
i •... ■ ' . 5,5 " W’

i ..........................
^■in ■■■■■■am—m m !!■■■■■■ i , «w,i. i!wi■ n . ■ m

The First and Greatest Litlmanian Daily in America

' NAUIIENOS
Thk Lithuanian Daily Ntw»

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
>-------- -  ■ ■ ■ -- ..i.i ■ ■ r----------- ----m—n----------——4

VOL XXVII Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, HL, 

under the Ačt of March 3, 1879

ChieagoĮ, III., Ketvirtadienis^ Sausi o-Janų ary 4 d., 1940

Prezidentas Prašo
ŠALIS NEKETINA KARIAUTI »

under the Ačt of . March 3, 1879

■

s

Jungt Valstijos turi veikti taikos 
interesuose

t -
WASHINGTON, D. C., sau

sio 3. — Ketvirtadienį susirin
ko Jungt. Valstijų 76-tas kon
gresas. Sesiją atidarant, ben
dram senato ir atstovų rūmų 
posėdžiui kalbėjo prez. Roose-

PREZ. FRANKLIN DELANO 
ROOSEVELT

stangas pavojams pašalinti. Da
bartiniu laiku Jungt. Valstijos 
turi veikti taikos interesuose.

Yra žmonių, kurie nori pasi
savinti taikos ’ šalininkų žymę 
(leibelį). Faktas tenka pažymė
ti, kad Jungt. Valstijose šianA 
dien yra visi taikos šalininkai, 
kad taikos žymė visiems pri
klauso.

Prez. Rooseveltas ragino pa
laikyti šalies vieningumą, nes 
vieningumas yra pagrindinė vi
sos demokratijos apsauga.

Ruošia bilių prieš 
ateivius unijų vir

šininkus
sau-

asas
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Valstijose Vienybe

Aplankė prezidentą Rooseveltą ry iurii su 
dešinę): Atstovų buto pirmininkas NViliįam Bankhead, vice-prez. John N. Glar- 

augumos lyderis Albin .BakĮey.

Kongreso atidarymu (iš kaires

nėr ir senato <

RUSIJA PRAŠO HITLERIO PAGALBOS 
PRIEŠ SUOMIUS

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 3. — Gerai painformuotuo
se nacių rateliuose kalbama, 
kad sovietų Rusija prašo Vo
kietijos specialistų ir net karo 
jėgų pagalbos kare su suo
miais.

iki šiol Vokietijos vyriausy 
be išsisukinėjo nuo pagalbos 
davimo. Vokiečiai aiškino, kad 
jie negali siųsti pagalbos ru
sams prieš suomius, kuomet 
britai ir franeuzai pasiuntė suo
miams tik nedaug senų armi
jos liekanų. Bet jeigu pasiro
dys, kad Francuzija ir Britą

nija ruošiasi įsteigti savo bazę 
Suomijoj, tuomet Vokietija pa-* 
ims rimtai svarstyti pagalbos 
rusams klausimą.

Nacių tarpe nuomonės pagal
bos rusams klausimu pasidali
nusios. Viena grupė turi sma
gumo iš rusų nepasisekimo. Jos 
atstovai aiškina, kad rusų silp
numas darys juos nuolaidesnius 
vokiečiams ir vers ieškoti na
cių paramos. Kita grupė aiški
na, kad negalima perdaug ro
dyti pasauliui rusų silpnumo, 
nes ir vokiečius, kaipo Staliną 
talkininkus, rusų silpnumas dis 
kredituoja.

“Aš prašau“, pareiškė prezi
dentas, “visus mus visur svar
styti reikalus, turint omenėje 
klausimą, kaip geriausia musų 
tautos ateičiai patarnauti“.

Jis akcentavo, ikad, jis kvie
čia s varstyti, klausimą, kaip ge
riausia patarnauti JUttgt. Val
stijoms ną tik santykiuose su 
kitomis^ tautomis, bet y taipgi 
naminiuose reikaluose; pačių 
Jungt. Valstijų vicįąiis reika
luose. Tie gi reikalai liečia dar
bą, gyvenimo užtikrinimą, ger
būvį, laimę, visų šalies gyven
tojų, senų ir jaunų, ateitį.

Pasaulio ateitis *bus skurdi 
ir pavojinga — net amerikie
čiams pavojinga — jeigu jį val
dys neskaitlingų grupių spėka.

Toliau kalbėdamas preziden
tas pareiškė, kad jis prašys 
kongresą paskirti daugiau fon
dų krašto apsaugai. Taksai ki
tiems reikalams nebus pakel
ti.

Jis stipriai ragino paląikyti 
prekybos sutartis tokias, ko
kias Jungt. Valstijos iki šiol 
yra pądariusios — reciprocal 
sutartis.

Kai dėl nuolatinių gąsdinimų, 
kad Jungt. Valstijoms gresia 
pavojus įsivelti į karą, tai pre
zidentas pasakė, kad niekas ne
sitiki Jungt. Valstijų įsivėlimo 
į karą, niekas neketina siųst) 
į mušius Jungt. Valstijų jau
nuomenę.

Tatai betgi nereiškia, kad 
Jungt. Valstijos turi uždaryti 
akis ir nematyti kas darosi už 
šalies sienų. ’ Kai kurie izolia
cijos šalininkai sako, jogei ką- 
ras Europoje esąs ne Jungt. 
Valstijų biznis. Jie yra pana
šus stručiui, kuris, pastebėjęs 
pavojų, kiša gaįVą į smėlį. Tik
rovė yra tokia, kad įvykiai UŽ 
Jungt. Valstijų sienų veikia it 
šią šalį ir šalis turi dėti pa

WASHINGTON, D. C., 
šio 3. — Atstovų rūmų narys, 
Parnell J. Thomas (republiko- 
nas), paskelbė, kad jis įteiks 
kongresui bilių, kuris liečia uni
jas. Bilius reikalaus panaikinti 
privilegijas, kurias suteikia Dar
bo Santykių Aktas unijoms, 
jeigu tose unijose bent kuris 
viršininkas bus svetimšalis, ne- 
pilietis.

Kongresmanas mirė 
po prezidento kalbos

WASHINGTON, D. C., sau
sio 3. — Trečiadienį mirė at
stovų rūmų narys Wallace E. 
Pierce, republikonas iš New 
Yofrko valstijos. Jisai mirė ne
užilgo 
veltas 
greso

po to, kai prez. Roose 
pabaigė kalbą naują kon 
sesiją atidarant.

Kongresas mažiau 
kalbėjo pereito] 

sesijoj
WASHINGTON, D. C., sau

sio 3. — Jungt. Valstijų sena
to ir atstovų rūmų debatai yra 
spausdinami. Pereitos sesijos 
vienos dienos debatai užėmė 
98.6 spausdintus lapus. Jie bu
vo bendrai 4.3 kapais trumpes
ni nei pirmesnės sesijos deba
tai.

Airijos vyria Ji s y b ė RUSŲ ATAKOS SUOMIJOJ ATMUŠTOS 
prašo galios inter 
nuoti visuomenės 

priešus
SUOMIAI LAUKIA DIDELIO RUSŲ OFENSYVO

Suomiją, sau- ir Čia lėktuvai žalos rpažąi 
šio 3. — Suomijos pranešimai

DUBLIN, Airija, sausio 3. — trečiadienio vakare sako, kad 
ai, kad už- rusų pėstininkų atakos Kareli- 
.espublikinė jos fronte tapo atmuštos.

HELSINKIS, pa

Maskva skelbia arės 
tus Suomijoj

Airijoje plinta gandž 
drausta Airijos • R 
Armija ruošia sukibimą. Pavo
jui kovoti valdžia 
mentą suteikti jai galios inter
nuoti asmenis, kuri 
daryti pavojingi' 
saugumui.

prašo parla-

3 gali pas i-1 
visuomenės

Naujas žemės drėbė 
jimas Turkijoje

Rekomenduoja kon
soliduoti telegrafo 

kompanijas
WASHINGTON, D. C., sau

sio 3. — Federalinė Susisieki
mų Komisija trečiadienį reko
mendavo kongresui konsoliduo
ti Western Union ir Postai Te- 
’egraph kompanijas. Pasak ko
misijos raporto, konsolidavi
mas pašalins nevykusį kompa
nijų reikalų vedimą ir panai
kins pragaištingą kompeticiją.

Naciai areštavo 1,000 
buvusių čekų kari

ninkų

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

Daugiausia apsiniaukę; tru
putį šilčiau; saulė teką 7:18 
v. r., leidžiasi 4:31 v. v.

Rusų lėktuvai atakavo Abo 
ir Han^o miestus. Abo mieste 
žalos nepadaryta. Hango mieste 
nukentėjo keletas žmonių, bet

darė.
Suomiai gauna pranešimų, 

kad raudonoji armija koncen
truoja 105,000 kareivių milži
niškam ofensyvui Karelijos 
fronte. Kiti gi pranešimai tei
gia, kad rusai kasa tranšėjas, 
o iš to daromas išvadas, jogei 
jie ruošiasi apgulos karui.

MASKVA, sovietų Rusija, 
sausio 3. — Maskvos laikraš
tis “Trud“ praneša, kad Suo
mijos valdžia areštavusi tūk
stančius darbininkų ir “nuošird
žių patriotų“, kurie nenori ka
riauti už “Mannerheimo' gau
ją”- /

Rusijos darbininkai 
kelia riaušes ' ■ f • . f

KARO ŽINIŲ 
SĄTRĄUKA

Vilkai puola besi
traukiančius rusus

sau-

Rusija pašaukė dau 
giau rezervų kariuo 

menėn
MASKVA, sovietų Rusija, 

sausio 3. — Pranešama, dau
giau rezervų pašaukta Rusijos 
kariuomenėn šią savaite.

Rusija priėmė japo 
nų planą sienoms 

nustatyti

ANKAĘA, Turkija, sausio 3.
— Trečil 
naujas : 
griovė 
kaimų, 
centras buvo Yozg 
je. Bet žmonių šį kartą užmuš 
ta nedaug, nes gy 
bėgo į atviras aikjš

Tuo tarpu potviiys Euphra- 
tes klony neslūgsta. Priešingai, 
vandenys upėse kįla ir daro 
daugiau žalos apyljnkėms.

Apskaičiuojama, 
pirmo žemės drebėjimo pereitą 
savaitę, dėl potvynio ir dėl an
tro drebėjimo žuvo 46,200 žmo
nių. Tačiau tikrai 
tyta kiek iš viso 
šitose nelaimėse.

nešta, kad 
įėjimas šu- 
į Turkijosdar dešini

Šito žemč^ drebėjimo 
ad apylinke-

ventojai pa- 
tes.

kad viso dėl

dar ncnusta- 
žmonių žuvo

Švedijos parlamen
tas užgyrė konskrip- 

cijos įstatymą
STOCKHOLM, i Švedija, sau

sio 3. — Švedijos parlamentas 
užgyrė naują įstatymą, kuris 
įgalioja pašaukti bet kurį pilie
tį reikiamam šalia 
ti.

i darbui dirb-

Francuzija abejoja 
os suo-

PRAHA, Čekija, sausio 3. — 
Trečiadienį išėjo viešumon 
faktas, kad gruodžio 17-23 dd. 
nacių vyriausybė Čekijoj areš
tavo kuone 1,000 buvusių Čeko
slovakijos karininkų, du čekus 
.žurnalistus ir keletą Skoda amu
nicijos įmonių perdėtinių.

HELSINKISj Suomija 
šio 3. — Rusijos armijos, ap- 
laikiusios daug nuostolių pulda
mos suomius, nutarė įšikasti į 
tranšėjas ir pradėti apgĮulos ka
rą.

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 3. — Suomijos giriose Tol- 
va ežero apylinkėje pasilieka 
daugybė užmuštų Rusijos ka
reivių. Daugumą užmuštųjų jau 
apgaubė sniegas.

BERLYNAS, Vokietija
šio 3. — Vienas pranešimas sa
ko, kad sovietų Rusija prašė 
Vokietijos specialistų pagalbos 
karui su suomiais. Naciai ma
no, kad dabartinė rusų-suomių 
karo stadija dar nereikalauja jų 
pagalbos.

WASHINGTON, D 
šio 3.
Valstijų kongresui ttečiadienį 
ir diskusucdamas tarptautinę 
padėtį, prez. Rooseveltas parei
škė, kad ši šalis turi puti svar
bus veiksnis taikai ai

LONDONAS, Anglij
x. Pietų rytų Eur 

šalo Dunojus. Vokieti 
ieškoti kitų kelių karb reikme
nų ir šiaip žaliavų iš 
parsigabenti.

PĘAHA, Čekija, sausio 3. — 
ai arešta-

sau-

Kalbėdama
C., sau- 

s Jungt.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 3. — Francuzija jau pa
siuntė Suomijai 1 
medikalinių reikihenų. 
ar ji pasiuntė lėktuvų ir amu
nicijos, tai nežinoma. Kitas da
lykas. Francuzijbs vyriausybe 

galutinai dėl du prekybiniai laivai.

ąmbulansų ir 
Tačiau

3.

steigti.
a, sausio 
opoje už- 
jai tenka

užsienių

Gruodžio mėnesį naci 
vo 1,000 buvusių Čeko-Slovaki- 
jos karininkų ir keletą Skoda 
amunicijos įmonių darbininkų.

PARYŽIUS, Francu 
šio 3.
svarsto klausimą, ai 
iš

zija, sau- 
Francuzijos valdžia 

atšaukti 
Rusijos ambasadorių.

Paskandini i du 
švedų lap ai

LONDONAS, Angli

saa-HELSINKIS, Suomija, 
šio 3. — Iš Petsamo fronto Suo
mijos sostinę pasiekia žinios, 
kad pulkai vilkų seką besitrau
kiančius, išbadėjusius rusus to
limoj Suomijos šiaurėje.

Suomiai nušovė 150
rusų lėktuvų

sau-HELSINKIS, Suomija, 
šio 3. — Suomijos | generalis 
štabas praneša, kad gruodžio 
mėnesį 1939 m. suomiai nušo
vė 150 rusų karo lėktuvų ir 
sudaužė arba paėmė 400 rusų 
tankų. /

90 suomių vyksta j 
Europą kariauti 

prieš rusus
NEW YORK, N. Y., sausio 

3. — Laivu Bergensfjord tre
čiadienį išplaukė 90 suomių į 
Europą. Suomiai vyksta ka
riauti su rusais.

Traukinio nelaimėje
I

žuvo daug) rusų
LONDONAS, Anglija, sausio 

3. — Gautas pranešimas, jogei 
Murmansk geležinkelio nelai
mėje žuvo šimtai rusų karei
vių.

Viešbučio gaisre žu 
vo 18 žmonių

PARYŽIUŠįi^Francuzija, sau
sio 3., Fournier (Francu z L 
jos) žinių * agentūra praneša, 
kad įvairiose Rusijos įmonėse 
darbininkai sukėlė riaušes. Daug 
darbininkų areštuota, 
ta ir kareivių.

Riaušės kilusios dėl 
pasisekimų Suomijoj.

TOKIO, Japonija, sausio 3. 
— Japonijos užsienių reikalų 
ministerija paskelbė, kad Sta
lino vyriausybė priėmė japonų 
planą Mančuko, Mongolijos ir 
Rusijos sienoms nustatyti.

Areštuo-

rusų ne-

e ruHitleris pasiu 
sams patarėjus

LONDONAS, Anglija, sausio 
3. — Į Leningradą pasiųsta vo
kiečių karininkų komisija. Ji 
susideda iš tų karininkų, kurie 
padėjo 1918 metais suomių ka
ro vadui Mannerheimui kariau
ti prieš rusus. Taigi naciai jau 
siunčia pagalbą Stalino raudo
najai armijai.

Rusijos karininkams 
gresia teismas

Japonija varo kam
paniją už taiką

SHANGHAI, Kinija, sausio 
3. — Japonai Kinijoj šiuo laiku 
varo intensyvią kompaniją už 
taiką. Pačioje Japonijoje irgi 
nepaliaujamai kalbama, kad rei
kia taikos.

Japonų susirūpinimas taika 
aiškinamas taip: jie užgriebė 
tiek Kinijos teritorijos, kad ims 
kurį laiką grobį suvirškinti: 
taigi kam Čia ilgiau kariauti, 
geriau taikytis.

Panašiai kalba -Hitleris ir 
Stalinas pasidalinę Lenkiją.

Vatikanas transliuos 
radijo pranešimusPARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 3. — Radijo žinių agentū
ra praneša iš Šveicarijos, kad 
teismas gresia keletui Rusijos 
generalinio štabo karininkųT 
kurie jdąpavo Suomijos kampa
niją. Teismas taipgi gresia tū
liems karininkams, kurie ko
mandavo rusų operacijoms prieš 
suomius karo lauke. Praneši-(šiol daugiausia transliavo 
mas betgi nepatvirtintas. riaujančios Šalys.

VATIKANO MIESTAS, Ita
lija, sausio 3. — Vatikano vir
šininkai praneša, kad ateity du 

įkartus savaitėje Vatikano 
dijas transliuos programus 
glų kalba Amerikai.

ra-
an-

Propagandą per radiją iki 
ka-

“NAUJIENŲ”

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

“NAUJIENOS“ duos Radio programus

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

W.G.E.S., 1360 kilocycles.

... MINNEAPOLIS, Minn., sau- 
šią 3. — Trečiadienį sudegė 
Marlborough apartamentinis 
viešbutis. Mažiausią 18 žmonių

ja, sausio
- Trečiadienį paskendo* tik 

Abu lai-dar nenusitarusi
vu žuvo gaisre.

enį sudegė



DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

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

—
Ketvirtaaien., sausio 4, 1940NAUJIENOS, Chicago, III

0

Rašo adv. Wm. J. Drake-Dragunas
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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 
3343 S. HALSTED ST.

kie- 
visų 
“re- 
gry- 
elas-

DR. STRIKOLTS 
'lydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj oagal susitarimą 
Ofiso Tel.*. YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

ryto iki 
sutartį,

akys atitaiso-
rnosbe akinių. Kainos pigiau kaip

kiskoljnta? A—- Iš Šidlausko bu
vo paskolinta $19,500, kaip do

bti-

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., Worth,

Mrs. A; K. JARUSZ
Physlca! Thėrapy 

and Midvvife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Westernav. 
Tel. ' Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

O- 
a-

1 r *. " Ji ’ *. ’• i > 1

las, kurį taMsla žadėjai mums

a

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

-..
..

