma gal pirmu kartu bus šokių 
estradoj. Tai bus “Folk Bai
lei”. Kiekyicjias baletų 
po 45 minuįeš^r juose daly
vaus po trisdešimtį jaunuolių.

Pirmasis baletas pavadintas 
“OuF Lndy of Vilna”— ^‘Ąųš” 
ros Vartai Vilniuje”. Visi^ ku
riems teko būtį Vilniuje iy Ąu- 
šros Vartų kvplyėipj, stebėjosi 
koejėj toji pąųele švenčiausia 
turi dvi karimas. -.Nors ji ir 
yra dangaus karalienė, rodos? 
užtektų vienos karūnos. Bet ji 
turi dvi. Tai beveik vienintė- 
lis toks dviejų vainikų pavyz
dys pasaulyje, žinoma, su tuo 
yra surišta legenda. TaĮp kaip 
apie patį Vilniaus įsteigimą, 
taip ir apie Aušros Vartų šv. 
Paneles dvi karūnos yra le
genda. 0 toji legenda yra gry* 
nai lietuviška ir gana įdom^ 
šį legenda bus atvaizduota šo
kių formoj minėtam koncerte,

Bųletų Sudarė V. Beliajus
Antras Baletas pavadintas 

“Jiiduš A Sepi”, kuris atvaiz
duos tragišką atsitikimą laike 
vestuvių Ukrainos miestelyje. 
Šie du baletai, bus plačiau ąp- 
rašyli “Naujienose^’.. Tįkietąį 
83 cejjtąi m dpierįs 
centų. Galima gauti “Naujie
nose.” —nZ.Išsiėmė Leidimus

Vedyboms
(Chicagoj)

Gene Krempetz, 24, su 
toinette Latoski, 23

Cyril Urbąs, 22, su Jane
Bird, 22

Anthony GujnaJąuski, 29, su
Eleanor Stabiįe, 24

Gavo
Perskiras

Dcrothy Nagel nuo Frederick 
Nagel

Skelbimą} Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad palios Naujienos 
yra naudingos.

-jv-iji ■.■■■Pjy/IKP v IH Iiff ., ,

Kfcidoę Atit^jsyijią^
Vakarykščiu j “N” žinioj apie 

pp. Masulius turėjo būti pasa
kyta, kad jų adresas yra 6641 
S. Western avenue, o ne Wash- 
tenaw avė. Atsiprašom.

- P. GaLs.
.........  ry.1.1,■ r: .. .I l|l . l,.p'IĮJĮĮĮI

NAUJINI 
skaitytoji 
KONCERTAS 

Sausio 14 d.. 1940' 
RUBSIUVIŲ SĄLJBJE 
333 So, Ashland Blvd.

>■

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie gerųjų vyriškų ir mo
teriškų batų. Fancy stičęriai, lan
kstyto] ai, lopytoiai, Binding Stįče- 
riai, perforatoriai, skiveriai, stalo 
darbininkai, top ptičeriai.

Prie vyriškų darbų kreiptis 
FLORSHEIM SHOE CO.

641 W. Adams St. ar 3961 Belmont 
Avenue.

Prie moteriškų darbų kreiptis: 
3927 Belmont Avenue.

NEGENDAMŲ PRODUKTŲ ga
minimas. Piniginė prekyba. Gana 
pelnų. $3500 nupirks mano įmonę. 
Pinigai užtikrinami pirmu morgi- 
Čiu ant miesto plytines nuosavybės.

REAL ESTATE ASSETS CO., 
179 W. Washington St., Suįte 1002.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
ir tavernas, turi kitą užsiėmimą, 
dėl smulkesnių žinių šaukti Canal 
9563.

REIKALINGA VEITERKA. Jei 
nepatyrusi—išmokysime. Atsišauki
te 666 West 14th St.

HFt ^ VVANfEb—MaLf " '

PIENO IŠVEŽIOTOJAS, gera ko
misija. Kreiptis į Mr. Jeziorski, 
Belmont 5600. Tarpe 1—5 P. M.

FURNISHED ROOMS —TO RENT

RENDAI ŠEIMYNIŠKI KAMBA
RIAI 437 Eąst 60th St, prieš Wash- 
ington parką, geras elevatorium ir 
gatvekarių susisiekimas, su virtu
vėms už vos $4.00 savaitėj, mokant 
už 2 savaites, gauni vieną dykai. 
Miegkambariai vos $3.00 savaitėj, 
švarus, gerai užlaikomas namas. 
Agentas vietoj.