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS 
BYLOS ATBALSIAI

(Tęsinys)
Taigi, nepaisant parodymų 

pas Valstybės Gynėjų 1924 me
tais, kuomet banko Šerai neva 
buvo tik ką parduoti ir diena 
nustatyta, ir investavimo į Am. 
I lome Builders — pasirodo, ban
ko serai buvo parduoti dar 1922 
m. pradžioje, visai kitokia 
kis, už kitokią sumų, ir 
Strimaičio parodymų ir jo 
kordų” negalima imti už 
nų pinigų: jo “rekordai”
tiški, kaip ir jo raportai ir pa
rodymai. štai dar ištrauka iš 
1939 m. rugsėjo 29 d. parody
mo :

“K—Tamsta liudijai, kad 
$20,000 Am. Home Builders bu
vo vienintelis investmentas po 
to kai Tamsta tapai direkto-

rium 1919 m. Ar nori papildy
ti tų parodymų? A—Po to kai 
aš esu sekretorius. K—Ar nori 
duoti žinių apie papildomus in- 
vestmentus nuo to laiko, kai 
tamsta tapai direktoriuin? A— 
Aš nedariau Jokių iiivestmentą. 
K—Bet korporacija darė? A— 
Galbūt, bet aš nedaliau. K— 
Šiame 1919 m. prospekte, punk
te 2, skyrely “b”, “Resorcino 
Chemiška Bendrovė sugrąžino 
šėrinihkams jų preferred stock 
ir išmokėjo 12% dividendą”. 
Kokia buvo tiksli suiina, šios 
korporacijos gauta 1919 m. ant 
$80,000 investmento? A—Aš 
neatsimenu; tas buvo prieš ma
no laikus. K—Tas nebuvo prieš 
Tamstos laikus; tamsta buvai 
pareigūnas nuo 1918 m.? A— 
Aš neg'aliu tų dalykų atminty 
turėti. K—Ar tamsta turi 
kękių rekordų parodyti 
1L’% dividendui? A—Ne. 
Kas atsitiko su rekordais
Aš liudijau apie tai tūkstantį 
kartų”. Pažiūrėkime, ką gi |itn 
dijo. 1939 m. rugp. 25 d., psl. 
4: K—Ar turi čia lease? A— 
Aš neturiu lease su savim ir 
nežinau ar jis tebėra. K—Ar 
belkuriuo laiku tamsta turėjai 
savo rankose lease? A—Taip. 
K—Tamsta buvai sekretorius 
visų tų laikų? A—Taip. K— 
Taip kad jei šio lease nėra, tai 
tamsta jį pametei? (Mr. Anseli 
— priešinasi.) K—Kas atsitiko 
su lease? K—Raštinė buvo vir
šutiniam aukšle. Du syk rašti
nė buvo užpulta vagių—doku
mentai buvo išmėtyti po visą 
vietų. Aš pašaukiau policijų, 
Rašomoji mašinėlė buvo pavog
ta ir mano deskas (stalas) api
plėštas. K—Kada tie apiplėši-

BRAINERD, 
Floyd Dęvilbiss, 15 įlietų 
amžiaus, kuris prisipažino 
nužudęs tėvą už tai, kad ta
sai neduodavęs išlaikymą 
šeimai.

Kovo 31
ĮVYKS

KONCERTAS
I

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

mai Įvyko? A—1927 ar 
metais; K—Jokio apiplėšimo 
prieš tai? A—Ne, kiek aš ži
nau. K—Af ta nuomos sutartis 
buvo ten prieš apiplėšima? A— 
Visi rekordai ten buvo. K— 
Kada paskutinį sykį Tamsta 
matei tų sutartį? A—1927 me
tais ; aš nežinau kas atsitiko 
su sena sutartim. K—Ar tam
sta matei lease 1921 m.,? A— 
Taip. K—Ar matei jų 19£2 m.? 
A—Taip. (Mr. Anseli: Aš ne
manau, kad tas yra svambu čia, 
ar sutartas buvo “misplacėd”; 
jis jau liudijo, kad rekordai 
buvo pavogti.) K—Tamsta sa
kai neturįs lease? A—Tįaip. K 
—Ir sakaisi neturįs jos čia šian
dien? A—Ne.”

Vėliau patiria, kad 
staiga buvo apvogta, 
pavogtoji rašoma

gali, išaiškinti banko indik 
sumažėjimų nuo , $5,240.7 
$851.37 vienų metų eige- 
A—Raportas kaip suteik- 

šėrininkams, 1922 m. ’vasa- 
7 d. rodo paskola $3140.00

buvo sumokėta K. Šidlauskui, 
grąžinta depozitas I. Kubiliui

Tamsįi 
9

sta 
lio 
ligi 
je?
tas 
rio

$1500.00”.. . 
skaitei 1921 metų išmokėjimus 
A—Taip...

š.m. rugsėjo 7 d. jis liudijo 
J‘t<— Paskutinį kartą sąvo pa- 
i’Oiiynie Tamsta sa|cėi, kad jai 
192i ir 1922 į|i. būvo padary 
paskola K. Šidlahskui apie 
134. Ar liė pinigai buvo atgal 
dmokėli? A-^~. Aš neatsimeri 
o* pasakymo. Pirm mano laikv

Šidlauskas ’ paskplino L. A. 
il-vei kaž ką ai’ti $20,000 kas 
buvo vėliau atmokėta. Įsi koli 
hinias p, Šidlauskui, buvo pirm 
mano laiką. Ė-vė atinokėjo šią 
skolą Šidlauskui, iiesiskolino. 
Rekorduose yra tūlas susiraši
nėjimas su Šidlausku”...

1939 m. rugsėkį 22 d. par< 
dyUias: — Šidlausko reik

gauti — taįhsta tąi’ėjai sUra 
ar tai btivp jum paskola ar p. 
sko’a nuo jo B-vei? A— Škcla 
buvo nuo Joj $19^500; K— Ka
da ta puskola užtraukta? A 
Tai buvo pirlh mano laikų, 19 
rn. K— 1919 m. nebuvo ph 
Tamstos laiką? A— Aš buv 
direktorius, ne sekretorius. K— 
Kaip direktorius tamsta turė
tum žinoti? A— Aš nežinau. 
K— Tamsta nori pasakyti, kad 
tamsta nežinotum stambios su
mos kaip kad $19,500, nežii 
įtini ar ji buvo išskolinla ar pa-

kųmental rodo. K— įr tas 
vo direktorių užgirta? A— Aš 
neatsimenu, negali būti kitaip. 
K— Kodėl bendrovė skolinosi 
tų pihlgų A— Aš nežinau. 
Tamsta išmokėjai dalį tų pini
gų kaip sekretorius, ar ųip? 
A— Tąip. K— Ir tamsta neži
nojai kam buvo paskola? A— 
Be abejonės apmokėti tūlas iš- 
aidtis, kiid p nigal buvo skolin
ti iš Šidlausko. K-— Tamsta tik 
išmokėjai piii gus ir nežinojai 
kam buvo paskola? A— Ne, tas 
buvo padaryta tūliems tiks 
K Kiek tamsia išmokėja 
reikalu po to kai lat,ai sekreto
rius? A - $3500 nota buvo ap
mokėta 1921 m, vasario 11 d. į 
3oulh Bbston Trust Co. Kitas 
čekis $873, datuotas 19‘il m. 
vasario 11 d. išmokėjo K. Šid
lauskui, indorsuota South Bos
ton Trust Co, K— Už lią ta» 
buvo? A— Už tą paskolą... K—- 
Ar žinai kada b-vė gaVo tuos 
pinigus iš Šidlausko? A—i Prieš 
mano laikus. K— Ar lamšta as
meniškai žinai kas atsitiko su 
$19,500 gautais iš Šldldusko? 
Ą— tas buvo prieš 
laikus. K— Kai jus užgyręte pi
nigų almokėjinią ^idlauslyii, ar
gi niekad nekilo klausimas kam 
tu paskola buvo? A— Ne kiek 
aš atmenu. K— Tik išmokėjai 
tuos $19,500 netgi nepasiteira
vęs? A— Tas notas pristačius, 
mes išmokėjom $19,500. K—

' I ■Jei nebūtų buvę pagrindo toms 
notoms, ar bulum išmokėjęs? 
A— Jei tai butų teismo drderis, 
aš turėčiau/mokėti. K— Argi

buvo teismo orderis? A— Ne. 
K— Taip kad tamsta nežinai 
koks buvo pagrindas tiems $19,- 
500? A--— Pagrindas buvo, kad 
mes gavome $19,500. Mes gavo* 
me mokėti ant notų. K— Ką 
daugiau jie gavo? A— Be abe
jonės tūlų dokumentų; notų, 
sutarčių. K-L Argi tamsta nie
kad nesiteiraVai, kokį pagrindą 
ar vjrtę L. A. B-vė gavo už tas 
noląs? A— Pinigus. K— Kaip 
tamsta žinai, kad jie gavo pini
gus — ar tai tamstos spėlioji
mas? A— Ne, jie gavo pinigus.

(Bus dangau)

craNe COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

« Teletonas POftTSMOUTH 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.
t , ......

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. >Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos. \/ 
VALANDOS: nuo 10 

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
i 

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIALŠ1AIR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

^MBPLANCE
DIENĄ IR NAKTĮ I

Visi Telefonaį YARDS 1741-1742
4605-07 So.
4447 South

1

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.

tikrai }- 
Deja — 

mašinėlė p, 
Strimaičiui buvo L. C. Smith 
and Corona Typewritėrs Ine. 
pristatyta tik. . . 1933 mj spajių 
26 d. ir buvo vėliau 1934 m. 
kovo mėn. pavogta. . .-;?Dabąr, 
štai parodymai š.m. rugsėjo 26 
d., kai p. Strimaitis ročįč 1918 
m. ir kitokių rekordų, įrodė t^J 
pęs direktorium 1918 m. sau
sio mėn. (parodymo 112 psl.), 
— žvelgkim į 120 psl.: “K—Ar 
tamsta tūri kokių rekordų bet- 
kur, parodyti tikslia b-Vės tuiv 
to padėtį 1918 m., kai Tamsta 
tapai direktorium? A—Veik jo
kių rekordų prieš 1920 rh.j kiek 
aš galiu atsiminti. (Pastabai 
kiek dienų anksčiau jis 1920 m; 
protokolų neturėjo, bet ? vėliau 
atsirado).... K—Ar Tamsta
turi 1920 m. gruodžio 31 d. ba
lanso lapų arba raportu šėri- 
ninkams, kaip tik prieš Tam
stai tapus sekretorių? A—-Nęi 
K—Argi rekordai ir knygos ne^ 
buvo Tamstai perduoti, kai ta
pai sekretorius? A—Taip. K— 
Argi nebuvo tamstos pareiga 
juos laikyti? A—Taip, bet raš
tinė buvo užpulta ir daug do
kumentų dingo.”. . . Psl. 123i 
“K—Kas atsitiko su ta literai 
turą — $8039.97? A-y-Mps par^ 
davėme, kų ant rankų turėjom; 
K—Ar tebeturite,kų likus? A-s 
Ne. K—Kas atsitiko su ja? A—; 
Kai namas buvo subway clarbų 
sugriautas^ knygos buvo rųsy 
ir dinamito sprogimas sumiikU 
hd daugelį tų knygų.”. .1.

3. “Aš paimdamas B-Vės se
kretoriaus vietą ir pareigas ve+ 
dėjo visų reikalų, radau Į prieš 
Ė-vę užtrauktų kai kurią pa* 
skolą, kulių visų čibn paminė* 
ti neturiu reikalo, tik porą 
stambesnių kaip tai velioniui Kį 
Šidlauskui, Boston, MasS- $19,* 
500 ir S.L.A. $40,000, tai kad 
viso skolų buvo arti $7Q 000”— 
A. S. Strimaitis tame pat Straip
sny.

Paimkime jo raportą Šėrinih- 
kų seimui 1922 m., 7 psl.: “Pa
skolos $52,000”. Iš vaįstybiniiį 
rekordų žinoma, kad SLĄ davė 
B-vei paskolą $40,000 Ip20 m; 
birželio mėp. Taigi nėišaiškin* 
tą skolų buvo $12’,000. Strimąū 
tis liudiju š.m. rugp. 25 d. kai- 
būni apie 1922 m. :>‘K Arztani

11

Hermitage Avė. 
Fairfield Avenue

Tel. Office VVentvvorth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų ir i&ikų' ligų gydytoja 
6900 So; Halsted St.

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

L JL *

koplyčios visose

KUiuykito Mūri vadi* programą Antradieni# Ir taitadiania v**

. . Ml POVILU tALTIMIKBU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
>'“Pritaiko Akinius 
. .. Kreivas Akis ' 

Ištaiso.
O tisas ir Akinių Dirbtuvę
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8 KITATAUČIAI *

LIETUVIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35tn St.

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

Nedėliomis pagal sutarf.į.
Rez. 4910 SQ, MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

darbų

4348 S

YARDS 1419

No. 2845

st
Vardas ir pavardė.

Adresas

Miestas ir

į

0142
2109

Miesto 
Kamb. 
Namų

1824
3395

iki 
vai.

__ Grovehill
Phone Cicero

ICS, INC.

PATTERN 2345 
J

6834 So. Weslern Ąvę
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

Garsinkitės “N-nose”

+Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cpr. Damen. • Hemlock 6699

1 NAUJIENOS NEEDLfcCRAFT DEPT.

| 1739 So. Halsted St., ChitagOį III. >

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

COPR. NEEOLCCRAFT S

FILET CROCHETED DOILIE
No. 2345—“DoiliesV

2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street

ĄNTHONY B. PETKUS 
Vestern A ve. Phone Gr

1410 Šouth 40'lh Court, pičero

J.LIULEVIČIUS
CilifOrnia Avenue Phone Lafayette 3572

I. J. ŽOLP Phone Yards 0781
1646 West 4<ith Street j Yards 0782

» > ! • ’ 1 • f I . . . j

S. P. MAŽEIKA
3310 Lįtuanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAVVICZ IR SŪNŪS
Phone Caml 2515

Tel. Pulim^h 1270

J R. J. RIDIKAS
3354 So. Halšted Street

Himnu

J&Į,

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ręs Įubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

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

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
iiiiiitdiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiihiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

pitone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence.Teį, 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.

4704 So. AVeątern
ALBERT V. PETKUS

Stern Avenue , Phone Lafayette 8024
„ ----- ..................................... r .■„.-.r

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone Yards 49083397 tRuaniea Avenue

Ofiso Tel, HEMLOCK 7828

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

Prie VVestern Avenue

ADVOKATAI
K. P. fiUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn SU 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted S t 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį «

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

A. Montvid, M. D.
1 West Towq State Bank Bldg.

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

telefonas SĖELEY 7330
Namų telefoną^ 0597

afitf



Kotvirtndien., sausio < 1940

Clevelando ir Ohio Žinios
altine*

• FOTOGRAFAS

pragy- 
klaipe- 
neturi 
vietos,

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

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

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storu? 
režam j farmas ir kitus miestu? 

Žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatėm an

glis j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St

Saukit TeL YARDS 3408

isltari- 
palei

Kaip senieji metai buvo palydėti ir ko tikimasi susilauk
ti šiais metais. — Mažiau nelaimių 
trukonis.
mas. — Policijos patarimas.

Mirė L. Ba ■
Užuojauta Suomijai. — Oro susisieki

Musų kolonijoje, taip kaip ir veikimui. Parengimų buvo ne 
kitose lietuvių kolonijose, seni į vien tik salėse, bet ir privati^ 
metai buvo palydėti ir nauji su
tikti, — sutikti su dideliu en
tuziazmu, su dideliu pas.tikėji
mu, kad šie 1940 metai bus vi
siems daug laimingesni, negu 
pereiti buvo.

Sutikimui naujų metų buvo 
daug parengimų ir \ įsuose da
lyvavo po gerų skaičių publi
kos. Mat, dabar žmonės pradė
jo biskį geriau dirbti ir vis ti
kisi, kad ateityje dirbs dar ge
riau. O kada žmogus turi nors 
ir netaip brangiai apmokamų 
darbų, tai jam duonos kąsnis 
kasdien ateina. O tas sukelia 
daug geresnį ūpų ir priduoda 
daug daugiau, energijos visam

kuose namuose. Daugelis pasi
kvietė savo draugus, savo gimi 
nes ir vieni kitiems linkėjo lai 
mingesnių naujų metų.

Butų malonus pavyzdys, jei 
gu ir visuomet lietuviai ta p 
gražiai susitaikytų ir trai škai 
vienas kitų sveikintų per visų š, 
metų, kaip teko pastebėti da 
raut sutinkant naujus me.us. 
Jeigu vienas kitam linki geroj 
ateities pradžioje metų, tai ko 
dėl negulėtų taip ėgli, ir pe 
visa metų?

Lietuvių e, lės mažėja. Seniej

NAUJIENOS, Chiraso, UI.

LIETUVIŲ KALBOS

.antį, o jaunoji. karta augi a 
net ikoniškoje dvasioje. Todc 
nes visi turėtumėme jau pa 
misti visus keistus, kurie įvy 
o praeityje ir vien.is k tų ger..

S taisų Dr. D. Pilka. Ji yra tinka- 
rYaura Amen.cos lietuviams. Turi 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

KAINA $1.00
Galima g&uti “Naujienose”, 1739 S. 
Falsted St., Chicago, III., arba Dr. 
D. Pilka, 528 Cčfrumbus Avė., Bos
ton, Mass.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 'CENTAi

Pelnas eina 
METI VOS AERO KL1UBO 

NAUDAI.

isui sumažėjęs.
Sutinkant naujus metus daug 

Žmonių padaro tųm tikrus pasi
žadėjimus, kų jie atliks ir koki 
gyvenimų jie ves per visų nau
jai užstojusį metų. Dauge.is pa
sižada stisilaikvti nuo visokiu 
ydų, kurias jie pildė per senuo
sius melus. Vieni prisižada su
silaikyti nuo girtuokliavimo, ki
ti nuo rūkymo, treti nuo kitų 
blogų papročių. Vieni iš jų iš
laiko savo pasižadėjimo žodį, o 
kiti ne. Bet visgi yra tam tik 
ras skaičius, kuris sustiprina sa
vo sielų ir išlaiko tų pasižadėji
mų, kurį padaro pradžioje me
tų.

Todėl lai ir mes visi lietuviai 
padarome tokį pažadų ir jį pil
dykime, kad nuo pradžios šiti 
1910 metų busime vienas kitam 
broliškoj ir artimoj meilėj, kad 
lietuvis lietuvį laikysime savo 
artimu, o ne priešu. Lai būni

į pamiršta visi praeities negeisti*

Teikiama parama buv. 
Klaipėdos kr. Darbinin.

KAUNAS, -r-. Perieidus Klai
pėdos kr. Vokietijai, daug Klai
pėdos lietuvių darbininkų atvy
ko į D. Lietuvą, kur jiems bu
vo parūpinta darbo bei suteik
ta kita parama. Tačiau dabar 
vėl daugelis jtųį darbininkų ne
turi darbo ir jokio kito 
nimo šaltinio. Apie 30 
diečių darbininkų, kurie 
nuolatinės gyvenamosios 
yra patalpinti D. rūmų ekskur
sijų patalpose. Be to, D. rūmai 
registruoja ir į kitus klaipėdie
čius darbininkus, neturinčius 
nuolatinės gyvenamosios vietos. 
Numatoma, kad tokių klaipė
diečių darbininkų atsiras apie 
1,500. Jiems Vid. reik, m-ja 
duos nemokamus bilietus grįžti 
į. savo gimimo vietas ir suteiks 
paramą įsikurti. Savo mantų tie 

ni darbai, o lai sužiba, nauja ir'darbininkai taiįS pat galėsią vež- 
ikaidresnė šviesa musų tautos ti nemokamai. Dirbantiems sa- 
gyvenime.

Mes turime būti dėkingi, kati piečiams numatoma j pagelbėti 
utikome nauius metus cvveh- įsikurti Kaune ar kituose mies

tuose. Kitiems klaipėdiečiams 
darbinirkams, kurie išvyks į sa
vo ankstyvesnes gyvenamąsias 

teikti ir 
viešųjų 
savival-

NAUJIENŲ-ACJtfE Telephoto
LOS ANGELES, CAL. J- 

Alice “Jerrv” Burns iš Fort 
Worth (Tex.), kurios suba
dytas lavonas čia buvo su
rastas viename užkampyje.

Ivysotviai amatininkams klaipė-

utikome naujus metus gyven
dami tokioje šalyje, kur gyvuo
ji demokratija, kur negirdime 

uanuolių baubimo, kur nėra 
irau jo praliejimo,

>

Turime būti dėkingi, kad ir 
musų senoje tėvynėje Lietuvoje 
dar nėra kraujo praliejimo, ir 
diktatorių kanuolės dar nede
gina musų senųjų bakužių, ku
riose daugelis iš musų esame 
gimę. Žiūrint į viso pasaulio pa
dėtį, tai mes esame laimingi ir 
galime išpildyti savo pažada 
gerbti vienas kitų.