FOR RENtf—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 5 KAMBARIŲ FLATAS 
—$18.00, 3 kamb. $14.00. Naujai 
dekoruoti, pečium šildomi.

2428 Wilcox Street.

PARSIDUODA MEDŽIŲ BIZNIS, 
2 metų .miškas, skaldymo ir pjauna
ma mašinos, naujas trekas, geras 
biznis, savininkas turi kitą biznį.

1823 So. Union Avė. 2-ros lubos.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nąniai-žem0 Pardavimui

$1200.00 METINIŲ PAJAMŲ nuo 
$6,000 investmento, mokesčiai ap
mokėti iki paskutiniai dienai, nėra 
lyno, 2 flatai, 6 kambariai, akme
ninis priešakys, apšildytas namas 
ir garažas ant loto, geram Sto
vy, arti 5 gatvekarių linių ir ele- 
veiteriaus. 1908 So. A vers avė. Sa
vininkas reikalingas pinigų. Kreip
tis 4236 West 21st Place.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

224 AKRAI, GERI BUDINKAI, 
gera žemė, bargenas. Savininkas.

C. B. SHONKWILER, 
Bremen, Indiana.

Pasiutę tie finai
Finlandijos vaikai ir bo- 
kąip sau gorite taip saky- 
yra baisiai pasiutę, Kai

RENDAI 4 ŠVIESUS, naujai de
koruoti kambariai. Viskas moder
niškai įtaisyta. Nebrangiai. 1049 
West 59th St. šaukite savininką.

NORMAL 8213.

iAUTOS—TRUCKS FOR SAL* 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

BUICK, CENTURY MODELIO, 
1937, kaip naujas, turi būti par
duotas, kaina $650.00. Privatus as
muo. 10804V^ So. Michigan Avė.

O 
bos, 
kitę, 
Stalino raudonoji armija su pa
rąšiutais nusileido, tai su kul
kosvaidžiais butų užkariavę visą 
Finlandiją, alę tos prakeiktos 
bobos ir vaikai, apsiginklavę 
su špatais, šakėmis, kirviais ir 
pagaliais užpuolė gerai gink
luotą Stalino armiją ir išmušė 
visus kąreįvį^s. Tai, matote,

žvėrys. Na, ir kaipgi prieš lo
kius barbarus drg. Stalinas ne
kariaus?

Palaukit, kai didysis Stalinas 
pasiųs daug bombanešių, tai 
Fįnląndijos neliks nei dūko, vi
sa šalis bus paversta į pelenus. 
Tai lobią kultūrą drg. Stalinas 
plątina tarp nekultūringų finų. 
Ir da yra žmonių, kurie sako. 
ką<? komunizmo mokslas dur
nas. Jeigu nepriima komuniz
mo mokslo, tai kasgi belieka 
daryti? Reikia užmušti. Tai 
drg. Stalinas ir daro.

Už žudymą Kinijos beginklių 
Žnmniy popiežius Pijus XI nu
siuntė auksinę statulą Kristaus 
Japonijos mikadai. Taigi, Ir 
mžs komunistai turėsime su
tverti fondą rinkimui aukų, 
kad nupirkti auksinę Kristaus 
mul<ą įr pasiųsti drg, Stalinui 
ųž žudymą beginklių Finlandį- 
jos žmonių. —Komunistas.

Argi Šį Kartą Jis 
Atsiliks Nuo 
Kitą Draugijų?

Prie žagarįečių Klubo 
susirinkimo

šeštadienio “Naujienose

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDAI KEPYKLA — $35—2 
plytiniai pečiai, South Sidėj. Tinka 
urmininkui. YARDS 1962.

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ 
RATELIO priešmetinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, gruodžio 6 
d. 7:30 vakare Liudkevičiaus na
muose, 134 E. UOth St.

—S. Dilis, rast.
ROSELANDO LIETUVIŲ KUL

TŪROS DRAUGIJOS mėnesinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 7 d. 7:30 
vai. vak. Lietuvių Darbininkų 
10413 So. Michigan Avė.

—S. Dilis,
L. J. K. RATELIO metinis 

rinkimas įvyks trečiadienį, gruod
žio 6 d. 8 vai. vak., Hollywood sve
tainėje. Bus valdybos rinkimai ir 
kitį svarbus reikalai apsvarstyti.

—C. Danta, sekr.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ SĄ-GOS priešme
tinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, gruodžio 6 d. 7:30 v. vak. Chic. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hals
ted st. Yra daug svarbių reikalų 
aptarti, tarp kitko ir rinkimas val
dybos 1940 m. —S. Kunevičius, rašt.

S. L. A. 36 KUOPOS priešmeti
nis susirinkimas įvyks gruodžio 6 
d. 7:30 vai. vakare, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted st. 
Bus Pildomos Tarybos nominavi- 
mas ir renkama 36 kuopos valdyba 
1940 metams.

Kviečią Kuopos Valdyba.
LIET. MOTERŲ PILIEČIŲ LY

GOS priešmetinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, gruodžio 6 d. 
Sandaros svet., 814 W. 33rd st. 8:00 
vai. vakaro. Yra daug svarbių da
lykų svarstyti ir rinkimas naujos 

s valdybos. Kviečia Valdyba.

PARENGIMAI

svet.,

rast.
suši

VVHUL.EbALE F U KNIAUKĖ 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

>

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavįmni

H. M. GOODMAN
Originalis “Cash and Carry”

BALDŲ 
DISTRIBUTORIUS 

. parduoda tiktai už -pinigus!
Tik NAUJI baldai! Vieninteli

vieta Chicagoj, kur gali ateit ir ap
žiūrėt žinomus baldus be raginimo 
pirkti.

Pats nusisprendi! Visos kainos ai
škiai pažymėtos už PINIGUS. Jus 
pastebesit didelį skirtumą, pirkdami 
už PINIGUS pas

Henry M. Goodman 
525 West 76th Street 

blokai rytuos nuo Halsted St.
Kasdien 9—6, ktvirtadienį ir šeš
tadienį iki 10, sekmadienį iki 5.
3

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
____ Muzikaliai Instrumentai
ŠVENČIŲ DOVANOS MUZIKOS 

INSTRUMENTAIS
$75.00 Naują Klarnetą su makš

tim $50.00; $50.00 Nauja? Ameri
kos darbo Trumpėtas $30.00; $86.00 
Drum outfit—$45.00; Hi-Boy--$8.00 
Crash-Cimbolai ir after Beat Cym- 
bol—$4.50 ir aukščiau. Pakeičiame 
senus Drum-Heads naujais, klarne
tų priedus visiems moderniems 
drumeriams. Perkame ir mainome 
visokius instrumentus.

GOLDSTEIN MUSIC STORE 
914 Maxwell St, Atdara kasdien ir 
sekmadieniais iki 8 v. v. 3 blokai 
nuo Halsted.

1<Q- 
resp, J. JB., aprašydama įvyku
sį žągariečių $ųsiriųkimą nepa
minėję vieno labai syąrbaus pą- 

dalyko, būtent, M. Kar- 
čausko sumanymą sušelpti vil- 
ųįečms.

R. šmukąs davė įnešimą, kati 
įlągąriečių l^lpbas pasiirtų iš 
IŽdo tąm tikslu? Bet bal- 
$ąyime nęprąčjo.

Tos moterėlės
Ar ųeąųppąądamos, ar neži- 

Įiodamos kokioj^ padėlyje Lie- 
luyęs senoji soslinjė Vilnius ir 
įo krašto gyventojai šioj valam 

rąnda^i, būrelis žagariečių 
moterėlių (žinoma, ne visos) 
kėlė rąnkuįes ir sakė “ne, nę”. 
Jas pafeįekė kai kurie vyrai ir

CHICAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLUBO parengimas įvyks šįvakarą, 
gruodžio 6 d., 7:30 vai. vak. Dariaus 
ir Girėno Memorial Hali, 4414 So. 
Western avė. Bus bunco ir kortų 
lošimas. Bus galybė dovanų ir pri
zų. Bus ir vaišių. įžanga tik 50c. 
Savo parėmimu šios pramogos — 
pąremsite Vilniečius lietuvius jų 
sunkioje valandoje. KvięČia visus^-

— Komitetas.
| ,, ■ll».lRl. I », 11,1 |l , Į )

taip nepraėjo šis įnešimas.
Visos Amerikos ir pavieniai 

ir organizacijos ir klubai yrą 
sujudę teikti pagalbą, renka au
kas ir per Lietuvos konsulus ir 
raudoną kryžių siunčia vilnie
čiams. Tai aš tikiu, kad ir ža- 
gariečių klubas, kaip iki šiol 
neše garbingai savo vardą rem
damas kiekvieną visuomeninį 
kultūrinį darbą, nebus išimtis 
ir atliks savo pareigą kaip ir 
kili atlieka. —R. š.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