Pereitų metų policijos rekor
dai parodo, kiek žmonių žuvo 
automobilių nelaimėse. 1937 
metais 247 žmonės, 1938 metais 
137 žmonės, o 1939 metais 111 
žmonių. Tai reiškia, kad perei
tais metais jau buvo daug gy 
vasčių išgelbėta dėl didesnio at
sargumo. t ’ 1 ’

vietas^socialinę globų 
aprūpinti u prie 

areigotosdarbų yra 
dybės.

mie i-VILNIUS. — Vilnaus 
tas turi šias žvarbiausias įmo- 

1) miesto savivaldybės 
‘stotį, kuri aprūpina 

energija ne tik patį

VILNIUS. — Einant s 
ijnu jau statomi stulpai 
ųaujosios Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos sienos. Tarp Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos siu pų pa
liekamas 5 metrų atstumas.

Tarp Švenčionėlių ir 
nų tiesiamas plentas.

Maišioaaloie suimta gauja 
banditų, kita kriminalinių plė
šikų gauja suimta Vilniuje. 
Juos teis karo lauko teismas. 
Bendrai, Vilniaus miėstas ir 
kraštas jau baigiamas apvalyti 
nuo kriminalistų, kurie čia bu
vo paplitę, kai lenkai paskuti
nėmis savo viešpatavimo die- 
lomis iš kalėjimų paleido vi
sus kriminalinius nusikaltcLus.

VILNIUS. — Lietuvį kalba 
grįžta į Vilniaus bažnyčias, iš 
kurių buvo lenkų išguita. Jau 
laikomos lietuviškos pamaldos 
Aušros Vartuose, Katedroj, šv. 
Jono ir šv. Petro ir Poy.Io baž 
nyčiose.

Vilniuje yra aštuoni
■ stambesni saldainių 

fabrikai
VILNIUS. — Tačiau dėl cuk

raus stokos iki šiolei jie nega
lėjo dirbti, šiomis dienomis jie 
vėl pradės darbą. Cukraus gau
nama per “Lietūkį”. Tuose fa
brikuose dirbo apie 150 darbi
ninkų, jų tarpe tik du lietu
viai.

— iš stoties —

W.G.E.S

Moterims: TREČIADIENI

Pagelbai
Nuo

Raumenų
Skausmo

RED CROSS 
PLASTER

Pastebekit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Palarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių ay> ų <« .irbšjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

CHAKTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVUNGS FEDERALLY
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

CONRAD
FOTOGRAFAS 

studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
irniškomis užlai- 

’omis ir Hollywood 
vinsomis. Darbas 

farantuotas.
420 W. 63rd St. 

'ei. ENG. 5883-5840

Phone BOULEVARD 4552

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYK SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su akmenų krosnim.

Kambariai dėl pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.
ELEKTRINIS GYDYMAS

1657 West 45th St. Kampas So. Paulina St
A. F. CZESNA, Savininkas.

arens
RYTINE RADIO 

VALANDA

nes: 
elektros 
šviesa ir 
Vilniaus miestų, bet ir Trakus, 
Naujųjų Vilnių, Lentvarį, Ja- 
gelonų, Miškunus ir kitas ma
žesnes vietas; 2) . naujas, mo
derniai įrengtas betono fabri
kas, kurs gamina kanalizac jai 
vamzdžius, šaligatviams grįsti 
plytas ir gana tvarias betoni
nes plyteles gatvėms grįsti. 
Fabrikas vidutiniškai kas mė
nuo suvartoja iki 20 vagonų 
cemento. Jo įahiyjaį galima pa
kelti dvigubai. Kaunas tame 
fabrike jau užsisakė daug sta
tybinės medžidgo^; 3) Viln aus 
mieste yra 98 kilometrai kana
lizacijos ir 114 kilometrų vau 

vamzdžių. Vanduo Čin 
iš artezinių šulinių, 

nebepakankant, bus

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos ,Nes Nuoš’mtį Nuo 1 Dienos.

Turtas virš - - 
Atsargos fondas

Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 ikį 20 mt.

$4,000,000.00
$275,000.00 Kasdien nuo 8:38 ▼. ryto 

iki 9:15 vakaro.

■giradt ▼ėlisusias italas^ 
Ir kitu* Įdomiu* 

pranešimu*.

FEDERUjSAyiNGS
LOAN ASSOCIATIONofCHcsgo
v •/ > L j' I, j. • 1H

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

Sub. 9 iki 8 vak.

NAUJIENŲ 
KalendoriusMirė L. Baltrukonis nuo 2^18 

S t. Clair Avė. sulaukęs per sep
tyniasdešimt metų amžiaus. Ve
lionis Baltrukonis buvo senas 
Clevelando gyventojas ir lietu
vių tarpe darbuotojas. Lietuvių 
tarpe darbuojasi per penkiasde
šimt su viršum metų. Priklausė 
prie SLA nuo pat susitvėrimo. 
Ir buvo narys iki paskutinės 
dienos. L. Baltrukonis gyveno 
pasiturinčiai ir išaugino gražių 
šeimynų. Taigi, aš reiškiu gilių 

: užuojautų visai likusiai šeirny I • nai.

5

g

A

ik-

iš Kaunotetų—Jonas Jarus

“Naujienas” 
nemokamai.

iš- 
ės

ius
Lūs,

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštų) 

TIK TELEGRAMOMIS.

1940
METAMS.

NTAUJIENOS išleido gražų, 
4-1 Irnlnn /vi* I 11

1940 me 
nuo turi p 
Paveikslai yra iš 
Vilniaus krašto.

Kas užsirašys 
—gaus kalendorių 
Paskira kopija—10c.,

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED SJ. 

Chicago, Illinois.

paveiksluotą kalen dorių 
s. Kiekvienas mė- 

tskirą paveikslą. 
Lietuvos ir

Ofisas atidai
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 
as kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro

KALINA 10 CENTŲ
Tik kų gavome naują madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS £

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

mokslų ir kultūrų, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

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

Daugelis Clevelando organi
zacijų naujų metų proga pa
sveikino suomių tautų už jų to
kį karžygiškumų gynime savo 
tautos ir pasaulio demokratijos. 
Visos organizacijos reiškė pa
geidavimų, kad Suomija atvers
tų naujų pasaulio istorijos lapų. 
Taipgi davė papeikimų Stalinui 
su Hitleriu.

Daugiau ir daugiau žmonių 
nautjojasi oro transportacija. 
United Air Lines praneša, kad 
1939 metais transportacija pa
kilo trisdešimt penkiais nuošim
čiais. Nors oro transportacija 
dar tebėra lyg ir kūdikis vys
tykluose, bet galima sakyti, kad 
progresuoja labai sparčiai. Po 
kelių metų, nėra abejonės, avia
cijos srityje bus padarytas toks 
didelis progresas, apie kurį šian
dien vargu kas ir galvoja.

den tekio 
imamas 
bet jų 
įrengti filtrai vandeniui iš Net*
ries imti; 4) Miestas turi sker
dyklų, kur per metus paskers* 
davo apie 95,000 galvijų, ta
čiau ji nebeatatinka higienos 
reikalavimus ir naujoji savival
dybė turės susirūpinti naujos 
statymu; 5) Miestui dar pri
klauso teatras, keturios ligoni
nės su 800 lovų, vaistinė ir ki- 
nomotografas. Miesto autobusų 
susisiekimas ligi šio gruodžio 
31 d. tebepriklauso vienai švei
carų firmai, kurios koncesijai 
pasibaigus, toliau i susisiekiu ų 
perims pati savivaldybė, kuri 
nuo Naujų Metų paleis gautus 
iš Kauno naujus patogius auto
busus. Miesto savivaldybėje dir
ba apie 720 etatinių ir per 800 
kontraktinių tarnautojų.

šiomis dienomis pradedamos 
jau pakeisti miesto gatvių len
telės lietuviškais užrašais. Svar
biausioji gatvė buv. Mickevi
čiaus bus pavadinta Gedimino
buv. Želigovskio g. — Klaipė
dos gatvė, buv. Gegužės 3 d.
— Vasario 16 d. gatvė, Pilsud
skio g. — Algirdo gatvė, Di
džioji Pohulianka — Dr. J. Ba
sanavičiaus gatvė, Mažoji Po
hulianka —7 Maironio gatvė. 
Taip pat pakeičiamos lietuv 
kais vardais visos kitos gatv

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius

Ko, Dukrelė, Taip
Šokinėji?

MADŲ

Clevelande labai dažnai pasi
taiko, kad kai automobilis su
stoja prie raudonos trafiko švie
sos, tai piktadaris prie šono pri
bėgęs paliepia žmogui važiuoti 
į nurodytą vietų ir ten jį apva
gia. Policija pataria, kad va
žiuojant vėlai vakare visuomet 
reikia turėti automobilio duris 
užrakintas, o jei yra pavojus, 
tai ir pro raudonų šviesų gali
ma pravažiuoti.

Tokių apiplėšimų pasitaiko 
labai dažnai.

VILNIUS.—Pirmoji iš nuf 
slo įstaigų į Vilnių iŠ Panevė
žio atsikėlė Resp. Pedagoginis 
Institutas su keliais šimtais 
studentų. Kiti priimami studen
tais vilniečiai. Antroji į Vilnių 
atsikėlė iš Alytaus miškinin
kystės mokykla. Sutvark 
Vilniaus universiteto reikal 
laukiama persikeliant kelių Vy
tauto Didž. Universiteto failui-

O! Mano Tėveliai

NAUJIENOJ SPULKOJE
Sudėjo Užtektinai Pinigų Visokiems Ka- 

lediniams prezentams

Lithuanian Bldg., Loan
vings Ass’n.

KURIOS ANTRAŠAS YRA
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Yra Saugi Nes Kiekvieno Indėliai Yra 
drausti Iki $5,000.00 per Fede- 
ral Sąvings and Loan Corp.

Washington, D. C.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St,
Chicago, m.

Vardaa

Adresas.

Miestas.

Valstija
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Metams _______ 1
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Dviem mėnesiams ..........
Vienam mėnesiui _______
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Naujienos eina kasdien, išski
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Trims mėnesiams
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4.00 
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Geriausia krašto apsauga

$8.0d 
4.0f 
2.00 
1.50
lt

ŽYDAS IŠGELBĖJO VO
KIEČIŲ JURININKUS

j okio į ,ma tomo svarbai is pa-
■ agre-grindų, .tie patys, kurie

St. žiemys-Miščikas

Rusija žengia j pražūtį.
(Mųsij specialaus korespondento)

Tarp daugelio gražių minčių, kurias prezidentas 
Rooseveltas išreiškė savo pranešime J. V. kongresui, ji
sai pasakė, kad geriausia krašto apsauga tai — gerovė 
ir ramybė namie.

Šita mintis yra diametraliai priešinga militarizmo fi
losofijai. Šių dienų diktatūros yra niekas kita, kaip įvai
rios militarizmo formos. Vokietijos nacių diktatūra yra 
nurodžiusi savų politikos esmę labai aiškiai žodžiais: 
“Geidaus turėti kanuolių, negu sviesto’’.

Visose militarizmo sistemose žmonės yra nuolatos 
šaukiami pasiaukoti “valstybės labui”: mažiau valgyti, 
kad valstybė galėtų užlaikyti didesnę armijų; yra šau
kiami ilgiau dirbti, mažiau ilsėtis ir atsisakyti nuo gy
venimo patogumų. Šituo keliu eidamas, militarizmas to
lyn vis labiau paverčia žmogų valstybės įrankiu. Jisai at
ima jam vienų po kitos pilietines teises, laisvę kalbėt, .pa
sirinkti užsiėmimų ir gyvenimo vietų, pagaliau -7 ir lais
vę galvot.

Visos šių dienų diktatūros yra padariusios iš pilie
čių valstybės vergus. O tas valstybes turi savo rankose 
mažos saujelės visagalinčių valdovų, kurių priešakyje 
stovi vienas neribotas “neklaidingas” vadas. Šituo atžvil
giu komunistiškoji Rusijos diktatūra nė per nago juo
dumų nesiskiria nuo nacional-socialistiškos Vokietijos 
diktatūros, kaip pastaroji nesiskiria nuo itališkojo fašiz
mo.

Diktatūra yra pati savaime baisi visuomenės nelai
mė. Bet ji iššaukia dar ir daugiau nelaimių, ir tai jau 
ne tiktai žmonėms, kuriuos ji yra pavergusį, “savo” tau
tai, bet ir kitoms tautoms. Diktatūra yra neišvengiamai 
agresinga — kam gi ji verstų žmones išsižadėti “sviesto 
dėl kanuolių”, jeigu ji nesirengtų pavartoti jėgų prieš 
kitas tautas? Diktatūra yra pavojus tarptautinei taikai, 
šaltinis karo. O kuomet atsiranda dvi-trys diktatūros, tai 
prasideda tikra velniava. * ,

Šiandien pasaulis kaip tik ir gyvena tokį tamsų lai
kotarpį savo istorijoje, kuomet jį yra apnikusios net ke
lios diktatūros, ir įvairiuose jo kontinentuose eina ka
ras. Karas eina ir vis plečiasi. Viena militaristinė valsty
bė pradeda agresijų, kita arba kitos tokios pat valstybės 
jų paremia; šitam konfliktui dar nepasibaigus, iškyla 
naujas, ir tos diktatorių klikos yėl kų nors puola, tai ei
damos išvien, tai susipiaudamos tarp savęs, kaip lauki
nių žvėrių gaujos. Karo gaisras negauna užgesti. ,

Butų fabai naivu sakyti, kad Amerikai, kuri į tuos 
karus nėra tiesioginiu budu įvelta, visai nesvarbu, kaip 
jie eina ir kuo jie pasibaigs. Bet teisingai pasakė prezi
dentas Rooseveltas, kad jeigu Amerika nori išsisaugoti 
nuo tų nelaimių, kurios ištiko įvairias tauta^ kituose 
kontinentuose, tai ji turi pirmiausia rūpintis *savo žmo
nių gerove namie. ' v

Nepakanka to, kad žmonės Amerikoje *yra laisvi. 
Nors laisvė yra neįkainuojamai brangus turtas, bet ji 
viena dar neapsaugoja krašto nuų diktatorių, karų ir pa
našių nelaimių. Žmonės turi būtį pavalgę ir apsirėdę. Jie 
turi turėti užtikrintų rytojų sau ir savų šeimoms. Jie tu
ri būti patenkinti, kųd jie butų ramus. Tiktai tuomet jie 
neseks paskui besųžipiškųs avantiūristus, kurie žada 
jięms iškovoti ginklų “laimę”. Tiktai tuomet jie brangins 
demokratijų ir tarptautinę taikų. z '

i

Reikįa palinkėti, kad 76-is kongresas, va^ar susirin
kęs Washingtope, atkreiptų pmtų dėmesį į šio krašto vi

 

dujines problemas —- į pecįarbų klapsimų, farmerįų rei

 

kalus, jaunuomenės aprųpinipiųjir t.t. Konstruktyviu dar

 

bu šitose srityse jisai geriausiabpasitarnųus ir šio krųšto 
laisvės apsaugojimui, ir viso pasaulio demokratijos su
stiprinimui.

AVashingtono laikraštis 
“Tftn ęs-Herald” gruodžio 22 d. 
pažinėj o įdomų faktą, kad ko- 
manduotojas Amerikos karo 
laivo “Tuscaloosa”, kuris išgel
bėjo paskandintojo vokiečių 
garlaivio “Columbus” jurinin
kus, yra žydas.

Tą vokiečių prabangos gar
laivį, kaip žinoma, paskandino 
patys vokiečiai, rienorčdamį, 
kad jisai patektų į anglų laivus. 
Ret netoliese buvęs J. V. karo 
laivas “Tuscaloosa” surankiojo 
visus 577 nacių jurininkus, ku
rie butų žuvę juroje, ir atgabe
no juos į Amerikos uostą. Vo
kietija per savo ambasadorių 
išreiškė padėką J. V. valdžiai už 
tą pagalbą.

Paminėtas Washingtono laik
raštis darp tokią “f)a^abą Hit
leriui”: t '

“žmogus, kuris išgelbėjo 
nuo mirties 577 jūsų jurinin
kų, kuomet jie paklausė jūsų 
įsakymo sunaikinti praban
gos garlaivį ‘Columbus’, yra 
žydas.

“Jo vardas — Harry A. 
Radt, ir jisai gimė Tylor’e, 
Texas, rugsėjo 22 d. 1884 m. 
Jisai komanduoja U.S.S. Tus
caloosa, gavęs paskyrimą iš 
Jungtinių Valstijų valdžios 
ginti šios šalies sąžinės lais
vę, žodžio laisvę, spaudos lai
svę ir judėjimo laisvę.”
O Hitleris žydus Vokietijoje 

žudo. Hitlerio reiche nėra rie 
tiktai laisvės, bet nėra ne žmo
niškumo. »

sijai i nesipriešino, pasidarė 
narsus karžygiui, gįnąn 
riturinę čielybę ir demokra
tiją. Sovietų Sąjunga patapo 
didis pavojiįs Vakarų 
zaęijąi, pavojus, kuris 
daug; didesųįs, ■ negu 
jnas, įr todėl turįs bi ti su
triuškintas. Taigi, visa 
perialistinįs pasaulis, n 
riantjr mūšų krašto, j 
si šįįam dideliam dvi 
tojo šimtmečio ‘kryžia 
ruį’. Didesnę vęidmainybę, 
pasislėpusią po idealizmo 
skraiste,^sunku įsivaiz duoti.”
Bet Keistutis Michelson 

gi “subytina” ir tą jo ap:

ys te-

civili- 
esas 

fašiz-

s im- 
leišski-
i vingia- 
dešim- 
us ka-

as vis- 
raudo- 

tąjį “imperialistinį pasaulį”. Ne 
būtinai yeidnįainybe, be 
čiaus kitomįs gamtos 
mis, sakysiiąę, — bukaprotyste.

Tas vyrukas nėra girdėjęs a- 
pie “tikrą demokratiją” 
joje, nors visi žmonės,

t grei- 
ovano-

seimas
slaptu

Jungtinėse Valstijose); 
o rinki-

NERAUS Iš Gedos

(Tęsinys?
Užpuolus ir 
ąpfe ką ne- 
Holandijos

VILNIUS.— Iškeltas sumany
mas smėlėtų ir nederlingų sri
čių ūkininkus Vilniaus kraš|e 
perkelti į derlingas žemes, o 
smėlynus apželdinti miškais. 
Šis perkėlimas bus vykdomas 
patiems ūkininkams sutinkant. 
Pavasarį prasidės žemės nusau
sinimo darbai Vilniaus krašte.

ŠVENTOJI. — Kretingos ap
skrities taryba nutarė švento
sios miestelyje įvesti savaitėje 
vieną kartą turgus, būtent šeš
tadieniais. Augančiam švento
sios uosto miestui tokie turgų 
labai buvo reikalingi, nes gy
ventojų ir tarnautpjų skaičius 
čia nuolat didėja.

Nuo to laiko, kai Maskvos 
gengsteriai užpuolė demokrati
nę Suomi j ą> sovietų, spauda ir 
komunistų organai kitose šaly
se tiek apie tą konfliktą prime- 
avo, kad darosi koktu, atsimi

nus apie tai. Jie gyrėsi didelė
mis raudonosios armijos “per
galėmis”, rašė apie Mannerbei- 
mo linijos “pralaužimą”, apie 
Suomijos liaudies “džiaugsmin
gus sveikinimus” raudonarmie
čiams; jie praminė Suomijos 
žmonių išrinktąją valdžią “bal
tagvardiečiais”, skelbė, kad suo
mius “sukurstė” kariauti prieš 
bolševikus Amerika ir Anglija...