INSURANCE-CLUBS-SOCIETIES 
Apdrauda—-Klubai ir Draugijos ~ 

APDRAUDA 
Apdraudžiame namus, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaisro Ir tor
nadų.
Ben. J. Kazanauskas

2202 W. CERMAK RD.
Tel. Canal 8887.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir |L t

Todėl jeigu fjrJte ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garslnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” įkyrioje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

J739 S. HALSTED STREET 
Chicago, IU.
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Antradien., gruodžio 5, 1939

CHICAGOS PIENO “TRUSTAS” IR DR. BUN 
DESEN TURI STOTI TEISMAN

Valdžia Laimėjo Aukščiausiam Teisme

Šiandien Įdomus 
Radio Programai 
Apie Lietuvą •

Vakar pasirodė, kad Chica- Pure Milk Association ir pieno 
gos pieno “trustas” turi stoti išvežiotojų uniją.
teisman. Kai byla atėjo svarstymui

Tą nemalonią žinią Chica-( pas Chicagos federalį teisėją 
gos stambiosios pienines ir| Woodwardą, liepos mėn. 1939, 
keli žymus chicagiečiai vakar.jisai kaltinimus išmetė ir pa-

TT Q O 1 1 b t O 1 f\ ’ 2 XI. ?! ~

Iš WAAF 2 vai. po piety

išgirdo iš U. S. aukščiausio 
teismo vyriausio teisėjo Chas. 
E. Hughes lupų.

Bylos pamatiniai faktai yra 
sekami: lapkričio mėnesį 1938 
metais federales valdžios tei
singumo departamentas pa
traukė kelias stambias pieni
nes atsakomybėn už pieno kai
nų kontroliavimą Chicagoj. 
Valdžia kaltina, kad tos pieni
nės kainas kapoja arba kelia 
pagal susitarimą, ir tai daro 
daugiausia tuo tikslu, kad iš 
biznio išvaryti mažasias pie
nines.

Kartu su pieninėmis valdžia 
patraukė teisman 
sveikatos departamento virži-j pieno kainą, tai tas dar nerei- 
ninką, dr. Herman Bundeseną, škia, kad pieninės Chicagoj ar 
jo du pagelbininkus — Pini! į kitur turi teisę savo valia nu- 
Krueger ir William J. Guerin (arti įvesti kontrolę ir pieno 
—už apsileidimą pareigose; kainą kilnoti kaip joms patin- 
prokuraturos policijos virši-Įka.
ninką, kapitoną Daniel Gil-| Taigi, Chicagos pieno “trus- 
bert, ūkininkų kooperatyvą, to” byla vėl grįžta teisman.

reiškė, kad bylai nėra pama
to. Valdžia neturi teisės pie
ninių traukti atsakomybėn, 
nes reikalas priklauso U. S. 
ūkio departamentui. Jis nuro
dė, kad ūkio departamentas 
pats vietomis daro pieninių 
“kombinuotos” kainų kontro
liavimui, tad abejotina ar Chi
cagos “trustas” yra nelegalis.

Valdžia Woodwardo nuo- 
sprehdį apeliavo. Ir laimėjo.

Aukščiausio teismo teisėjas

šiandien radio stotis WAAF 
transliuos programą apie Chi
cagos lietuvius “Lithuanian 
Makers of Chicago**. Programą 
suruošė Chicagos Apšvietus Ta
ryba tikslu parodyti kuomi 
Chicagos lietuviai yra prisidė
ję prie miesto augimo, kultūros 
ir turto.

Kalbą apie lietuvius progra- 
me pasakys .p. J. P. Rakštis, 
Chicagos Lietuvių ■ Prekybos 
Buto užsienio reikalų komisi
jos pirmininkas. Dainuos Mar
gučio Vaikučių choras.

teisėjas Woodward klydo bylą 
panaikindamas. Jis arguinen-

cagos viešų 
niams, bet ir plačiai publikai 
jis bus įdomus išklausyti.

Chicagos tas ir vietomis kontroliuoja AUTOMOBILIAI
UŽMUŠĖ:

KOMITETO VILNIAUS KRAŠTUI ŠELPTI 
AUKOS VILNIAUS LIETUVIAMS

Aukų atskaita ' 
IV

(Aukos surinktos Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, trečia
dienio, lapk. 29 d., vakare.)
(Rinko Petronėlė Millerienė ir 

A. Vaivada)

Bruno Šukys ...............
Stasys Miniotas’...........
G. J. Stungis ...............

■ P-ia Navickienė,
Melrose Park ...........