Per mėnesį laiko diena iš die
nos komunistų laikraščiai dėjo 
šitas ir daugybes kitų melagys
čių, per akis mulkindami ir ap
gaudinėdami savo skaitytojus. 
Bet štai, kaip vienas tų laikraš
čių šilą, “melo kontęstą” užbai
gė. Jisai sako:

“Mums rupi... ne musų 
skaitytojus apgauti, bet juos 
apšviesti — supažindinti su 
tikruoju dalykų stoviu.

“Mums, taigi, nereikės nie
kad bausti iš. gėdos.” (R. Mi- 
zara, ‘'Laisvėje”, sausio 2 d. 
1940 m.)* A y.
Kad Miząm ir jo vįenrpipčįai 

neraus iš gčdps, tuo galimą pil
nai patikėtą — kadangi jįe se
niai gėdos nębęturi.

O ve ir kįtus, j<ųris “neraus 
iš gėdos” — K. ^icLęlsouukas. 
Darbininkų “^pjuzo” pfięje ji
sai stenauja ąpię neąpsąl<Qjaią 
pasaulio ve|^mąipyįę/Gįrdi, —

“Visliek ką bemanytyniei 
apie sovietų-&tfbmių konflik
tą, žmogus negali nesistebęti 
tuo nusistatymu, kurį priėmę 
dąugelis kraštų, nęišskirianl 
Ir mūsiškio. Pasaulis yra ma
tęs daug’ agręsijų per kelis 
pąstarądsįus metus ir yra 
hiatęs, kaip tikros demokrą-

Suomi- 
kurie 

yra bent kiek painformuoti apie 
vidujinę tos Šiaurės respublikos 
santvarką, žino, kad jos 
yra renkamas visuotinu
ir lygiu balsavimu, pagal pro
porcingą sistemą (ko nėra net 
Am. 
kad paskutiniuose seiin 
muose, kurie įvyko vds prieš
pusę metų laiko, socialdemokra
tų partija pravedė 85 
(iš 200 visų seimo nari 
Suomijoje dauguma dai 
ir žymus skaičius ūkini 
susiorganizavę į kooperacijas; 
kad ji, iš liesų, turį, proporcio- 
naliai savo gyventojų 
daugiau kooperacijų nįirių, ne
gu kuri nors šalis pasaulyje 
(būtent, apie 700,000 iš 
000 gyventojų)...

Bet jeigu Suomijoje 
tų jokios demokratijos

astovus 
ių); kad 
•bininkų

skaičiui

iš 3,600,-

vqkięėiąnw 
užėmus Holandiją, 
įbųką daug abejoti .(,lw 
kpjpni j o,s Ramiajai le vąųdęny- 
ųe, kąjp S>mnątTa> ~ 
ebes ir Naujoji GVineja, pąsi- 
ieką |ąip sakant be šeiminin
kų, lygiai kaip Gyi 
Ąiųerikoje. runai galvoja, 
bud tokiam atsitik įiųuį įvykus, 
t y. Rplaųdiją užėmus vokie
čiams, japppai panorės pąsisa- 
vinti šias Hoįandijps kolonijas. 
Bet kadangi šios lįolandų kolo
nijos yra užpakalyje Filipinų 
salų, kurios yra 
žinioje ir savptiškbs 
prieš japonus, amerikeičiai ne
leis jų japonams ikžimti ir pa
tys paims jas globoti iki pasi
baigs karas, kas gali būti japo
nų paskaitytas ned 
tu prieš juos iš amerikiečių pu
sės ir iššaukti 
fliktą tarp šių dviėjų valstybių, 
kuo pasinaudoti) rusai ir arba 
pasistumtų Kinijoj 
savo rėžtu pulti Kamčatką ir 
bendrai japonus.

Bet lai taip pat tik svajonė, 
nes Holandiją vokiečiams puo
lus, Anglija bei Prancūzija eis 
ją ginti ir tokiu budu sudarys 
karo sutartį su H Olandija. Tuo 
pat' Santarvės valstybės imasi 
ginti ir jos*1kolpnijas apsaugo
dama jas nuo svetimos globos, 
bpi galimo Japonijos ir $. Ame
rikos ginčo. Be te, japonai nie
kuomet šiandien, užimti Kinijo- 
e ir turėdami prieš akis rusus, 

nesileis į antrą avantiūrą prieš 
anglus ar amerikiečius.

r rusai berne-

Bųrneo, Cc

ąyąna Piety

Š. Amerikos 
tvirtovės

raugišku ak-

įkluotą kon-

arba galėtų

dalingi. Ir tai paskutinis uašas 
pasaulio kartybių taurėje.NTai 
tik dąr labiau verčia pasaulį su
siburti ir išrauti su šaknimis 
šių biąprių augalų diegus, su- t 
naikinti galingas valstybes ir ei
ti prie tautų laisvo susitarimo. 
Toks istorijos kelias pradedant 
devynioliktu šimtmečiu (apie 
tai plačiau kitą kartą) ri jo ne
pakeis jokia imperija.

Maža to, reikia atminti, kai’ 
rusai su vokiečiais negali tikė
tis iš niekur pagalbos, gi demo
kratinas valstybės dargi iš fa
šistinės Italijos, kurios intere
sai susikerta 
interesais. O Amerikos konti
nentas? Jam teks sprendžiamą 
žodį ląrti.

Charakteringas dar vienas 
reiškinys dėl rusų 'Užsienio po
litikos.

Niekam nepaslaptis, jog taip 
vadinama baltagvardiečių spau
da užsienyje (Paryžiuje, Ame
rikoje, Balkanuose ir visur, kur

I

lik buvo rusų emigrantų po pi
lietinio karo) jau kuris laikas 
pakeitė savo politiką ir nusista-

i tymą link rusų valdžios. Iš kar
to siuntė prakeiksmus, ruošė 
Rusijos puolimus, bet vėliau, 
pradėjo žiūrėti į Rusiją kaip j 
tėvynę, kurios visgi negalima / 
pulti svetima kariuomene arba 
pageidauti jos pražūties. Ir kuo
met kilo pirmas konfliktas tari) 
kiniečių ir rusų ei japonai pra
dėjo ruošti rusų Imigrantus ko
vai prieš rusus ižadėdama 
dargi Mandžiurijoje įkurti sa 
votišką rusišką valdžią ir vals
tybę ant kurios pečių guls visa 
našta apsidirbti su bolševikais 
ir tuo patarnauti japonams, bal-

ir nebu- 
, tai argi 

teisę ją 
olini už- 
Są junga

Tokiu budu kn 
gintų veržtis į vandenyną, t. y. 
siekti carų dar nužymėtų tiks
lų, turėtų susikirsti su anglais 
bei prancūzais.

užpusi? Kuomet Muss 
puolė Etiopiją, Tautų 
buvo paskelbusi jam ekonoiųi- 
nes sankcijas,.įir niel 
smarkiai ^ipprotes 
Rusijos bolševikai, 
sankcijos nebuvo vykinamos iki 
galo. Bet Michelsonukas, kuris 
dar ir šiandien negali 
nelaimingos Etiopijos 
plusta “vęidniainiais” ir “impe
rialistais” tuos, kurie 
tokio pat likimo išge] 
mių respubliką!

"Vadinasi, jeigu didži 
styb&s per dęšimtį metų leido 
siausti fašistiškiems, 
kięms įr Naciškiems 
riams, tailkaip jos dabar drįsta 
nepritarti tokiems pa 
riskįems Stalino žy 
ypač kuomet jisai pasidėjo į 
kompaniją su tokiu 
banditu, kaip Hitleris 

Tai šitokia dabar j 
va buvusio “demoki 
nėjo” naujoji linija, 
sai taip pat, kaip ir 
gėdos nerąus.

kas taip 
ąųępro tęs tavo,” kaip 

, <ad tos

užmiršti 
likimo,

nori nuo 
bėli suo-

osjos val-

japoniš- 
gengste-

gengsle- 
gįams, --

ra to ne- 
atijos gy- 
Aišku, ji- 
Mizara,. iš

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Kaupiškiai ra\ 

Šytająi ir žurnalistai 
artimus ryšius su suvo vilnie
čiais draugais. LieĮuv 
jų draugi ją savo cen

užmezgė

iy rašytp-

DaiįininĮcų dl’aagija. 
pąstgpgų šioms ę 
gauti i^ Viįliiaus sayivaldybęs

pareina 
raugijoms

y Ogius
kių rUinųs, kurie yra miesto 

ir turi keletą salių į£ 
apiio žur-

užpuolimas

tijos buvo triuškinamos po 
agresorių užkulniu (o matų* 
le, Sųųmija tai netikra dp- 
niokraįijąj—-“N,” Red.). Bęt 
nė kartą jisai nebuvo pąkėlęs 
aktingo protesto... Įr c]ąbąr, 
staiga, nei iš šio, neį. iš to, be

- netikra dc

centre 
ąpįę 50 J^pibarių. Ęi 
jiąįLtąi lapkr. 26 d. >rgįąizųp 
|ąį ląnliėsi Vilniuj, 
BHįmti yįląiškių liptų 
Įj^įą, gpuodžįo 3 d. 
jąųkesi Kąųnc ir b 
Žųrpalis tų §ą j pngps 
tomis progųmįs ] '

kur buvo 
Įviįį žųrna- 

Vilniškiai 
ivo Liet, 

svečią i. 
Tomi$ progųmįs plačiai pąsi- 
tąrt^ bendrais Vįkiiaųs krašto 
ir visps Lietuvos • reikalais ir 
sgyp proie^įniųis klą isįmms.

IV. Suomijos
Kyla klausima^ ar rusai grie

bsis kurio nors 
siekti? Suomijos 
kiaušiai parodo, 
kariauti ir ruoši 
darni ęevoliucijos 
jie stengsis vis 
mažiausias pavojus susikirsti su 
anglais bei prancūzais, bet už
kariavimų istorijoje mes turi
me šimtus pavyzdžių, kurie pa
rodo, jog kartą 
šio slidaus kelio, 
ku sustoti, taip 
didėja apetitas i 
einama prie lygsvaros 
mo, apakimo, 
prie pražūties. "[Tokiame kelyje 
atsistojo Rusija 
ją laukia. Prancūzija bei Ang
lija iš katto galvojo, jog sutar
tis tarp Vokiet jos bei Rusijos 
tik paprastas Imanievras, 
šiandien turi' įsitikinti, 
sutartis lygi karo sutarčiai ir 
nėra ko tikėtis 
sa daryli, kad 
subyrės Vokiet ja.

Paskutiniai įvykiai rodo, kad 
anglai bei prai 
Italijai, ruošiasi daug didesniam 
karui, kuriame priešų bus ir 
Rusija.

Kas laukia tuomet Ruęiją?
Jau paskutinės žinios rodo, 

kad rusų taųtn 'ne visai paten
kinta šiais mažiais karais ir pra
deda suprasti, 
džiai, kad Ru 
toki pat melagingi kaip vokie* 
čių. Jo visa po 
prie karo, tokio pat koks buvo 
1914 ir kurio pąsękpėą rusams 
vėl bus kaip 1

Nępąpi’ąęlą AąpipnaĮistinp po 
JįbLą vidųję, i

iš šių tikslų 
puolimas aiš- 

jog rusai turi 
įsi Įtarui bijo 
viduje. Aišku,

(Bus daugiau) 
žus žodžiai tikiji)riemončs tiks
lų siekimui, kuriųosę nėrų nie
ko idėjinio, nieko kilnaus.

Svajonė, kad Vokietiją rusai 
galės taip pat pagrobti, viėn tik 
saviems ir užsieniui relkilinga 
pasakėle, kad ja išsiderėti pri
tarimą tarp dar nepraregėjusių. 
Tai tas pats, ką nuodėmingas 
vienuolis • tvirtiną, kad jis dar 
atgailaus, atpirks savo nuodė
mes. Vokietijos proletaHatas, 
turįs žūti fronte dėka rusų pa
skatinimo pradėti šį karą, ne
gali pasitikėti arba bent jausti 
kokią nors simpatiją savo bu
delių draugams.

Paskutini ir busimi įvykiai 
aiškiausiai parodys, jog nieko 
švento, kilnaus neliko pas juos 
ir viskas nukreipta azijatiškam 
garbėtroškos patenkinimui.

Dabartini Rusijos valdovai 
rašo paskutinį Rusijos imperi
jos lapą patys prieš save nusta
tydami visą pasaulį. Ją laukia 
licitacija, žemės reforma Jauti
mu atžvilgiu ir iš dabartinės 
Rusijos išaugs kelios dešimtys 
nepriklausonių valstybių, kurios 

. į su karčiais atdusiais prisimins 
praėjusią vergiją. Aišku, išsi- 
liuosavusiuose kraštuose negrįš 
nei carai nei kunigaikščiai, nc- 
išdigs privatmt*\iuosavybė, bet 
taip pat nebujos diktatūrinė 
sauvalė...

Bet visa tai kainuos kraujo 
upelius ir juras ašarų patikėjus | lagvardiečių tarpe įvyko skili- 
savo likimą prieš 22 m. klaidin- mas ir daugelis; kurie buvo mir

tini bolševikų priešai, pasisakė, 
jog toks tarnavimas svetimiems 
prieš savą tėvynę, butų išgamų 
darbas. Priimta nusistatymas, 
jog galima nekęsti rusų dabar
tinės valdžios, bet nega ima dė
tis kartu su Rusijos priešais, 
kaip Vokietija ar Japonija.

Ir juo rusų politika virto tau
tiškesnė, juo rusų baltagvardie
čių spauda palankiau atsįbepda- 
vo apie načią Rusiją /ir dargi 
monarchislai pradėjo skelbti,

su vokiečių-rusų

atsistojus ant 
nepasiseka lai- 
sakant valgant

neteki-
kuris priveda

ir tokis likimas

bet
jog ta

iš Rusijos jr vi- 
i subyrėtų, kaip

cuzai, pritariant

jog Stalino žo- 
sija nori taikus

•litika veda rusus

918 m.

griebimąsis < gry- 
tinių, priemonių 
oje, turi atbaidy- 
ninkų masęs. Vi

sų £inp, kąd rų$ąi šiandien ko- 
ippnizpip yėlie vą vartoja tik 

i reikalinga, bet 
reikalinga. Komu- 

spęįftli zipwir 1d Ii gnv

ųžsienio poliįib 
U pup jų darbi

ien, kur jiems 
ne kur ji

savo likimą prieš 22 m. klaidin
giems pranašams.

Tiesa, kai kas gali pasistaty
ti klausimą, nejaugi dvi demo
kratinės valstybės galės jau taip 
lengvai apsidirbti su kitom 
dviem diktatūrinėmis valstybė
mis, kuomet tokios Anglijos 
imperija taip pat braška ir ga- 
lima^tikėtis, jog sugrius? Atsa
kant į šį klausimą, galima tik 
vieną klausimą sau pasistatyti: 
ką žada tokia Rusija ir Vokie
tija kitoms tautoms ar valsty
bėms su jomis susidėjus? Nie
ko. Nepaprastas protestas visa
me pasaulyje kilęs dėl Suomi
jos puolimo, tik parodo pasau
lio pažvalgą į Rusiją ir Vokieti
ją. Protestuoja ne lik tos vals
tybės ar tautos, kurios su de
mokratais, bet ir kurios Jų de
mokratų pavergtos kolonijų at
žvilgiu. Susidėjimas su rudais 
ar vokiečiais šioms tautoms ža
da tokią pat vergovę, kokią tū

tai dabar, bet dar biauresnę.
Šiandien rusai negali save pieš
ti pasaulio pavergtų tautų aky
se pavergtų gynėja, nes jos me
todai lygiai toki pat ir šiandien 
pasaulis daugiau galvoja, negu 
pirmiau ir nepatikės rusų sklei
džiamiems paskalams bei me
lams, kad suomiai gręsė jiems, 
Jos propaganda neteko pamato 
ir dar labiau jai išmuš iš po 
kojų pamatą, sudarius , naują 
sutartį su Japonija ir aplei
džiant arpa pąsidalinant su ja,- 
ponais Kiniją.

Taigi, tikėtis iš pavergtų tau
tų priftfrimo rusai negali ir 
šiandien šie protestai prieš ru
sų barbarišką žygį nukreiptą 
prieš suomius, reikia skaityti 
daug baisesnių, negu protestai 
prieš Abisinijos ar Kinijos puo
limą, nes Italija, Japonija, Vo
kietija niekad neslėpė savo im
perialistinių ; tikslų ir niekad 
neskelbė tautų lygybės obalsių 
ir visas pąsąųlis žinojo, kad iš 
šių valstybių to buvo galima 
laukti ir to^lėl nenustebino per
daug Abisinijos pavergimas, 
bet Rusija, skelbus kovą aiški
nus pasauliui imperializmo pra
gaištingus žygius ir piešūs sa
ve kaip šventa valstybė, staiga 

i nuėjo tokiais pat keliais. Tąi 
skaudus apsivylįmas, i tąi noras 
išmušti bet kokią vijlį pasauliui 
sulaukti teisingesnes politikos 
pasaulyje. Ir todėl šiandieniniai 
protestai prieš rusus loki skan-

dabartinę rusų santvarką, tik 
reikia pakeisti Stalinų caru, 
pav. Kirilu arba] dabar jo sūnu
mi.

valdovai prisirik) prie inonar- 
chislų, abejų tikslai sutapo. 
Puolus Suomiją, baltagvardie
čių spauda vėl suskilo: dcpib- 
kratinio nusistatymo rusų laik
raščiai pasmerkė šį rusų impe
rialistinį žygį i išreikalauja, kad 
pasaulis neskaitytų tai rusų tau
tos žygiu, nes tai suteikia tik 
gedą rusų tautai, gi monarchjs- 
tai, visi dešinieji, ploja katučių 
ir gina kiek lik galėdami Sta
lino žygį, skaito jį tikrai rusiš
ku, nes tokiu keliu ėjo carai, 
taip sakant jiems daugiau vil
čių duoda susikalbėti su dabar
tiniais valdovais, kaip "idėjos 
broliais.

Tai dar vienas įrodymas kur 
nuvažiavo dabartiniai Rusijos 
valdovai su savo politika, nes 
dar Bobelis pasakė, jei' priešai 
mane giria, tai turėjau papildy
ti kokią nors šunybę. Kadangi 
bolševikai skaito save carizmo 
šalininkų priešais, o juos caro’ 
šalininkai giria, parodo, kad jie 
krečia šunybes.

Bet apie tai šiandien pasau
lis neabejoja, to nenori tik pri
pažinti tie, kurie akli fanatikai, 

 

turi asmenišką naudąį arija yra 

 

tiesiog svetimos valstjjljjžš agen
tais, kaip paprasti ro šnipai.

(GALAS)

Traukinio katastrofa
KĖDAINIAI — Greitasis 

traukinys, naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį, užlėkė ant sto
vėjusio prekinio traukinio tri
jų vagonų. < Yra du sunkiau 
sužeisti ir šeši lengviau.
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KORESPONDENCIJOS
VILNIAUS KRAŠTO ŠELPI

MO PROBLEMA
Visi be išimties kviečiami į 

ryštingą talką

Nekalbant jau apie milžiniš
ką Lietuvos naštą aprūpinti 
pastoge, drabužiais ir valgiu 
apie 100,000 atbėgelių iš Len
kijos (tą naštą kiek nors pa
lengvina ir Amerikos Raudo
nasis Kryžius ir Commission 
for Polish Relief, Ine. (37 East 
36th Street, New York, N. Y.), 
taipgi ir Jewish Joint Distri- 
bution Committee, New York 
City), dar yra kita skaudi ir 
neatidėliotina problema,—tai 
pačių Vilniaus gyventojų, lietu
vių, žydų ir kitų šelpimas ypač, 
tingai šios žiemos laikotarpiu.