K. Augustas ..................
P-as Zavist ..................
Juozas Miller, Evanston
J. Galkantas ..................
O. Daučiunas ..............
J. Purda ......................
J. Atkočaitis ..................
Jesnauskas ..................
Ladiga ......:...................
Stalnionis .......................
K. Dausin ......................
Zaleckis ..........................
Čižauskas ......................
Kaminskienė .................
Anelė Gulbinienė ..........
E. Narbutienė ...............
A. Ivanauskienė ...........
M. Sadauskienė ...........
M. švagždis ............

$5.00
5.00

3.00
1.00
1.00
1.00
1.00

'1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ta .................................. $113.26
Viso ................   $185.26

(Bus Daugiau)
(Jeigu pavardėse yra klai

dos, atsiprašome. Rinkėjai tu
rėjo skubėti ir kai kurias pa
vardes klaidingai užrašė. Kitą 
aukos bus paskelbtos rytoj n 
užporyt).

Siųskit aukas
Lietuviai, kurie nori prie vil

niečių šelpimo prisidėti, yra 
prašomi aukoti, siunčiant če
kius ar Money Orderius, išpirk
tus iždininko P. Miller vardu, 
ir finansų sekretoriaus A. Am- 
brozevičiaus adresu, 1739 So. 
[Halsted St., Chicago, III. .

KOMITETAS VILNIAUS 
\ KRAŠTUI ŠELPTI.

16 metų Richard Rakovic, 
1844 W. Cermak Rožd, ir

28 m., Edward Kubistal, 1833 
W. 21st st.

“Hit-and-run”
juos užmušė prie 
Ashland avenue,

Kitose nelaimėse žuvo
Mrs. Marie Hughes, 72, 2545 

Iowa, Illinois valstijos sekreto
riaus E. J. Hughes teta;

91 metų Paul Irrgang, 3719 
N. Pulaski avenue — žuvo prie 
Waveland ir Pulaski po ratais 
“hit-and-run” automobilio;

Vincent Whelen, 16, 1350 N. 
Waller avenue;

Charles Boser, 65, 13 West 
Grand avenue;

William Jaworski, 26, 2906 S. 
48th avė., Cicero, ir ’

Nežinoma 35 metų moteriš
kė. žuvo ties 1243 S. Wabash 
avenue.

CHICAGOS OPEROJ
į Rytoj “Manon”

Sekmadienio vakare Chicagos 
operoj įvyko labai įdomus ir 
gyvas koncertas Opetos naudai. 
Dalyvavo dainininkai Giovanni 
Maitinelli, Jan Kiepura, Duso- 
lina Giannini, Elen Dosia, An
dre Burdino ir du jauni daini
ninkai, Thėlma. von Eisenhauer 
ir Robert Tdpping."

Vakar opera statė “Madame 
Butterfly”; o rytpj bus “Ma- 
non”, su lenkų solistą Jan Kie
pura, Elen Dosia* G. Czaplic- 
kiu ir Beattie. Diriguos Hasscl- 
mans.

Ketvirtadienį “Tosca” su 
Giannini, Tokatyan, Morelli. 
Diriguos Canjarntjo. (Bilietai 
nuo 83c., iki. $2.20).

Penktaiiehj “Rigoletto” 
su Jan Kiepdra.^

šeštadienį vakare — R9mea 
ir Juliet, o po pietą “II Trova- 
tore”.

Sekmadienį įvyks specialis 
lenkų komp. Moniuszkos operos 
“Halka” pastatymas, dalyvau
jant lenkams, solistams ir len
kų Filareci chorui.

Bilietai, išėmus ketvirtadienį, 
nuo $1.10 iki $4.40.

Kriaučiai Džiaugiasi, 
Kad Darbai Eina 
Geryn

•« O

(Sp.)

Iš darbo lauko

W.Kriaučių lokalo 269 A. C. 
of A. nepaprastam susirinkime, 
įvykusiam antradienį,’ lapkr. 21) 
d., paaiškėjo iš raportų, kad 
yra tikimasi šį sezoną turėti 
daug darbo.