“Federation of Lithuanian 
Jews” (2256 Walton Avenue, 
Bronx, N. 
išsijuosę ir
apie 100,000 dol.
prigelbėti. O vilniečių lietuvių 
pašalpom klausimas tebėra at
viras ir beldžiasi ir į musų 
duris, kaip beldžiasi į duris 
visos Lietuvos gyventojų. Tam 
tikslui Lietuvoje tapo atgai
vintas “Vilniaus Geležini® Fon
das” irt aukos tam Fondui ga
lima siųsti tai į Kauną, tai į

ketina surinkti
saviškiams

priiminėti “Money OĮrders” ir 
stačiai į Vilnių). Lietuvoje yra 
šuJhKyta ir kita visuomenės 
orgahižacija, specialiais netur
tingiems vilniečiams lietuviams 
ir kitataučiams šelpti,—yra tai: 
tyriausias Komitetas Vilniaus 

Kraštui Remti
Komiteto buveinė tuo tarpu 
yra: Duonelaičio gatvė 9a Kau
ne, bet Komitetas turės netru
kus pastovų adrisą ir Vilniuje.

Tas Vyriausias Komitetas 
Vilniaus Kraštui Remti turi 
atidaręs savo einamas sąskai
tas (checĮdng accounts) šiuo
se Kauno Bankuose:

Žemės Banke: sąskaita N. 
2784
Ūkio Banke: sąskaita N. 
12220 ” Y
Kooperacijos Banke: sąskai
ta N. 7247

Reiškia, Amerikos Lietuvių 
Draugijos ar atskiri asmens 
gali siųsti ar per savo banką 
ar per U. Post Office pini-

V. Komitetui Vilniaus Kraštui 
Refnti,

Metų Amerikos paštas pradės

smarkume 
galimybės 
laišku ir 
kiekvieną

WASHJNGTON, D. C. — Barbara Vandenberg, 
Michigan senatoriaus duktė, kuri ištekėjo už John 
Bailey. ,

PEK MANO SPAKTYVĮ ŽIŪRINT
Rašo Krilovo Ainis.

Kuo pats kvepia, tuo kitus 
tepa.”

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

EpG .......... .
NVT ..............
BIG LUMP .. 
MINE RUN ... 
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tol. ARDMORE 6975

Karks Toggery
‘MADOS VYRAMS’

• DRABUŽIAI
• BATAI

.• PARĖDAI
200-202 E. 154th

HARVEY, ILL.
Tel. 630 Vakarais atdara.

Kauna, Lithuania.
Arba pašalpas galima siųsti 
senu ir įprastu būdu: per Lie
tuvos Konsulatus ir per Lithu
anian Lcgatioh: 2622—16tli
St., N. W., Washington, D. C.

Kadangi reikalas yra didelis 
ir skubus, kadangi

'žiema yra pačiame 
'ir kadangi nėra
kreiptis su atskiru 
aHloru 'prašymu į

• Amerikos lietuvių organizaci
ją, kliubą ar draugiją ar į 
kiekvieną asmeniškai, tai šiuo- 
mi patiekiu Jums per Jūsų 
spaudą .Tusų maloniai atidai šį 
Vilnijos lietuvių šelpimo rei
kalą ir meldžiu visus ir kiek
vieną visuose lietuvių koloni
joj, ypač draugijų viršinin
kus, neątįdeliojanl sudaryti 
bendrus vietos komitetus Vil- 

' niaus Krašto gyventojams sir

st

Taisykite Savo> 
Namus Pakol ( 
Viskas Atpigę

Tikėdamas, kad didžiosios 
Aiueęikos lietuvių organizaci
jos iš savo pusės įpareigos sa
vo skyrius šį istorinį darbą pa
remti ir kad tas artimo' pagel
iuos darbas jau pasieks viršū
nes “16 vasario” 1910 besiarti
nant, linkiu energingos ir pa
sekmingos talkos su tuo įsi
tikinimu, kad tokia talka su-

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

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

mybės pamatus ir užtikrins 
linksmesnę ir laimingesnę 
ateitį. Tos jūsų draugijos, orga
nizacijos ir pavieni labdariai, 
jau atnešę savo dovanas, jau 
įsitraukę į labdarybės darbą, 
tebūna mums visiems pavyz-

P. ŽĄDEIKIS
Lietuvos Atstovas

Washington, D. C.

INSURANCE New York, N .Y

(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi-

.ninku, kurioje randasi te

NAMŲ NUO

NUO VAGIU. 
LANGŲ.

HUml

NAUJIENŲ 
Raštini}* p«r 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

NEW YORK. — The Bpąrd 
of Ęstimate 
New York 
kuriuo vjsi 
(jos svetimų 
lįniai komisarai, jų pavaduo
tojai ir kai kurie kom. nariai 
už nuopelnus apdovanojami 
medaĮiąis. Visiems apdovapo- 
tjem? suteikta “honprary ciįi- 
ijęn of l|ie City pf New- York. 
NIpcĮaliai, diplomai ir nuturi- 
įuo nuorašui į teikti ppr Majo
rą Pa Guardja.

Iš Lietuvos Komisijos ap
dovanoti gen. komisaras M. 
Avėtieiiaitė, gen. konsulas J. 
Budrys, ir architektas A. Šal
kauskas. Taip pat visi trys ga
vo garbės piliečių diplomus. 
1939. XII. 29 d:

of the City of 
išnešė nutarimą, 
Pasaulinės Paro- 
valsfybių genera-

Besižvalgydamas per savo 
spaktyvą, užmačiau poniiitę 
Laisvę iš gruodžio 27 dienos. 

, Skaitau, kaip ponas Stalinas 
i dėkoja toms valstybėms, ku
rios sveikino jį sulaukus 60 
metų. O dėkojo jis “liligramo- 
mis” Lietuvai, Kinijai, “Nau
jai Suomijos Demokratinei 
Respublikai”, kurią Stalinas 
sutvėrė savo vaizduotėj, nu, 
ir su Ribbentropu.

Vartau Laišvūtę toliau ir’ 
randu So.' Bostono genijaus, 
Jaunučio— J. Petruškevičiaus 
pluoštą “žinių”. Sakau, nu ir 
prirašyta žmogaus: ai. bočių, 
tas žmogus dirbo iškaitęs ko
kius tris vakarus, iki persira-l 
šė iš “liamentoriaus” visas Ii-, 
taras.

Kiek dirbo, tiek; 'kass mums 
galvoj. Įdomu jo žemei ilginiai 
išsireiškimai. Vienoj savo “ži
nių” šilas buvusis graborius 
isteriškai šaukia, kad Keleivis 
po bendro fronto skilimo, “vi
sai ^suniekšėjo” (nį'ano pa
braukta). Znočijas, graborius 
juodu ant balto pasako, kad 
kol Keleivis laikėsi bendro 
fronto, tai buvo ir doras, ir iš
mintingas, ir mandagus. Da- 
bargi atsidūrė dausose, ir... 
“redaktorius netenka lygsva
ros”, nu, stačiai suniekšėjo.

Bet kas didesnis niekšas, 
Keleivis ar p. Jaunutis, lai 
sprendžia patys sautbostonie- 
čiai, kurie buvusį graborių la
bai gerai pažįsta. Man gi dingt 
į gąlvą ir prisiminė senų žmo
nių patarlė: “Kuo pats kvepia, 

. tuo ir kitus tepą.” Man tik 
baisiai kejšla, kaip Laisvės re
dakcija savo špaltose leidžia 
tokius
Juk tai kriminalas! Bet... bol
ševikas

spausdinti!

Remkite tuos, (kurie

“NA

—filosofuoja Jaunutis. Dar to
liau ppnas Jaunutis parodo vi
są savo žinojimo bagažą. O 
tas žinojimas pas jį labai įie- 
turtihgas. Pavyzdžiui: entuzi
astiškom konferencijom
vadina tas konferencijas, ku- 

ųž menkųiekį iškildavo 
išlijo ipMvpsijos,” arba, 
kito kalbą atkartodavo-! 

entuziazmas 
viešpatavo,

jis

riose “ 
didžiausios dUKu 
vienas i

Jeigu tik tokis 
ALDLD visuomet 
kaip p. Petruškevičius rašo, tai 
labai blogai. Iš tikrųjų nupro- 

jęi tokip 
atsikratyta. (

‘'Reikšndn'.fą Tyfegtųma.” - ;
Toj pačioj Laisvėj Jamiūlis 

parodo nipnis gerašird
žiai yrą ifHR- vąU|ijos kėniu- 

f • .• .• y

gresupta-surimKdfy
‘‘entuziazmo

valstijos gu- 
leriialorips paskel

bė riųkliavų dėl Suomijos, tai 
Kommpstų Paitijos dįslriktas 
jąųi pąsiųpt^ telsgrąipą, kad 
jis ir Chamberlah as nepamir- 
itų paaukauti ir škm žmo- 
aėni: Cękpslpyakjjal, pthio- 
pijąį, Kjnįjaį, Ispanijai, Plm

ęĮąrbįąim ir Clę
Juoliams,”

KpnUiUfĮ^ų 
spręskite patys.

valstijos be- 
veĮąųdo ha-

eiti nereikia;
Man tik nesu

prantama kaip lietuviški bo1’

nėr? to* 
kad 

alies 
pamiršti i 

toli

ševikai drįsta rinkti aukas 
nuteriotai Vilnijaį? Ir distfik- 
to
fp, kad Vilniją DĮųteripjo Ru- 

, taį musų
nors

Išeiti

ną! Gal dėl

sjjps bolševiką 
amerikonams prisieina 
dalį skriaudos gražinti.

Vilnijai, nei šis, 
visai “po svins-

DARŽAS PIKNIKAMS
Svetainę Del Parių, Vestuvių ir Bankietų. Apšildyta. Geri 

Barai ir Visi Įrengimai. Renda Pigi.

J. MIKNIS GROVE
9000 ARCHER AVĖ. WILLOW SPRINGS, IŲL.

■t ; 

*^Oolerius 1940Metais
•

Pradžia tai sunkiausia kiekyieno darbo dalis... o ypač naują 
taupomąja s*s’aitą pradėti. Išradę liuoso laiko, atH^ite į musų 
raštinę. Kada čia patirsite kaip sveikas 
yra musų iavestmenių planas, tuojaus 
panorėsite 1940 metais “pirmuoju” 
nradėti taupomąją programą, atsidaryda
mi savo taupomąją sąskaitą šį mėnesj.

Palūkanas skaitysime nuo mėnesio 
k r mos dienos už indėlius padėtus iki 
dešimtos.

-^ĮNg?^ 
Z'$AFETy\ 

OF YOUR 
INVESTMENT

INSURED
’ • ’ >. •. i

Atsidarvkite savo taupomąją sąskaitą 
iy pažiūrėkite kaip joj augs pinigai.

K VP TO , 
p\ B000- /

musų konferencijos 
kios entuziastiškos, kai 
būdavo pirmiau. Tas iš d 
tiesa, bet nereikią 
tai, kąd mes jau ganą
/i uprogresa v o m e- s tiri m t ėjon i e. 
Pirmiau už menkniekį išk 
vo didžiausios diskusijos.
ba vienas ką pasakydavę, tai 
kitas pasiėmęs balsą atk 
davo, o to dąbar nėra,”

“N u p ro g r es a vo i n e-s u r i n 
nie,” tai neliko ir entuzi

ilda-

arto

i prieš aukas 
; nei/tas—butu
ku.”

Bet juk ir
Rusijos bolševikai? Ir ten šim
tai tūkstančių žmonių, darbi
ninkų, motinų ir vaikų šąla ir 
badu mirštą, 
bolševiko širdis

Suomiją terioja

30 METŲ PATIKIMOS TARNYBOS
Atidarykite savo taupomąją ■ sąskaitą ir pažiūrėkit kaip pinigai augs 

3»/ž% DABAR MOKAMASIS DIVIDENDAS

Morton Park Federal
atėjo- 
įzpio

yienok, gero 
____  sako: “tegul 

stimpa, tegul, miršta, kad po
nui Stalinui nepaaukojo savo 
nepriklausomybės.”

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
OF CICERO l

2444 South 52nd Avenue Cicero, R.
AUGUST F. SOBOTKA, Raštininkas.

NAUJIENŲ SKAITYTOJU
—KONCERTAS

SEKMADIENI

Saus

ubsiuvių Svetainė je
333 SOUTH ASHLAND AVENUE

nebus bolševikas, jei 
nemokės keiktis. Juo geriau 
moki keiktis, juo geresnis esi 
bolševiką^. O musų Jaunutis, 
žagarų kaimo kiaules' bega
nydamas, keikimo kalidžių iš
ėjo gerai; reikėjo tik bjškį 
“mokslas” čia pagilinti.

“...zne.'i jąų gapa foli nųprogre- 
savoųi e-^surimtėjon^e.

Čitoj u toliau ir savo spakty
vą dar intensyviau įtempiau. 
Žiuriu, gruodžio 17 d., So. 
Bostone įvyko ALDLD konfe
rencija. Konferencijoj rezoliu
cijas rašė p. Petruškevičius, 
kuris ir “žinią” rašo. Anot jo:

“Vienas draugas po 
reneijai pastebėjo, kad 

j . ta* . v X-.

konfe- 
dabar

Visi “Naujienų” skaitytojai, kurie prie du
rų parodas kvitą už apmokėtą prenume
ratą, bus Įleidžiami veltui. ■ ]

Šiame Koncerte bus išdalinta dovanos 
kontestantams ir skaitytojams. Bus labai 
gražus programas, korį išpildys Chicagos 
Liet. Vyrti Choras, po vadovyste K. STE
PONAVIČIAUS,

Šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras

... M
xu.
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1936 m. sausio mėn. 7 d. iš
vydome “Naujienose” taip lau
kiamų moterų skyriaus pusla
pį, tų prakilnųjį kelrodį į švie
sų, į kultūrą ir į glaudesnį su
ėjimų lietuvių moterų į arti
mesnį kontaktų.

Tikiu, kad šiandien sulaukus 
trijų metų naudojimosi savo 
puslapiu visos skyriaus bendra
darbės, simpatikės bei rėmėjos 
nuoširdžiai džiaugiasi jo egzis
tavimu ir už jokių kainų nesu
tiktų jo netektie Malonu pasi
džiaugti; kad musų puslapis 
teikia mums taip daug moralės 
naudos; ■ smagu, kad randasi 
šventai atsidavusių moterų, ku
rios nuolat teikia mums vis 
naujų, vis įdomių ir rimtų raš
tų, įvairių . pamokinimų ir pa

Taip likimo buvo lemta, kad 
M. * Jurgelionienė, įvykdžiusi 
dar vieną savo rimtų siekių de! 
musų, negali šiandien kartu su 
mumis gėrėtis trijų metų su
kaktim moterų, skyriaus, nega
li kartu džiaugtis jo tobulėji
mu. Į

Slegiamos gedulo šešėlių, 
mes ramiau sutinkahie su liki
mo valia matydamos, kad ve-

ŽIEMA MAINE 
VALSilJOJ

Rašo L. NARMONTAITĖ
os mig-

neišreiškiamą gro
Baigiančios dienos

iaus- 
uih atra

Ypatingai atmintinos būna 
gražiai išleistos laidos a (žymė
jimui tam tikrų švenčių, k. t 
Kalėdų, Motinos dienų ir pana- 
šiai.

Šiomis progomis musų mo
terys pasidalina su skaitytojo
mis tikrais gabumais tam tik
ruose raštuose, kurie būna pa
dabinti jaunystės svajonėmis, 
gitais troškimais, kilniais šie-

Nora Gugienė savo pirmtaku- 
nės pareigas tęsia taip pat su 
visišku atsiddviniu, visu uolu
mu ir patvarumu. Jai nuošir
dumo darnam darbui ir nestin
ga. Neveltui moterys norėjo, 
kad moterų skyriaus vedėja su
tiktų būti velionės artimiausia 
drauge p. N. Gugienė, nes ži.io 
jo, kad ji glaudžiai susijusi su 
velionės mintimis, troškimais ir 
siekiais sugebės darbą tęsti su

švenčiu 
ramiai 
šeimos

Kitas skaudus liudesis mus 
veikia, kad minėdamos skyriaus 
trijų melui sukaktį žinome, kas 
dedasi anapus vandenyno. Ten 
eina žiauri žmonių žudynė; ten 
krauju vilgomi laukai ir dirvo
nai. Ten šių žiemos 
proga vyrai vietoje

kiais ir liūdnais prisiminimais; ' švęsti šventes jaukioj 
jie kartais taip suvirpina jaus-! nuotaikoj kalbasi su patranko- 
mus, kad nė nepajunti, kaip mis klausydami jų gaud mo. 
ašara suvilgo blakstienas. 7 
liečia kartais musų moterys ir siųs, 
šių dienų rimtai įvertinamas moterys ir kūdikiai, 
pašau ines problemas.

Visa tai skaitančioms mole- grąso ir musų šakai, jos liki- 
rims teikia ne tik naudos bei mas randasi 
didesnio supratimo, bet ir ma- žino, ar koks driskis 
lonumo.

Moterų skyrius “Naujienose” 
yra godžiai laukiamas lietuve; 
moters namuose, nes su juo 
apsilanko ir būrys moterų su 
savais raštais. Juos perskaitę 
mes kiekvieno rašinio autorę 
savaip vertiname ir už jos dar
bą pagerbiame ją savo vaizduo
tėje.

Juk nepaslaptis, kad moterų 
skyrius laike trijų metų supa
žindino mus tarpusaviai, nors 
asmeniškai ir nepažįstamos, bet 
tam tikrais atsitikimais bei 
bendrais reikalais ir laiškutį 
viena kitai pabrėžiame. Argi 
nejauku!

Suprantama, kad visa tai sa
vaime nepasireiškė, ./-joks dar
bas pats nepasidaro, jį reikia 
sumanyti, paruošti ir įvykdyti. 
Taip buvo ir su moterų sky
rium; jį numatė galimu musų 
sumani ir nepamirština velionJ 
M. Jurgelionienė. Nežiūrint, 
kad ją slėgė ir taip daugybė 
įvairių visuomeninių darbų, jos 
pajautimas, kad lietuvės mote
rys neganėtinai artimai pažįsta 
viena kitos vargus, mažai su
pranta viena kitą nelaimėje, 
nedavė jai ramybės, jis* teikė 
jai nerimo ir rūpesčio. Ji troš
ko, kad likimo išsklaidvtos se
sės rastų būdą arčiau pasižin- 
ti. Ir jai tai pasisekė. Jos rim
tam sumanymui įsteigti “Nau
jienose” moterų skyrių pritarė 
jos artimos draugės ir sumany
mas ben^atant liko įgyvendin 
tas. Savaime aišku, kam turi
me būti dėkingos už ki’nų 
manymą lietuvių moterų 
šį skyrių.

Tik, deja, šiandien musų 
kingumo negirdi musų brangi 
vadovė, nejaučia kaip skaudžiai 
mes pergyvename jos netekimą. 
Mes jos neužmiršime niekuo
met, nes jos vardas moterų 
skyriaus puslapy visad ir vi
sad mums ją primins ir neleis 
nutolti nuo jos praminto kelio.*

kaip mis klausydami
Pa* Ten miestai verčiami į griuvė- 

, ten negailestingai žūsta 
Mus tai 

skaudžiai liečia, nes visa tai

nežiniose, — kas •• 
nepano 

rėš ir jos matyti liepsnose? Juk 
“apsaugai” jau apgyvendinta 
pasigailėjimo vertų žmonių.

riui į ketvirtuosius metus ir į 
1940 žmonijos metus, paLnkė- 
kime, kad jie atneštų žmonijai 
ramybę ir geresnį rytojų, kad 
nutiltų aimanos ir rauda, kad 
žmonių žudynes sustabdytų ge 
ra valia ir artimo meilė.

Tuomet ir musų skyrius da- 
binsis gražiais, gyvais ir links
mais raštais, gaivinančiais jaus
mus ir raminančiais sielą.

Nežiūrint visokių liūdnumų 
ar slėgimų, linkiu moterų sky
riaus vedėjai p. N. Gugienei ir 
visoms bendradarbėms laimin
giausių metų, kantrumo ir pa
tvaraus noro nenutolti nuo mo
terų skyriaus, bet uoliai dirbti 
pasižadėtąję darbą.

Lai geri siekiai ir vienybė žy* 
ir klesti visame! —O. I.di

Brighton Park

su- 
per

Brighton Parko Moterų Klu
bo susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, sausio 4 dieną, 7:30 vai. 
vakaro, adresu 2605 W. 43rd st.

Narės malonėkite skaitlingai 
susirinkti, nes rinksime naują 
valdybą. Turime rūpestingai 
prisirengti prie 5 metų sukak
tuvių vakaro, kuris įvyks sau
sio 21 dieną Dariaus Girėno 
Memorial svetainėje, 4416 S. 
Western avė., 6 vai. vakaro pra
sidės programa.

Dalyvauja trys chorai: lietu
vių Kultūros Jaunuolių, Brrįhc 
ton Parko Jaunuolių choras bt 
Moterų šokikės, solistės ir jau
nuolių balalaikų orkestFas. Šo
kiams grieš Lesčausko orkes
tras. Vakaras nepaprastai įvai
rus. Gražioje naujoje svetainė
je susipažinsite su klubietėmis 
ir linksmai laiką praleisite.

Kviečia Valdyba

.... JiAUJIENŲ-ACME Telephoto
ROVANIENI,- SUOMIJA. — Suome neša savo su- 
ą vaiką. Vaikas nukentėjo dėl bolševikų bom-

bardavimo.

KETVIRTI METAI
Musų moterų skyrius jau 

pradeda savo ketvirtus metus: 
Peržvalga praėjusių trijų me
tų parodo daug atsiekimų ir 
daug malonumų. Rašydamos 
šiam skyriui, lietuvės moterys 
iš įvairių kolonijų suėjo į pa
žintį ir rado sau naujų simpa
tingų draugių.

Per visą laiką moterų sky 
rius.išėjo reguliariai ir kiekvie
nais metais prisidėjo prie Nau
jienų specialių laikų su daug 
padidintu skyrium. Rėkia gi
liai pagerbti visas šio skyriaus 
dalyves, kurios negailčdamos 
savo brangaus laiko pasšveni 
čia brangiam idealui, gaminda-

riui. Jos visos yra darbininke; 
ir atliekamo laiko daug neturi. 
Skaičius bendradarbių užaugo 
iki aštuoniasdešimt su viršum.

Tai buvo istoriškas susirinki
mas lapkričio mėnesį 1936 me
tais, kai Mariutė Jurgelionienė 
sukvietė pas save mažą būrelį 
chicagiečių reikale įsteigimo 
moterų skyriaus. Ten dalyvavo 
V. Byanskienė, O. Davidonienc, 
N. Gugienė, L. Narmontaitė, H. 
Radžiukynienė. U. Rakštienė ir 
J. Žymontienė. Visos pasižadė
jo dibbti, bet ne visos galėjo te
sėti savo pažadą. Vis tiek gimė 
ir užaugo moterų skyrius, ku
rio bendradarbės gyvena ne tik 
Chicagoj, bet plačiai išsisklai
džiusios po Ameriką, Kanadą 
Lietuvą ir net pietų Ameriką.

Bet liūdna, kai žvelgi j pra 
ėjusius metus, — tik
įvykis stovi akyse. Tai neteki
mas musų Mariutės, steigėjos 
šio skyriaus. Daug žodžių bu
vo rašyta ir daug ašarų išlieta 
dėl tos skaudžios nelaimės.

žodžiai neišreiškė pakanka
mai širdies skausmų, kad jau 
daugiau musų draugės nėra 
musų tarpe. Bet vis tiek ji gy
vena musų mintyse ir širdyse, 

^nes jos įsteigtas skyrius vi^ gy
vuoja ir gyvuos. į . ,y

Dėl Mariutės ir dėl to idealo, 
kuris buvo jos širdyje, kad mo
terys galėtų pasidalinti savo 
mintimis, šis skyrius gyvens. 
£Jors našta yra sunki ir vedė
ja ir bendradarbės yra kitais 
darbais apsunkintos^ vis tiek

vienas

M
o 
s

Žemai kabančios žle 
os padaro 
žybę ant kalnų ir miškų. 
iu pušių ir eglių šakos aps 
los žiehios baltu plosč
Jo, kaip aukštos ninjfos pasi
rengę į kelionę. A 
krūmai blizga nuo sni 
ilų dekoracijos, bet ji 
vra nuosaiki. Kur vau 
tu linguoja paparčiai,, 
stovi įvairus krikštolo 
augmenys, kuriuos n< 
šalčiai ir sniegas nuo 
gina. Kokių nepaprastų balsų 
girdisi miške. Sykiai] jauties 
užžavėta paukščių liūdna be 
linksma meliodija. Karlais ten 
tolimoj girdisi kpkie laukiniai 
žvėriukai bešaukia savo drau 
ges.

Bekeliaujant per kaimynus 
prisiartini prie ledines pūsčios, 

primena tuos anuos 
amžius. Čia randasi

ego ir le>

aros me
daliai'

muistau.i 
datos au

kuri tau 
ledinius 
nuslinkus} žemė, per kurią, va
saros metu, teka mažas upelis. 
Taip mažas, kad sykiais visiš
kai pranyksta. Liet is ir snie
gas jį pripildo ir užšaldo. Gai 
čia ir yra ežeras po 
luinos, kas jį žino?

Toliau užeini 
niuką,

žemės gi

rci-nesis šio bertainio. Daug 
kia atsiekti. Vaikai, grįžę iš 
atostogų, elgiasi taip, tai si jie 
butų viską užmiršę. Tad mo
kytoja turi tuojau vaikų atm-n-

ir jų elgimąsi prižiūrėti. Ir 
taip praeina pirma šio mėnesio 
savaitė.

Tad lieka viena savaitė nau
joms pamokoms ir kita savai
tė peržvalgai bertainio darbo 
ir prisirengimui egzaminams, o 
paskui.nė savaitė laikymu eg
zaminų, — ir ta p berta ms 
baigsis.

Galima matyti, kad lakas 
iki sekančio bertainio yra la
bai trumpas, o darbo reikia at-

Jeigu tėvai patiria nuo mo
kytojos, kad jų vaikas yra silp
nas vienoj ar kitoj mokslo ša
koj ir vos galės išlaikyti egza-

gerai padarytų, jei 
vaikui mokytoją, 
jį vakarais pamo

minus, tai
pasamdytų 
kuri galėtų 
kyli. Mokytoja levams patari
tinkamą asmenį, o karta s, jei
gu vaikas yra vertas paga bos, 
gal ji pati apsiims jam nemo
kamai duoti nepaprastų lėkei

Taigi, šiuo laiku aukštesnėm 
mokyklose eina registravimas 
sekamam hertainiui pirmiausi i 
tų mokinių, kurie pasižymėjo 
moksle, o pagaliau vi. ų kitų 
mokinių.

Patarčiau tėvams k .nkyas
pas mokytoją tiktai su svar
biausiais reikalais, nes jos yra 
aliai apkrautos darbais šį me- 

darbanosį ir turi milžinišką 
atlikti, todėl kiekviena minutė 
laiko yra brangi.
susikrauna šį mėnesį ir
būti atlikti tinkamiausiai, o vis 
tuo sykiu vaikai, sėdį pryšaky- 
je turi būti pamokyti ir suval-

darbai 
turi

Visuomet pasitikėk savim.
Labai dažnai moteriškės gra

ži išvaizda būna sugadinta jos 
nedrąsumu bei tHikumu. sau pa
sitikėjimo. Reikia stengtis visų 
pirmiausia daryti štai ką. Kadi 
rengiesi eiti į svečius arba į ko
kį nors viešą parengimą, nie
kuomet nepalik viską paskuti
niam momentui. Iš anksto žiu-

mąžą tvenk i- 
kuris vyniuojasi apie 

krūmus. Iš dalies tas ledas at
rodo lyg magiškas divonas, ant 
kurio galima vaikščipti, nes čia 
po kojų vasarą gelto ios vande
ninės lelijos žydi. Tpom laiku 
nebuvo galima pasiekti jų, nes 
jos augo ten gilumoj, dumbly
ne. Praeis keli mėnesiai ir vėl 
tos lelijos parodys savo švie
sius žydinčius veidus viršaus 
vandens ir vilios taye prie sa
vo giiumyno.

Keliaujant per 
čius baltus kelius, 
lys atplaukia, nes
daug dainininkų, kiįrie yra ge
rai apkavoti tame nušalusiame 
dumblyne, ir laukia 
pasaulį su savo muzika.

Tos varliukės lauk 
vasario naktų, kada 
to sezonas prasidės,
gal ir pamiršime apie žiemą,

Kmo-TeatraS
( MO VIEŠ )
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Nauji metai atnešė mums net 
keletą kino kurinių, kurie tik
rai verti matyti. Po visų šven 
čių triukšmų ir skubėjimo bus 
visai malonu matyti sekantis

“The Great Victor Herbert”

stuos žiban- 
naujos min- 
po kojų yra

vota, kad kabinės ir sagučit i 
butų gerai įsiūti, taip kad užs> 
vdkus, kada laikas eiti, nerei
kėtų sagstyti su spilkutėm. Buk 
tikra, kad apatinis sijonėlis nė- 

d 
esant draugijoj nereikėtų bijoti 
pasijudinti. Svarbu yra ž.noti, 
kad kosmetika butų tinkamai 
uždėta ant veido ir plaukai g< 
rai ir pritinkamai sušukuol 
kad nereikėtų bijoti nusiim 
skrybėlaitės. Kada busi tikr 
kad esi apsirengus tinkamai 
tvarkingai, kad veidas ir plau
kai atsargiai papuošti, tąsyk v 
sai liuosai galėsi maišytis tai* 
žmonių, pilnai sukoncentrao 
visą dėmesį dėl pasikalbėjimo 
su pažįstamais, žodžiu, bi 
daug įdomesnė esybė, ir bi 
daugiau pageidaujama draugl- 

—-Yza

užžavėti

ia š.ltų pa
jų koncer- 
Tuo laiku

viršutinį. Kai

’b
ir

yra viltis tęsti šį skyrių toliau.
Lai būną ketveri metai sėk

mingi moterų skyriui. Link 
kad ateinančiais metais su 
lauktumėme daug Įvairių 
įdomių straipsnių* bei nat . 
bendradarbių. Gerbiu vedėją, 
Norą Gugienę, ir bendradarbes 
už jų pasišventimą šiam sky
riui ir linkiu visoms laimin
giausių naujų metų.

L. Narmontaitė

NAUJIENŲ 
skaitytojų 
KONCERTAS 

Sausio 14 d., 1940

teliais žydės įvairių spalvų gė
lės.

Kokia stebėtina ramybė siau-

tu, 
si- 
ir 
j U

čia naktį, kada sniegas ir ledas 
apkloja viską. Viekas poetas 
teigia: “aš neištikriiiau nakties 
tylumos, iki išgirdau kaukimą 
vilko, lojimą šunies ir anksty- 
binio gaidžio giesmę.”

Didžioji žvaigždė, 
naši iš po ilgo tam 
šio, yra užtektinai 
savo tylumu. Gal ryt 
ždės visos gieda, bet’ jų begali
nis tolumas nedaleidžia pasiek
ti musų ausis.

Tykiai auksinis žįedas švie
sybės atsidaro ant taįnsios nak
ties sienos ir rytas palengvu- 
čiai įžengia ir aplimavoja debe
sio kraštus švelniais 
siūlais. Anksti dieną1 pradeda 
aušti. Aukštai padangėse skra
joja paukšteliai. Tro 
gatvės ir laukai visur 
kloti. Malonu išgirs 
skambučių balsą, nes jų retai 
matosi.

Jaunimas žaidžia s 
linksmybėms. Kai kurie jauni 
Dailininkai pasiekia iavo neiš
reiškiamus sapnus. Jje nulipdo 
įvairias stovylas, žm 
riukus ir paukščius š sniego

Kaip tykųsį kaip bavingi ir 
kiek švelnios' ramybės išreiš
kianti šie

Muzikališkas vaizdelis, pilnas 
švelnių Victor Herbert meliodi 
jų. Walter Gonnally vaid u < 
Herbertą labai simpatingai. Ai- 
len Jonės ir Mary Martin suda 
ro gan imponuojančią porą jau
navedžių, taipgi juodviejų dai
navimas tikrai malonus klausy
tis. Vaidinimas gan nuoširdus. 
Veikalas nėra Herberto gyveni 
mo biografija, bet tik pagrįsta 
jo muzikos populiarumu ir įta
ka ant /kai kurių žmonių. Fil
mas gražiai scenizuotas; tikiu, 
kad patiks jauniems ir seniems. 
Rodoma vidurmiestyje.

“The Hunchback of Notre 
Dame”.

“Gullivers Travels”.
Šis kūrinys tai jau tik vaiku

čiams Jonathan Swifto populia
ri pasaka žavėtinai nufotogra
fuota su vien tik pa veikslais 
vieton vaidintojų. Pasaka yra 
satyra ant beprasmingumo ka
ro. Liliputų salos gyventojai ir 
jų karalaitis David su karalaite 
Glory žavi net ir suaugusius 
žiūrėtojus. Jie taipgi labai gra
žiai dainuoja, be abejo, balsais 
Jessica Dragenettc ir Lanny 
Ross. Būtinai nu veski te savo 
vaikučius pamatyti šį kurinį. 
Visai neabejoju, kad ir mamy
tės turės malonumo nemažiau 
už vaikučius. Rodoma Roose- 
velt teatre.

MADOS

kuri riti- 
šaus debe- 
iškalbinga 
inės žvalg

ružavais

bų stogai, 
baltai ap- 

ti rogučių

žiemos

nes, žvė-

ės išreiš- 
žieihiniai ru-

Drama artimai piešia roma
ną, parašytą Victor Hugo. šis 
kūrinys jau buvo kartą vaidin
tas tyliuose filmuose, rodos, 
1923 m. Velionis Lon Chaney 
sukūrė tokį nepamainomą cha
rakterį to baisaus ir nelaimingo 
kuprelio, kad dabar, rodos, nie
kas kitas negali jam prilygti. 
Nors Charles Laughton skaito
mas šiandien vienas iš gabiau
sių charakterių kūrėjų, tačiau 
čia jis nėra visai įtikinantis. 
Bendrai visas kūrinys man at
rodė per žiaurus. Visos žiaurios 
scenos per daug ištęstos, vargi
na žiūrėtojų nervus. Matyti, be 
abejo, verta tiktai iš kūrybinio 
atžvilgio. Malonumo jokio nėęa. 
O jau vaikučiams visai nepatar
tina matyti.

Dabar, taip sakant, larpsezo- 
ninis laikotarpis ir štai traukia 
akį labai gražiai spalvotos ma
žos skrybėlaitės. Jos padarytos 
daugiausia iš šviesiaspalvio 
šiaudo pynių ir gėlių žiedų, pa
darytų iš alksnio, k. t. žirniu
kai, našlaitės ir kiti maži žie
deliai. Tokios skrybėlaitės yra 
nešiojamos su juodu tinkleliu. 
Nežiūrint sezono ankstumo, los 
skrybėlaitės jau galima gauti 
vidurmiesčio krautuvėse. Jos 
yra nešiojamos su kailiniais 
paltais, ir iš tikrųjų atrodo la
bai elegantiškai, švelnios švie
sios spalvos kažkaip atgaivina 
pošventinį suirusį ūpą. Be to, 
dar galima pridėti ir šviesios 
spalvos pirštinaites ir daugia
spalviai margą nosinaitę, ku
rios yra ne tik gražios, bet ir 
praktiškos. O taip, visa tai yra 
pagal vėliausią madą. Taip sa
ko. Kauniškė

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
n-a naudingos

bai.
Bet, deja, koks skirtingas 

musų šios žiemos gyvenimo 
vaizdas nuo to'ano pusėj juros, 
kur staugiantis karas beširdiš
kai griauna šimtmečius darbo, 
ardo pačią žemę, naikina žmo
nes, kankina likusius...

Mariona Dailyda’tė.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
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2343 80. KEDZIE AVĖ.
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CLASSIHED ADS
JKODĖL NE “FINLANDIJA”?

bu-

kad šis vakaras bus

Diena iš Dienossub-

ko: KažoVėll jau

veikėjai Roselaride 
J. Grušas ir Violet 

sparčiai ruošia proesuojasi 
Tas ro- 
smėklos

gliškuose, vokiškuose arba ru
siškuose žemėlapiuose ji vadi-

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA bendram ruošos darbui, bū
ti. Virimo nėra, mėgti vaikus, nėra 
sunkaus skalbimo. Keystone 7271.

DVIEJŲ patyru- 
patehers, darbas 

W. Kandolph St.,

PATYRUSIŲ FRONT MAKERIŲ 
rankovių įstatytojų, rankovių siu
vėjų ir t. t. prie plaunamų suk
nelių. Nuolatinis darbas. Matyti. 

KORACH BROTHERS
Mr. Greenspun, 913 W. Van Buren 

Street.

REIKALINGA VEITERKA į 
lunchroom. Gera vieta dirbti, šau
kite Boulevard 8723.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, savas kambarys, 
skalbimo nėra, nė virimo. 

Hollycourt 4221.

—................ .. ———
HELP WANTED-MALE-FEMALE 

Dąrbininkų-Darbinįnkių Reikia
REIK? LINGA 

šių buriap bag 
nuolatinis. 816 
matyk Meyers. 

HORWITZ BAG CO.

REIKALINGA OPER A T O R I Ų 
viena adata mašinom siūti, pinke- 
rių ir blind stiteh hemmers, sekci- 
nis darbas. Turi būti patyrusios 
prie plaunamų suknelių.

SMOLER BROS. . 
2300 Wabansia Avenue.

REIKALINGI SKRYBĖLIŲ dir
bėjai—patyrę. Darbas nuolatinis, 
jei kvalifikuoti. BI REL HAT CO., 
630 W. Jackson Blvd.

Ką Žmonės Mano
---  r - i -- x

Gerb. Naujienų Redakcija:
Aš ir pastebėjau “Naujieno

se,” kad nėra teisingai vadi
nama Suomija—turėtų būti 
Finlandija, nes mes tai mato
me ant žemėlapio: Finlandija, 
o ne Suomija. Taip turėtų 
ti, kaip ant žemėlapio, lai 
aišku visiems.

Viso labo Jums,
C. Barron.

Amerikonų padarytuose že
mėlapiuose nėra ir Lenkijos, 
bet yra "Poland'’, nėra Vokie
tijos, bet yra “Germany”. Ta
čiau mes, lietuviai, vistiek va
diname lenkų žemę Lenkija 
ir vokiečių žemę Vokietija. 
Tai nebus jau taip keblu var
toti ir tikrąjį suomių respubli-

nelengva gauti. Vienas, kitas 
dai turi užsilikusių “Kovos” 
bei kitų laikraščių komplektų, 
bet ię tie nyksta', trunyja. Už 
kelių metų ir tų jau nebebus!