“Readymade” šapos, taipgi ir 
“special” šapelės rodo gyvesnį 
judėjimą. •

Chicagos Jolnt Board admi
nistracija, be kitų, užsimojo 
dar vieną gerą dalyką atlikti,— 
tai įvesti apdraudą, kurios na
riai jau seniai pageidavo. Už 
nelabai didelę mokestį nariai 
bus apdrausti penkiais šimtais

“Kalėdų dovana”
Nariai pailsus gaus prieš 

ledas. Tai bus graži Kalėdų 
valia. 7

Ra
do

Prie to turiu priminti, kad

vairuotojas21-mos ir Zenith Pelnas 
Auga

Zenith Radio Corporation 
skelbia, kad per šešis mėnesius 
laiko, baigiant spalių 31 d., pa
darė $377,696 pelno. Hugh 
Robertson, bendrovės iždinin
kas sako, kad 1940 radio mo
deliai parsiduoda nepaprastai 
gerai ir dirbtuvė nespėja už
tektinai greitai setus gaminti 
reikalavimo patenkinimui.

gruodžio 8 d., nors tai bus ant
ras penktadienis. Laikant ne
paprastą susirinkimą likosi nu
tarta nelaikyti susirinkimą. Se
kantis lokalo susirinkimas 
įvyks sausio antrą penktadienį, 
1940 metais, ‘Amalgama ted 
centro name. —Frank.

Ir Balandžius,
Ir Juos “Mobilizuos”

VAKARCHICAGOJE

Nauji Areštai 
Chicagoj už 
Balsavimo Suktybes

1.00
l.Q0
1.00
i.do
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.001 
1.00

•1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

. 1.00

. 1.00
1.00
1.00

- 1.00
• i.001 Albrecht, 26, 4101 W. 25th pi.;

1.00 joseph F. Harast Jr., 28, 4110 
1.00 W. 2£th pi.; Ben Sylvan, 29, 
1.00 1259 S. Keeler; Louis Edelman 
1.00ĮJr., 27, 1255 S. Keeler; James 
1.00 B. Kupka, 43, 4119 W. 25th, ir 
1.00 Rudolph Suhr, 40, 4114

• 100 25th pi.
1.00 m _

Twentieth ward—-Mrs.
*50 Į va Lynch, 25, 1332 W.
^0 Mrs. Susie Mae Strickland, 28, 
7q 1208 Hastings; Mrs. Carrie 

ISmith, 39, 1432 W. 13th, ir
*50 Mrs. Carrie Johnson, 25, 1242 

” .50 S’
... .50 Eleventh ward—Albert Fer- 
..u .50jro, 25, 3123 Shields; Frank 
.. 6.50.Guinta, 35, 3245 Princeton, ir 
72.00, Mrs. Mary Nadine Segvich, 25,

Areštavo 8 Vyrus, 5 Moteris
Įvairiuose Chicagos kalėji

muose jau nuo seniau sėdi 2’5 
žmonės,, suimti už įvairias suk
tybes laike balandžio mėnesio 
rinkimų. Jie tarnavo už balsa
vimų teisėjus ar klerkus įvai
riose precinktų stotyse.

Apskričio teisėjo Edmund K. 
Jareckiu apginkluota varantais,
prokuratūros policija vakar pa
darė eilę naujų areštų. Dauge
lio areštuojamų žmonių pjilici- 
įja nerado namie, bet 8 vyrus 
ir 5 moteris suėmė.

Wardais areštai pasidalina 
sekamai:

Twenty4hird ward—William

S. Cibulskis ..................
J. Lazdauskas ...............
J. Balčaitis ...................
P-ia Grybienė ..............
L. Kerys ...........................
A. Zymontas .................
T. Kučinskas .................
J. Rūta ..........................
Jacob Cirulis .................
O. Rapalauskienė .........
B. Pulanskas .................
M. Meilienė .................
J. Pocius ......................
J. Paukštis....................
J. Birda .........................
J. Adačkus ..................
E. Mikužiutė ...............
Petronėlė Millerienė .... 
Viščiokienė ...................
A. Salas ......................
J. Bulaw .....................
B. Palauskas .................
Aud. Valgyklos sav......
A. Balsis .......................
Mikalauskas .................
Zolp .............................. .
Savickis ...... ..................
Mason ..........................
P. Gražulis ..................
A. Valentis ..................
A. Kriškonis ...............
B. Aleliunienė..............
Smulkių .......................
Viso ..................... ........
Vakar ir šeštadienį paskelb- 8245 Princeton.