Mums, amerikiečiams, būti
nai reikia įamžinti Broniaus 
Vųrgšo ktirybų, parodyti jo 
darbus ateinančioms kartoms. 
Kartu su literatūriniais dar
bais reikia išleisti ir Br. Varg
šo monografijų, duoti paties 
kurejo portretų. Taigi svarbu 
surinkli ne tik jo raštus, bet ir 
biografinę medžiagų. Laikraš
čiuose, savo laiku, yra tilpę 
jo laidotuvių aprašymai bei 
nekrologai. Kai kas tų senų 
laikraščių dar turi. Yra, nea
bejotinai, likę ir jo rankraš
čių bei laiškų. Kas nors pa
veldėjo jo literatūrinius pa
laikius! Bet—kas? Yra dar vie
nas, kitas buvusių Vargšo bi- 

ičiulių ir bendradarbių. Jie ga- 
' r* o l? I t o feimin nnn 1c m

T
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“N.” Redakcija, čiulių ir bendradarbių. Jie ga- 
------  Į lėtų parašyti atsiminimų iš jo 

'ragingo gyvenimo. Kai kas dar 
atmena Broniaus Vargšo jau
nystę, žino jo pirmuosius žing
snius. Tai vis brangi jo mono
grafijai medžiaga, tik reikia 
jų surinkti.

Taigi kviečiu į darbų visus, 
kas tik kuo gali prisidėti prie 
pastatymo Broniui Vargšui šio 
})aminklo, kurio nei vejai, nei 
audros nesunaikins! Kiekvienų 
jo gyvenimo bei kūrybos fazę 
reikia nušviesti ir įvertinti. 
Yp.atiugai čia daug kuo gali 
padėti buvusieji ir esantieji či- 
kagiečiai, nes jie geriausiai ve
lionį pažino. Todėl prašau tal
kos! Kiekviena smulkmena vi- 
suniai brųngi. Be jūsų, gerbia
mieji Broniaus Vargšo draugai, 
aš neįstengsiu šio darbo dera
mai atlikti.

Visų turimų medžiagų pra
šąli siųsti mano vardu ir ad
resu. Baigęs dili 
padėka grųži’nsiif

Br. Vargšo Raštų 
Reikalu

Kreipiuosi į Amerikos lietu
vių visuomenę labai svarbiu 
reikalu. Dalykas štai kame: 
noriu surinkti ir spaudai pa
ruošti plsu.s velionius Broniaus 
Laueevičiaus-V a rys o 
1916 
uitis

apysakų- 
llašė ir straipsnių 
vaidybos klausi-

»

-t

NAUJIENOS, Chicago, I
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Anglų karo laivas. Vokiečiai giriasi, kad jie lab 
sužaloję tos rųšies anglų laivų.

ai

KETURIASDEŠIMT TUKSTANCIU PACIEN
TU PER 25 METUS

-------------------------------- ------ .---------------------------M----- '

Dr. K. Vezelio Sidabrinis Jubiliejus

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Sukruto Roselando 
Žemaičiai

A. N. Masulis ir Co 
6641 S. VČesĮern Avė.

Senas biznierius, per daug

davėjas ir apdrapdos agentas, 
sako, kad šie 1940 metai turės 
būti geresni vibiems, nes žmo
nės jau daugiau inter 
įsigijimu nuosavybių, 
do, kad depresijos 
baimė išnyko it daugiau žmo
nių dirba. Tas duoda daugiau 
drąsos manyti apie įsigijimų 
nuosavybes.

Sekantį šeštadienį, sausio 6- 
tą d., Roselando žemaičiai po 
iniciatyva žemaičių Kultūros 
kliubo rengia vakarą su pro
gramų ir šokiais, Darbininkų 
svetainėje, 10413 Michigan avė., 
7-tą vai. vak.

Musų žemaičių Kultūros kliu
bo žymus 
N.- Radis, 
Mikaitis, 
gramą.

Atrodo,
sėkmingas, nes visi jau ir da
bar kalba apie vakarą, žemai
čiai visada gerai pasirodo.

— Steponas.
S. P. Kazwell 
3701 S. Lowe Avė.

'Yra savininkas gražios 
divizijos Willo\v Springs, III.
Keletu metų atgal buvo išgar
sintas kaipo “Lietuviškas Ro- 
jUS”, bet per depresį'jų jokio 
gyvuiiio nerodė. Dabab jau sa
ko: KažAVėll jau turi gerus 
prospektus. Pavasary bus pra- 
ilėtds statybos darbas. Mano, 
kad pastatys apie deifmts ne- 
braiiglb HartHį. Kai lik pasko
los dalykai bus užbaigti, 
darbas bus pradėtas.

tai
—PG.

Ginltadienio Smagios 
Sutiktuvės

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
Chicago j)
Harold Simpson, 27, su Char- 

lotte Mitchell, 27
James McCormick, 24, su So- 

phie Bardus, 21
Francis Matulis, 24, su Anna

Turėk, 23
George Savas, 24, su

rence Pūkas, 25

PARTNERĖ WANTED 
Reikia Partnerių

Flo-

4645 So. Pauliną St.
(mirusio 

m. pradžioj) literaturi- 
darbus. Velionis parašė 
tuziną dramos veikalų

ir nemažą skaičių 
vaizdeliu, 
teatro bei 
mais ir redagavo žurnalų “Vei
drodį”. Jo darbų dauguma— 
ypatingai apysakos 
senuose 'periodinės 
lakštuose kuriuos

išsimėtę 
spaudos 

minai jau

ANNA DIRVINSKlENfi
Mirė gruodžio 31 d., 1939 

6 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Kilo 

Gaurės 
kaimo, 
metus, 
liūdime 
nauskienę ir Petronėlę Tar- 
vidienę. 2 marčias: Amiliją ir 
Oną, 2 anukus: Aldoną ir Ed
uardą; seserų vaikus: Vitkto- 
%ia Vaitekunienę, Juozapą, 
Bronislovą ir Alfonsą Stulgin- 
skus ir Ignacą Ivanauską ir 
daug giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicziaus koplyčioj, 44 E. 108 
St. Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, sausio (Jan.) 6 d. Iš kopi. 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į 
Visų Šventų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draug’us-ges ir pažįs- 
tumas-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę liekame: Seserys 
ir Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Sa
nai. Tęl. PULLMAN 1270 ar
ba CANAL 2515.

iš Tauragės apskr., 
parap., Milgaudžių 

Amerikoj išgyveno 36 
Paliko dideliame nu- 
2 seseris Marcelę Iva-

už pagalba!
Jusu

Velionis Br. Laueevičius-
Vargšas labai daug rašė, bail

Dr. K. vezelis

Peškovų-Gorkį; jisai

jį panašus. Bet jisai neturėjo 
Gorkio talento, ir iš jo dramų 
kažin ar bent viena yra verta 
‘įamžinimo”. Tačiau tarpe 
trumpųjų Vargšo vaizdelių, pa
rašytų paskutiniais ar priešpa
skutiniais jo gyvenimo metais, 
kai kuriu yra pusėtini. <Gaila, 
kad velionis labai daug gėrė 
ir nUo alkoholio be laiko mi
rė
ėjęs geras rašytojas.

“.V.” Redakcija

baisesnė 
Tokį tai 
Kazimie-
Ashland

buvotesnėj mokykloj. Pamokos 
rusų kalba. Lietuviškai thrėjo 
tik po vieną valandų sav 
— tai buvo kunigo dčst< 
tikybos pamokos.

17 Dienų Per Vandenyną
I

Amerikon Vezelis išvyk

aitėj 
omos

o tu-
rėdamas 18 tįiū^tų. Kelionė bu
vo nuptykiii^ 
vui 
na perplaukttŽ Šioj šaly 
lio pirmas .Sustojimas 
Worcestęr, _

Stelių Vaičkus, sausio 8 
bus 14 mettj. Jos ma 
ronika savo mylimai 
ruošia didelį, skanų i 
gimtadienio piraga

Gavo
Perskiras
s Ruth Poden nuo Louis Poden

REIKALINGAS VYRAS ar mo
teris į baldų ir prietaisų biznį eiti. 
Nereikia pinigų, nė rendos mokėti, 
būti bosas pats ant savęs. ALEX 
ALESAUSKAS, Wholesale Furni- 
ture, 6343 So. Western Avenue.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

dukrelei 
puošnų

11 R R 1 Gėlės Mylintiems 
U U |> Vestuvėms, Ban- 

[jM'detams, Laidotu- 
T • • B vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800 .
n

.......... .......... !■—
■ f Siunčiam Gėlesrve k \ Tc,^ramu iL U « Ull\l O Visos Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
. TeL YARDS 7308

RENDAI MIEGAMASIS kamba
rys. Su skalbiniais ir su valgiu, jei 
pageidaujama. Kreipkitės 3607 
Emerald Avė. 1 lubos—P. Thomas.

Reikalauja
Vrskiru

«.

Mary Tanis nuo Russell Ta- 
nis

Mae Parker nuo Stanley Par
ker

cakc).
Stella yra graži ir protinga 

mergaitė. Jau antri n etai kaip 
ji lanko aukštųjų 
gauna aukštus pažj 
Jos mamytė Veronik 
Imi patenkinta ir už 
ŠĮbmų ir gabtimus- 
gia jai šaunų birthday su la- 
bar puošniu gimtadienio pirą- 
gu, kuriame':žinčs 14 žvakučių.

BUSINESS CIIANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI SIUVĖJO ŠAPA 
—valymo ir dažymo. Gyvenimui 
kambariai, garu šildoma—gera vie
ta. 810 Eašt 81st Street.

mokyklų, 
mėjimus. 
i yra la
jos darb- 
tad ren- Mailiotuo, kad j 

dienų van
3 ląic 
deny- 
Veze- 
buvo 

Worcestęr, pas pusbrolį’ 
Jokūbų Rauktj, dabaHini'c Chi
cagos konsuld’ žmonos, ponios 
Daužvar,dieneli t^vą. Daktaras 
sako, kad jį$, ąfvykęs račo da
bartine konsulierie mažu kudi-

ėmė net
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui

kartinę kęnsųji^hę mažu

Sulaukėm Naujus 
Metus.

' ■ r ' :
pirmosios dienos

aprašytų
Ame-

Budriko Iladio 
Valanda

Keturiasdešimt tūkstančių pa
cientų! Ketvirtdalis amžiaus 
prie dentisto kėdės raminant 
40,000 žmonių, kurie paprastai 
'sėsdami jon mano, kad pasau
ly yra tik viena kita 
kėdė — elektros kėdė, 
rekordų susikrovė Dr. 
ras Vezelis, 4645 So.
Avė., Chicagoje, kuriam šiomis 
dienomis suėjo dvidešimts pen
ki metai nuo to laiko kai jis, 
tada • jaunutis dentistas savo 
naujai atsidarytame ofise, su
silaukė savo pirmojo paciento. 
Tai užgyvenines, kuris impo
nuoja ne tik eilinį žmogų, bet 
ir jubiliato kolegas daktarus.

O kas gali geriau nusakyti 
Dr. Vezelio būdą, karakterj ir 
temperamentą kaip paminėji
mas, kad tuos visus dvidešimts 
penkis metus jis-'praleido toj 
pačioj kolonijoj, Town of Lake.
Praktiką Pradėjo 1914 Metais

Dr. Vezelis savo profesijos 
praktiką pradėjo 1914 metų r u*

aukavo $1.00, o ne 50c. Aukų denį, užbaigęs Chicago College 
ųžrašvtojas padarė klaidų, o Qf Dental Surgery. Pirmąjį ofi-

kitaip iš jo, gal, butų * v is-

Aukavo Ne 50c,
Bet $1.00
Geri). Naujienos: ,

Malonėkite atitaisyti klaidų, 
Gruodžio 21 d. “Naujienų”

aukos Vilniaus krašto lietu- 
yiams ir buvo pažymėti var-

inęs kitų 50c priskaitėm prie 
smulkių aukų. Tikiu, kad drg. 
Smigelskis bus patenkintas čia 
atitaisoma klaida.

—M. šeštokas.

,Ashland 
1925 me- 
į dabar* 
patalpas, 
vos pusę

PARDAVIMUI 118 AKRŲ FAR- 
MA, ’/2 mylios nuo bujojančio Scot- 
tville, Mieli, miesto su gera moky
kla,''‘bUžnyČiomy? ir puikiais marke- 
taiš, lietuvių apylinkėje. Farmos 
budinkai geri ir labai derli žemė, 
su ar be gyvulių ii- įrankių. Esu 
bizny .negaliu abu dalyku prižiū
rėti, priverstas parduoti farmą 
bargeno kaina, verta dvigubos kai
nos. Lawrence Mattix, Scottville, 
Michigan.

jų Melų išvakarėse, buvo gra
žus Budriko radio programas.

vietų, 
sutiko

.Apart jau 
lietuviai tr 
Naujus M 
Wąrnį, 4157 S. CalH’ornia av. 
Netikėtai susirinko didelė mi-

Nuo 
rikoje, Vezelis nusitarė siektis 
mokslo ir profesijos. Tri 
tus dirbo jis ir taupėsi pi 
ir 1906 metais atsirado Valpa- 
raiše, čia jis baigė high (school 
kursą, vėliau ir universit 
Bachelor of Science la 
Valparaise tarp jo mokslo 
gų buvo Dr. Adomas Ju 
Kiin. Jeronimas Vaičiūnas 
cagiečiai) ir Dr. P. Saoranas 
(dabar Waterbury).

Nors profesijos, pareigos at
ima iš Dr. Vezelio daug 
jis randa laiko rašinėti 
viškiems laikraščiams dantų hi
gienos klausimais. Tuo 
reikalu yra daug lekcijų 
ir per Chicagos lietuvių radio 
piogramus.

Ir Sūnūs Bus Dentiįtas
Jubiliatas 1918 metai 

Miss Teodorą Lukošiūtę, 
lės kilimo lietuvaitę. Jie augi
na vieną sUnų, Kazimie 
kuris dabar yra 2'0 me 
žiaus, ir jau rengiasi d 
profesijai.

Dr. Vezelis rado laikę ir or
ganizacijose darbuotis.
džiui, Amerikos Lietuvių Dak- 

pj’iklauso 
etų ak-

simfonijos orkestrą, kuri t

s me- 
nigųs,

3 tų SU 
: psniu. 
• drau- 
?ka ir 

(Chi-

laiko, 
lietu-

pačiu

s vedė
Šilą-

ra Jr., 
tų am- 
entisto

kė 1940.
ir linksmai sulau

—o—
Pas Mike Biago, 4^58 South 

California 
visuohiėt. s 
bet Šįm6t turėjo tikri “jomar
kų”. žmotiių susirinkt) 
daug, kad sienos 
Žmonės valgė gėrė ir 
veik iki išauštant.

—o—
Pas Walterį ir Marcdlų Ka

valiauskus publika tųip įsilin
ksmino, kad net užmiršo eiti 
namo. Bet drg. Kavaliauskai 
užtai nepiko. Visus grųžiai 
vaišino ir tų vaisiui buvo iki 
soties. Drg. Kavaliauskai už
laiko Tavernų, 4358 S. Map- 
lewood avę.

A. Neckyosh, kuris užlaiko 
puošnių tavernų, 311 Kensting- 
__ ____ , 5 c Metų pares 
rengia ne'“juokais”, duoda

Melaiavė., Nauji 
itinkaijii linksmai

ton avė., Naujų

tiek 
braškėjo, 
šoko be

Dainos Mylėtojų Choras ir žy
nius dainininkai, kurie išpildė 
eilę numerių. Taip pat Makalų 
grupė patiko klausytojams 
vaidinimų savo skridimo or
laiviu į New yorką. Visas pro
gramas darė malonų įspūdį į 
klausytojus. L

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vaka
re, nuo 7 iki 8 vai. Chicagos 
laiku iš stoties WHFC, 1420 
k. Programe dalyvaus akordi- 
onistai, Moterų Choras ir žy
mus dainininkai. Taipgi bus 
žvarbus asmenų ir draugijų 
pranešimai, juokai ir svarbes
nės tos dienos pasaulio žinios. 
Pasiklausykite.

'— Radijo Mylėtojas.

b v U KE-FIXTURE rFOR-SALE
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
BEVEIK NAUJAS PEČIUS, kū

renamas anglimis ir gasu. Parduo
sime pigiai. DANFEL FURNITURE 
CO., 2602 W. 69th Street.

WHOLESALE EURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardaviinui

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

PLUMBLNG & HEATING 
Įrengimai ir Apšildymas

SUSIRINKIMAI

ŠILDYMO REIKMENS
BOILERIAMS DALYS 

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

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

1247 W. Lake St.
Tel. MONROE 3387

MORNING- STAR KLUBO susi
rinkimas įvyks šįvakar, 8 vai. Gri
gaičio svet., 3800 Armitage Avė. 
Draugai, prašomi^ atsilankyti, nes 
yra daug svarbių dalykų 'aptarti.

— Raštininkas.
ENGLEWOODO LIETUVIŲ DE

MOKRATŲ KLUBO mėnesinis su
sirinkimas įvyks sausio 5, j 7:30 P. 
M., 354 W. 63rd St. Harrį; " ' 
School Hali antram aukšte, 
rine visus atvykti, 
nihkus rinkti baliui, valdy1 
metams. —F. Y. Corresp.

JAUNŲ LIETUVIU 
JE TAUTIŠKO KLIUBO 
susirinkimas įvyks pen 
pausio 5 d., 7:30 v. vak. £hicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 So.
Št. Reikės išrinkti darbininkus me
tiniam baliui, kuris įvyks sausio 28 
d. Malonėkite atsilankyti.’

S. Kunevičius, Rast.

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

betžmonėms, 
na. Pas jį 
sėkmingos.

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

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” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.

Pavyz- būnasą atsidarė 4712 S. 
Avė. ir išbuvo ten iki 
tų, kada jis persikėlė 
tinęs moderniškas 
4645 S. Ashland Avė., 
bloko toliau.

Paklaustas kaip tautybėmis 
jis savo pacientus suskirstytų j 
jubiliatas sako, kad 60% buvę* 
lietuviai. Iš likusių 40% didžiu
ma buvo lenkai, kurių toj apy
linkėj yra daug.

Dr. Vezelis yra kilme žemai
tis. Gimė Kovo. 19 d- 1885 me
tais Jucaičių kaime, prie‘Švėk
šnos. Mokytis pradėjo Švėkšnoj, 
pirma pradinėj, vėliau ir aukš

tarų Draugijoj jis 
nuo 1914 metų. Karo m 
tyviai dalyvavo Lietuvai Gel
bėti D-jos darbuose. Tai bUvo 
draugija sudaryta Iš lietuvių 
daktarų, kuri rinko ir p n* Rau
donąjį Kryžių Liptų vai persiun
tė daug pinigų, rūbų i 
kamentų.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija norėdama atžymėti 
savo seno nario darbuotę šio
mis dienomis surengs Dr. Ve- 
zeliui pagerbti pagerbtuoju puo-

—o—
ParkBrigbton 

“tūzas” Bill Popeli. 
Western avė. “l___
vCVnb savininkas, x 
ruošia “up-to-date”. 
turėjq gražias Naujų Metų su- 
lauktitvCš. O to svieto sviete
lio, lyg ant kokių aipuskų. Na, 
b kas norėjo šokti 
Čiiis” sakyti, buvo 
Benas ir garsiakalbis.

.Steponas.

,s Music 
. Prašo- 

Reikėš darbi- 
ba 1940

4756 So. 
streaįnline” ta

škų pri- 
šįmet jis: mędi-

Halstedįžymėti
Remkite tuos, kurie

CH1CAGI3TIS

irba “šĮjy- 
orkestra,

AMERIKO- 
metinis 

ctadienį,

Garsinkitės“N-nose”

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—GASH ARBA

LENGVAIS Tft MOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HUUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069 garsinasi 
NAUJIENOSE
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadien., sausio 4,1940

PARAŠĖ “NAUJIENOMS” EILES ŽMONOS 
ATMINIMUI IR NUSIŽUDĖ

Nauja Tragedija Bartuliu Šeimynoje
Keletą dienų 

nu” redakcijai 
šios eilės:

atgal “Naujie- 
buvo prisiųstos

žmonele—"Ilsėkis brangi
Nebuvo tau dienelės šviesesnės,
Smaugė nedateklis, kankino 

skaudžiai.
Sunkus darbai sunaikino 

katą
O mirtis beširdė išplėšė

vastį.' 4
Ilsėkis brangioji užklota 

t i mis t
Ilsėkis aukšto kalnelio kape.
Ilsėki \ nes taurę kartybių iš

gėrei, .
Ilsėkis amžirųii. 
Nes akis užvėrei.
Mes tave atminsim.
Mintimis sparnuotomis lankų-* 

si m.
Ilsėkis* ramiai.”

svei-

mr
smil-

Sunkia ranka A. Bartulis 
parašė atsisveikinimą pasau
liui ir eiles žmonos atsimini
mui, pasiuntė jas savo myli
mam dienraščiui, ii’ nuėjo už 
grabo lentos ramybės ieškoti.

“N.” redakcija, taip netikėtai 
patekusi į šios tragedijos liudi
ninkus, reiškia velionio A. Bar
tulio dukrelei Frances giliausią 
užuojautą, šitokiam momente 
žodžiai yra nereikšmingi, bet 
leisk mums pasakyti, buk stip
ri ir žinok, kad su tavim liūdi 
visj šios tragedijos sujaudinti 
lietuviai. Rs.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS:

IŠ LIETUVOS AMERIKON PER KARO 
SRITIS

J. J. Žuko Patyrimai Lietuvoj 
ir Kelionėj

(Tęsinys)
\ VI

pradžioj

ragino 
inerikon. Kiekvie- 
Atsakomybes Kau
pa reigas, ir gaila 
mesti ir išvažiuo-

fcAUJIENŲ-ACME Telophoto
Charles Edison (viduryje), naujasis Jungtinių Valstijų laivyno se‘

ir leidimą įvažiuoti, 
iš Lietuvos taip 
ten tik dulkėtų.

grei- 
Bile 

nusi- 
Kau-

Po eilėmis buvo parašas, 
“A. Bartulis, vyras, 201 5. 29 
Avenue. Belhvood, III."

Prie eilių buvo pridėtas laiš
keli, kuriame A. Ba tuPs pa
aiškino, kad "eiles skiriu savo 
žmonai Michalinai Bartulienei,

u žva
ino tų 
Zelis. oi

buvo teisinga ir laisvę mylinti 
moteris, buvo labai drauginga 
su savo vienminčiais, taipgi 
buvo drauginga ir su kito nu
sistatymo žmonėms.

"Į Ameriką atvažiavo 1912 
metais, paėjo iš Lietuvos Tirk
šlių km., Raudondvario para
pijos. Gruodžio 8 d. ji buvo 
palaidota Tautiškose Kapinė
se**

Beveik nespėjus laiško ir ei
lių perskaityti, vakar rytą atė
jo žinia, kad jo autorius, Al
eksandras Bartulis, nusižudė. 
Nuėjo pas žmoną Michaliną, 
kuri irgi atėmė* sau gyvybę.
Atskubėjo Vakarienę Ruošti...

** > r •
Užbaigusi darbą vienoj Chi- 

cagos raštinėj, kur ji tarnau
ja už stenografę, duktė Fran
ces užvakar vakare atskubėjo 
namo tėvui ruošti vakarienę, 
ir rado jį pasikorusį skiepe.

Žmonos Michailuos mirtis 
buvo širdį verianti tragedija 
velioniui Aleksandrui Bartu
liui. Per dienas krimtosi, nak
timis nemiegojo. Buvo lyg ap
svaigęs, užsidaręs mintyse. Ko
jos nekėlė į kambarį, kuriame 
su žmona miegodavo, nes jam 
vis įsimindavo velionės tra- 
gingą mirtį. Ji sirgo apie me
tus laiko ir gruodžio 5 d., savo 
gyvenimo siūlą nutraukė nuo
dingomis dujomis.

Duktė Frances, vos 19 metų 
amžiaus, motinos mirties irgi 
sukrėsta, darė ką galėjo tėvui 
raminti. Kai atėjo Kalėdų šven
tės ji bandė jį pralinksminti, 
atitraukti jo mintis nuo nelai
mingo įvykio. Ji išpuošė savo 
kuklų butą, pirko dovana^. Bet 
jos pastangos ėjo veltui..

Evangelical ligoninėj 
kar vakare pasimirė 70 
brightonparkietis, John 
nuo 3137 West 42nd Place.
Lapkričio 19 d., jis buvo su
žeistas prie 44-tos ir Califor- 
nia gatvių kampo. Automobi
lį yairavo Stanley Poiany, nuo 
4437 S. Rockvvell s t.

• Roosevelt gatvėj, Glen Ęl- 
lyne, susikūlė du automobL

teriškę, 
Modeli, 
varo.

Mrs. Ethel Fishbain 
nuo 3549 Douglas bul-

Du Žuvo Gasolino 
Stoties Sprogime

Sears and Roebuck bendro
vės gasolino s toly j, 1334 East 
79th street, užvakar vakare į- 
vyko misteriškas sprogimas, 
kuriame žuvo du stoties dar- 
binlhkai, Charles Meyer, 23, 
6945 Princeton aventie, ir 27 
metų James Duncan 7247 
Ęberliart avenue.

Abu buvo vedę.

Evanstonas Norėjo 
Išmesti Du 
Aldermonus...

Taip Evanstono miesto tary
ba, susidedanti iš 18 alderma- 
nų, norėjo padaryti. Bet tie du 
kandidatai išmetimui nubal
savo, kad jie turi pasilikti vie
tose. Kai aldermanai balsa\V 
išmetimo reikalu, balsavo ir 
minimi du. Balsai pasidalino 
sekamai: už išmetimą 7; prieš 
išmetimą—9. ■<

Kandidatai išmetimui buvo 
aid. Jourdain ir aid. Camp
bell, kaltinami prasižengimu 
pareigoms ryšy su gasolino 
stotim, kuri^Evanstonė norė
jo atidaryti dii chicagiečiai.

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą
Chicagos ir apylinkės Lietuvių basketbolo komandos 

kviečiamos ir vakarinių valstybių Lietuvių Amerikos čampio- 
nato turnainentas, per kurį manoma išrinkti tris geriausias 
komandas ir pasiųsti į Cleveland, C iio žaisti už U. S. lietuvių 
čampionatą balandžio 6 ir 7 d. d.

Vasario 4-tą rengiama Amerikos Lietuvos Dienos pami
nėjime ir Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių įprograme, 
Cicero Stadijone, įvyks galutinas (finais) žaidimas šio tur- 
namento kaipo dalis tos dienos programo. *

Rateliai, norinti stoti į turnamentą, prašomi prisiųsti že
miau paduotą blanką į “Naujienas” arba Turnarriento Komi
tetui, antrašu 6912 So. Western avenue, Chicago, III. ir gausite 
reikalingas formas ir informacijas.

ENTRY BLANK
Midwest Lithuanian Championship Basketball Toumament 

JANUARY 29. 90 and 31—1940.
FINALS, CICERO STADIUM, BEBRUARY 4—1940

NAME OF TEAM

MANAGER

ADDRESS

PHONE .

Michigan gubernatorius Luren D. Dickenson į 
autografus.

aliojo savo gimin

VAKAR
IJIK'.AGOJ

Gruodžio mėnesio 
mes amerikiečiai Kaune susi- 
durėm su problema. Amerikos 
atstovybė pięmyglinai 
mus grįžti . 
nas turėjom 
ne, turėjom 
buvo viskas
ti. Iš kitos pusės—bijojom, kad 
netrukus negalėsim išvažiuoti, 
jeigu ir norėsim. Per Vokietiją 
negalėjom—laivai tarp Vokieti
jos uostų ir Amerikos nebe
vaikščiojo. Per Švediją negalė
jom išvažiuoti — Rusijos-Suo- 
mijos karas čia pastojo kelią. 
Per Franciją ir Angliją važiuo* 
ti irgi nebuvo galima — Ame
rikos laivai nesiekė tų šalių, o 
amerikiečiams kariaujančių ša- 
ių laivais važiuoti buvo uždrau

sta. Liko tik vienas keliaš, ge
riau pasakius, du keliai. Važiuo
ti per Italiją ir p’aukti Itali* 
,’os laivu arba važiuoti Portu
galijon ir ten paimti Pan-Ame
rican lėktuvą. Dabar Amerikos 
pasažieriniai laivai jau kursuo
ja tarp Italijos ir New Yorko, 
bet tuo laiku plaukiojo tik 
lijos laivai.

Lėktuvu skristi buvo 
praktiška. Reikėjo važiuoti 
Vokietiją į Šveicariją 
Belgiją, 
Ispaniją, o iš Ispanijos Portu
galijon. Kelionė butų kainavu
si nepaprastai daug. Amerikos 
ambasadoriai Europoj skrenda 
tais lėktuvais, nes jiems kitos 
kelionės priemonės yra uždrau
stos, bet aš, būdamas papras
tas J. J. Žukas, nelabai didele 
“asaba”, nutariau dumti Ame 
rikon per Italiją, paprastu ke
leiviniu laivu.

Grįžau Amerikon su Nevvyor* 
Jozavitu. Keli kiti

Ita-

y, IS H U Jie, t U AeilK Icieiim

Old Westbury, Long Įsiand; — Jėah Stamnou 
automobilio nelaimėje. Jos nugarkaulis liko sužalotas.

Išsiuntinėjo Pasku
tinius 1934 m. 
Taksų Čekius

Pildydamas teismo patvar
kymą, apskričio iždas grąži
no dalį 1934 metų taksų tiems 
namų savininkams,. kurie mo
kėjo po protestu. Vakar iždas 
išsiuntė paskutinius 2,000 
mokesčių čekių.

Kas Laidos 
Sūnų

tuv

Chicagiečiai Edward G. 
Gardner ir Bernice Gardner 
paėmė d\vorsą 1938 meais. 
Motinai teismas paliko 15 me
tų sūnų Robert. Užvakar jis 
pasimirė. /

Vakar tėvai vėl atsidūrė tei
sme, susiginčiję kas sūnų lai-

sispyrę vienas savo, kita savo
namuose šermenis surengti.
Motina, tur būt, laimes.

Užvirto Ant Pečiaus, 
Mirtinai Apdegė

ligoninėj 
mar- 

Sophia Merk, 
. Pa 
Metų 

ant 
mir-

Švento Kryžiaus 
vakar pasimirę|^54 metų 
ųuetteparkietč, 
nuo 2822 W. 64th štreet. 
ruošdama pietus Naujų 
dieną ji i paslydo, užvirto 
įkaitusio gasinio pečiaus ir 
tinai apdegė.

Didelis Gaisras 
Dirbtuvėj

Fordo automobilių di 
vėj, Chicago, vakar po 
įvyko gaisras, padaręs 
$25,000 nuostolių, 
daug žalos dirbtuvės ele 
stotyje ir mašinoms.

Gaisras prasidėo 
skiepe, ‘kur buvo operuol,

’kplhimai
■ioda įau

rbtu-

apie 
Pddarė 

ktros

stoties 
jami

MatŲipnosf 
a dėlto, 

kad pačios iNąujienos 
yra naudingos.

ne- 
per 

arba i 
iš ten per Franci ją į

• Prie 4806 Indiand avenue 
du negrai atėmė $400 nuo nuo
mų rinkėjo, Robert McClellan, 
9107 Pleasant avenue, Piktada- kiečiu p.
riai pasivogė ir jo automobili, amerikiečiai Kaune rengėsi iš*

O Clii.cagb Councli of Fo- 
reign Rėlations skelbia, kadrcign Relations

glijos ambasadorius Amerikai, 
markizas Lolhian. Jis pasakys 
kalbą apie Anglijos taikos pla
nus. • p

® Gaisras kilęs šėtroj prie f ••namo adresu 1514 Chicago avė. 
persimetė į namo butus ir iš
metė šešias šeimynas į gatvę.

• Prie 69th ir Šlaite užside
gė didelis trokas, naudojamas 
saldainiif išvežiojimui. 27 metų 
šoferis Nalhanicl Lovc, 45 W.

Butų sudegęs, bet drąsus pra
eivis, Arthur Miniųm, 
Blackstone avenue, jį iš troko • V • T ••ištraukė.

6340

• Mrs. Erda..Sears, 40 metų 
amžiaus pabėgėlė iš Vokietijos, 
5425 Dorchester avenue, sun
kiai užsinuodijo paėmusi per- 
diikelę dožą miego miltelių. Ji 
guli Michael Ree.se ligoninėj. Ji 
buvo ištremia iš Vokietijos, ka
dangi yra vedusi su žydu.

• Carl J. E. Eliason iš Say- 
nėr, Wis., neseniai ištobulino 
roges, operuojamas motoru, ir 
dabar nori jas gaminti ir siųsti 
Suomipon. Sako, jos butų labai 
naudingos suomių kaire su ru
sais, nes yra greitos ii* praktiš
kos.

• Teisėjas Schiller, miesto 
teisme, priteisė du northsidie- 
čius sumokėti po $50 pabaudos 
už moteriškės sumui 
užpyko, kai užpultoji 
su jais užvelti flirtą, 
tieji yra 
3030 Mihvaukee avenų 
dore Bentkoįvski, 28

imą. Jie 
atsisakė 
Nubaus- 

Chester Ęoroivski, 
e, ir^The- 
51 North

• Fairyland Baby 
dikių rūbų krautuvė, 
S t a te Street, kilo gaisras 
naikino rūbų už $1,000.

važiuoti už kelių dienų po mir 
sų išvažiavimo, o vėl kiti- -prieš 
gruodžio paba gą.

Gal viešai to Kaune nerodėm, 
bet visi ^amerikiečiai slaptai 
džiaugėmės, kad galim išvažiuo 
ti. Visiems buvo skaudu palik* 
ti naujus draugus, nutraukti 
darbus, kuriuos ten dirbom, 
bet džiaugėmės todėl, kad esam 
laimingesni už kitus ir visgi 
galim išvažiuoti. Lietuvos pilie
čiams beveik be išimčių rūbe- 
žiai yra uždaryti. Užsienio pa- 
sus galima gauti tiktai pilnai 
prilydžius, kad kelionės tikslai 
yra ypatingai svarbus ir liečia 
biznio reikalus. Atostogom^, ap- 

! sigyventi, etc., užsienin 
žiuoti beveik negalima.

Bet nežiūrint patvarkymų ii 
varžymų, daug kam pasiseko 
išvažiuoti. Kai kuriems pasise
kė išvežti ir pinigus, bet di' 
džiuma išvažiuojant prisipirko 
Lietuvoj laikrodėlių, drabužių, 
kailių, aukso ir kitokių daiktų. 
Kas turi turto ir nėra perdaug 
susirišęs su Lietuvos gyveni
mu — tas bando išvažiuoti už
sienin. Važiuotų ir kiti, jeigu 
galėtų. Girdėjau užmetimų, kad 
perdedu — žiūrėk, tokie ir tokie 
žmonės visai nemano bėgti už
sienin. Tas tiesa, yra didelių 
patrijotų, kurie ir didžiausio 
pavojaus metu Lietuvos neap
leis. Rašytojai, visuomenės vei
kėjai, kovotojai už Lietuvos 
laisvę nevažiuoja ir nemano va
žiuoti. Pavojus Lietuvai jiems 
yra signalas, kad krašto ųega- 
linja palikti, kad reikia da!r la
biau sukrusti Lietuvai darbuo
tis. Jie pasilieka Lietuvo. 
iš džiaugsmo, kad Rusija 
koją įkėlė, bet kaip tik priešin
gai. Maskvos šešėlis virš 
tuvos yra ženklas, kad * 
pavojus.__ ______

išva-

Niekam nėra 
karo pašonėj 

milžino, kuris 
tavo šalį pra-

vakortę 
spruktų 
tai, kad 
amerikietis, nesidrovintis
žeminti iki falsifikacijos, 
ne už Amerikos pasportą gali 
gauti ne šimtus, bet tūkstan
čius litų. Čia reikia pridurti, 
kad panašiai yra ne vien Kau
ne, bet beveik kiekvienoj kitoj 
Europos šalyj, 
malonu gyventi 
arba akyvaizdoj 
nori tave ir visa 
ryti.

Nors pats esu amerikietis, 
bet turiu pasakyti, kad Euro
poj nebuvę Amerikos žmonės 
nežino ką reiškia ten gyven
ti.

“Vakarų fronte nieko naujo, 
tik patruliai persiėmė.” Iš Suo
mijos laikraščiai gauna gauses
nių žinių, bet apie mušius tarp 
Vokietijos ir Anglijos su Fran
ci ja skaito tik trumpučius ofi- 
ciališkus pranešimus, ir galvo
ja, “Kas per čia per karas, ko
dėl nesimuša?” Kiekvienas toks 
trumpas pranešimas iš fronto 
betgi nepasako, kad kai patru
liai persiėmė gal koks dešimts 
kareivių ir vienoj ir kitoj pusėj 
žuvo, dešimts šeimynų ir vie
noj ir kitoj pusėj lindi praradę 
sūnūs, tėvus ir brolius. Gal po 
kelis mažus vaikus tose šeimy
nose paliko našlaičiais ir turės 
gyventi be duonos pelnytojo. 
Jeigu toms šeimynoms teko gy
venti netoli fronto, tai jos ir 
ukius, ir pastoges prarado ir 
buvo iškeltos gyventi į visai 
kitą krašto dalį, kur iš naujo 
turi pradėti gyvenimą ir neži
nia kokie nauji vargai laukia.

Amerikietis pakliuvęs Euro
pon pamatytų, kad tie truiųpi 
karo komunikatai nepasako 
kiei< ašarų ir vargo ir liūdesio 
jie slepia. Amerikietis supras
tų, kad kiekviena šeimyna Lie
tuvoj, Latvijoj, ir bene kiek
vienoj kitoj Europos šalyj gy
vena panašaus likimo baimėj. 
Jis nesakytų, “kas čia per ka
ras, kodėl nesimuša”.

Jis suprastų ir tai ką reiš
kia turėti 30,000 svetimos ša- • 
lies kareivių savo pašonėj, kaip, 
pavyzdžiui, dabar yra Lietuvoj. 
Nežiūrint visokiausių aiškinimų 
Amerikoj, kad Rusija ten pa
state savo armiją “Lietuvai 
ginti”, jis suprastų, kad ne ant 
gero tas buvo padaryta. Jis ne
drįstų sakyti net paprasčiau
siam kauniečiui, kad tie karei
viai buvo atsiųsti “Lietuvą gin
ti”, nes jis nenorėtų pasirody
ti žioplu neišmanėliu. Jis šal
tai pagalvotų ir prieitų išvados, 
kad Lietuvoj žmonės jaučiasi 
daug-maž panašiai, kaip pavyz
džiui jaustųsi chicagiečiai arba 
newyorkiečiai,' jeigu, sakysim, 
Japonija prievarta atsiųstų apie 
36,000 savo kareivių ir apgy
vendintų juos Chicagos ar New 
Yorko pašonėj. Tai negalimas 
daiktas, jis sušuktų! Tai taip 
jaučiasi ir Lietuvos žmonės. 
Tai negalimas daiktas. Vienok 
jis įvyko.

Tai todėl kas gali iš Lietu
vos važiuoja. Tai todėl, iš da
lies, ir aš atsidūriau Kauno 
stotyj ir sėdau į Berlyno eks
presą, pradėdamas ilgą ir nuo
tykingą kelionę Amerikon.

(Bus daugiau)

Lie- 
/ra ženklas, kad gfręsia 
. Bet didelis nuošimtis

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais 
stų, pagal 
visus karo

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

Kainą 15c.

visų didesnių mie- 
kurj galėsite sekti 
veiksmus.
žemėlapio pusėje

ku-
No.'ir žymesnių žmonių, kurie ne- 

ir su- turi širdžių sudėję ant vieno 
altoriaus, gavę iš Amerikos lai-

jutoto