N A U H N V
SKAITYTOJŲ
KONCĘRTAS

Sausio d., 1940

Jungt. Valst. armijos Vado
vybė Chicagoj daro visų balan
džių registraciją. Savininkas 
turi priduoti savo pavardę, ad
resą karo departamentui, taip
gi ^skaičių užlaikomų balandžių. 
Karo atveju balandžiai bus “mo- 

fronte — 
ir kitiems 
balandžių

bilizuoti” tarnybai 
pranešimų riėšiojimui 
tikslams. Chicagoj

RUBSIUVIŲ SALĖJE yra apie 500,000.
•. ' .. J ' :■ ■ . ■ •

NAUJIENŲ-ACME Tolenhoto
, New Yorko distrikto prokuroras Thomas E. Dewey (po dešinei pirmoji eilė

je), kuris stato savo kandidatūrą į Jungtinių Valstijų prezidentus. x

S?. • . ; y

West

Gene- 
13th;

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Prezidento Roosevelto žmona Dies komiteto tyrinėjimo posėdyje. Drauge 

su ja atvyko Jack McMichael (po kairei), Jaunuolių kongreso pirmininkas.

• Chicago Lawn nuovados po- 
licistai James Ryan ir Charles 
Rogers suėmė 16 metų berniu
ką E. Roberts už automobilių 
vogimą. Jisai buvo pasivogęs 
mašiną priklausančią marąuette 
parkiečiui Harold Swanson, nuo 
6235 S. Maplewood avenue. Ro
berts gyvena adresu 6159 S. 
Seeley avenue. Kartą jisai jau 
buvo suimtas už panašų nusi
žengimą. ,
• Susišaudymai ir kulkosvaid
žių tarškėjimas nebegąsdins 
Palos Parko apylinkės gyven
tojų. Illinois gvardijos 131 pul
ko pėstininkai vakar užbaigė 
manevrus, kuriuos ten laikė 
per keliolika dienų.
• Penki jauni northsidiečiai 
apiplėšė butą Northwestsidėj. 
Pasivogė du laikrodė.ius. Savo 
lyderiui, 21 metų Marion Gogo- 
lowicziui, 2020 Walton Street, 
jie įdavė laikrodėlius su nuro
dymu juos parduoti. Praėjo ke
lios dienos ir Gogolowicz nepa
sirodė būrelio “štabe” nei su 
pinigais nei su laikrodėliais. 
Sekmadienio vakare jauni va
giliai rado savo lyderį pulrumyj 
prie Ashland ir Division. Be 
didelių ceremonijų jaunuolį už
puolė ir skaudžiai sumušė. Go- 
golovvicz buvo paguldytas ap
skričio ligoninėj, ir ten polici
jai išsipasakojo. Pasiremdama

Užateštavo 
“Neturtingos” 
Našles Turtus

Nusižengė Įstatymams

Palikimų administratorius 
Martin J. O’Brien vakar už- 
areštavo $540,000 turtą, kurį 
paliko Chicagoj jau pagarsė
jusi “neturtinga” našlė, Mrs. 
Jeanette Lincoln. Ji pasimirė 
lapkričio 15 d., ir iki paskuti
nės gyveninio dienos tvirtino, 
kad ji “neturtinga.” Po mirties 
jos advokatai ir giminės atra
do dvi saugias dėžutes ban
kuose su suvirs pusės miliono 
dolerių turtu grynais pini
gais.

Užgriebdamas turtą, admi
nistratorius O’Brien pareiškė, 
kad Lincolnienė prasižengė įs
tatymams nepaduodama teis
mui patvirtinti savo vyro, 
Willis L. Lincolno testamentą. 
Jisai mirė 1938 metais, ir kaip 
pasirodo, paliko žmonai atras
tąjį turtą. O’Brien grąžins pi
nigus velionės giminėms kai 
visi legaliai reikalai bus su
tvarkyti. Iš sumos O’Brien pa
ims tani tikrą dalį palikimo 
taksų sumokėjimui, taipgi 
bausmę už Lincolno testamen
to nepridavimą teismui.

Giminės, kuriems turtas 
teks, yra William J. Kullaars, 
brolis, gyvenantis Chicagoj, ir 
sesuo, Reika Stedman iš La
gūna Beach Cal.

Velionės vyras, Willis Lin
coln vienu laiku buvo narys 
H. O. Stone and Co., real-esta- 
te bendrovės, kuri subankrota- 
vo 1930 metais, nunešdama 
$14 milionų investorių pinigų.

Pinigai — ^Vargas”
W. J. Kullars vakar kalbėjo 

reporteriams, kad butų buvę 
daug geriau, jeigu jisai apie 
tuos pinigus nebūtų girdėjęs. 
Turi daugybę visokių legalių 
reikalų tvarkyti ir, negana to, 
kiekvieną jdieną per jo namus 
eina paradas visokių “gimi
nių” ir geradarių. Vieni rei
kalauja sau dalies pinigų, o 
kiti siūlo visokias “auksines” 
propozicijas.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE

jo nurodymais, areštavo Bruno 
Rys, 2002 Superior Street; Mit- 
chell Tryba, 1840 Superior st.; 
Chester Gasior, 2424 Erie st., 
ir Fred Petrucci, 2037 Superior 
Street. Visi yra 18 metų am
žiaus. Už laikrodėlius Gogolo- 
wicz gavo $7.00. Jo gauja pa
pildė apie 50 plėšimų.
• 32 metų trokų šoferis Ri
chard Law prisipažino, kad 
rugpiučio 21 d., jisai nužudė 
37 metų moteriškę, Julia Ono- 
frio, ptie Chicago Heights. Tai 
padarė sužinojęs, kad ji drau
gauja su kitu vyru. Pirmiau 
Law kaltino nužudymu savo 
draugą, James Bell, iš Morris, 
III., bet vėliau išaiškino, kad 
tasai buvo visai nekaltas. Law 
paliko nužudytos moteriškės 
kūną prie Lincolnshire golfo 
kliubo.
e Aludininkas ir karo vetera
nas Louis Seelig yra 72 metų 
amžiaus, bet labai smarkus. 
Kai užvakar jo alinėj, 4259 
State st., pasirodė ginkluotas 
plėšikas, Seėlig paleido darban 
lazdą, su kurios pagalba vaikš
čiojo, ir piktadarį taip skaud
žiai sumušė, kad tas svyruoda
mas vos vos pajėgė iš alinės 
išsigauti gatvėn.

• Vakar miesto teisėjas Eu
gene L. McGarry vėl pradėjo 
eiti pareigas mažų ieškinių tei
sme, kambarys 1106, miesto ro
tušėj. Jis buvo laikinai pasi
traukęs dėl jam daromų kal
tinimų apie nusižengimą teismo 
patvarkymams, bet kriminalis 
teismas tuos kaltinimus panai
kino. Miesto raketų teisman va
kar buvo perkeltas teisėjas Jay 
A. Schiller.
• 64 melų lenkas John Wosz- 
czynski mirtinai sudegė. Jisai 
trynė kojas alkoholiu ir tuo pa
čiu laiku nikė cigaretą. Alko
holis užsidegė. Woszczynski gy
veno adresu 10246 Commercial 
avenue.
• Tarptautinėj žemės ūkio pa
rodoj kanadietis iš Wembley, 
Alberta provincijos, Francis 
Lloyd Rigby, buvo paskelbtas 
“kviečių karalium”. Kitas ka
nadietis, BilI Skladen, iš An- 
drew, Alberta, laimėjo “avižų 
karaliaus” titulą.
• Nuo važiuojančio gatvekario 
nukrito ir užsimušė 63 metų 
George Krutzkof, 1642 West 
Marquette Road. Nelaimė įvy
ko prie 61-mos ir Cottage Grove 
avenue.
• Ant Oak gatvės kranto iš 
Michigan ežero buvo išmestas 
kūnas apysenio apie 60 metų 
vyro. Rūbai buvo apdriskę, kak
ta buvo pramušta keliose vie
tose ir kelnių kišenių j policija 
rado vieną raktą. Vardo, pa
vardės policija nežino.
• Važiuodamas automobilyj 44 
metų Verner R. Bitzer staiga 
gavo širdies ataką. Sustabdė au
tomobilį prie Marshall ir Cer
mak gatvių, ir netrukus numi
rė. Gyveno adresu 6346 South 
Peoria avenue.
• Dėl šeimyninių nemalonumų 
nusinuodijo 30 metų John Bui
za, nuo 3309 S. Seeley avenue. 
Del nežinomų priežasčių Anshe 
Motole sinagogoj, 3735 W. 18th 
Street, pasikorė 75 metų Sa.a 
Chez, triobesio prižiūrėtojas.
• 22 metų mergina, Haniet 
Streng, 1010 N. Clark Street, 
bandė nusinuodyti paimdama 
perdidelę dožą miego miltelių, 
bet daktarams pasisekė ją iš
gelbėti.
• Mėras Kelly skelbia, kad vie- 
šų darbų departamentas turi 
pagaminęs planus įrengimui air- 
porto prie Lake Calumet, tarp 
103-čios ir 110-tos į rytus nuo 
Doty avenue.
• Nežinomi piktadariai pasivo
gė apie $400 pinigais ir auto
mobilių reikmenis iš dviejų ga- 
solino stočių, 9500 Seeler ave
nue ir 1970 West 95th Street.




