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Prez. Roosevefa: Patar® Duoti Kreditu Suomijaif

PASKOLOS SUMA TEKS PAČIAM 
KONGRESUI NUSTATYTI

Valdžia svarstys prašymus paskolų Skan 
dinavijos ir Pietų Amerikos šalims

WASHINGTON, D. C., sau-1 suotuose vice-prezidentui Gar- 
sio 16. — Prez. Rooseveltas pa- neriui ir atstovų rūmų pirmi- 
siuntė laiškus senatui ir atsto- ninkui Bankheadui, prezidentas 
vų rūmams, patardamas duoti sako, kad reikia duoti kreditų 
kreditų Suomijai, kad ji galėtų j Suomijai. Už tuos kreditus Suo- 
Amerikos ūkių ir įmonių pro
duktų gauti. Kai prezidento 
laiškas tapo perskaitytas, sena
te pasirodė stipri opozicija kre
ditams. Tiek stipri, kad abejo
jama, ar suomiai gaus kreditų. 
Daugiausia priešingi preziden
to patarimui yra republikonai. 
Bet ir kai kurie demokratai, jų 
tarpe vice-prezidentas Garner, 
užėmė nepalankią kreditams po
ziciją.

--X--X--X--
WASHINGTON, D. C., sau

sio 16. 
veltas antradienį paragino kon
gresą duoti kreditų Suomijai.

Vienoduose laiškuose, adre-

Prezidentas Roose-

mija galės gauti Jungt. Valsti
jų žemes ūkio ir įmonių pro
duktų. Tačiau ji negaus amu
nicijos, nė karo pabūklų.

Kreditai Suomijai nelaužys 
Jungt. Valstijų neutralumo. 
Juos galima duoti per Recon- 
struction Finance Corporation 
ir per Export-Import banką.

Kokią sumą kreditų duoti — 
tai kongreso užduotis nutarti.

Be to, prez. Rooseveltas pa
informavo, kad artimoje ateity 
valdžiai teks apsvarstyti prašy
mus keleto paskolų. Paskolų 
prašo Skandinavijos ir Pietų 
Amerikos šalys.
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NAUJIENŲ-XcME Telephotc
NEW YORK. — Penki “krikščionių fronto” nariai, kurie liko areštuoti. Jie 

kaltinami planavimu valdžią nuversti.

IŠSKLAIDĖ DU RUSŲ BURIUS
RUSŲ LĖKTUVAI BOMBARDUOJA ^SUOMIJOS 

' MIESTUS

HELSINKIS, Suomija, sau-, 
šio 16. •-— Suomijos komunika
tas antradienį sako, kad įvyko 
susirėmimų su rusais Salia sek- 
tore. Du rusų kariuomenės bū
riai išblaškyti.

Karelijos fronte buvo paly
ginti ramu? Suomiai mano, kad 
šaltis trukdo raudonosios armi
jos operacijas. Kjai kuriose vie
tose šaltis siekia 51 laipsnį že
miau zero.

Sovietų lėktuvai atakavo Šuo-1 namų.

mijos miestus ir antradienį. 
Nepatvirtinti pranešimai kalba, 
kad lėktuvų bombos sužeidė an
tradienį ’ 40 civilių 
Viborge trys 
mušti, keturi 

Pirmadienį 
tomis buvo
suomiams nei antradienį. Pir 
madienį pav. tapo sugriautas 
Ekenas kaimas ir sunaikinta 
daugiau nei pusė iš 700 kaimi

gyventojų, 
asmens buvo už- 
sužeisti.
rusų atakos vie- 
daug skaudesnėj

Rusai vartoja Ame 
rikos modelių lėk

tuvus

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

Baimė nacių užpuoli 
mo atslūgsta L

AMSTERDAM,, "Hol a n d i j a

Jungt. Valstijų am
basadorius išsiskubi

no į Belgiją

Žuvo trys Britanijos 
submarinai

LONDONAS, Anglija, sausio 
16. —. Admiralitetas paskelbė 
antradienį, kad trys Britanijos 
submarinai — Seahorse, Star- 
fish ir Undine — nesugrįžo į 
savo bazę. Negauta nė žinių iš

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, sausio 
16/ — Admiralitetas paskelbė, 
kad trys Britanijos submari
nai žuvo HeĮgoland apylinkėje. 
Dviejų submarinų įgulos dalį iš- 
gelbėjo voki

Daladier reikalauja 
pašalinti komunistus 
parlamento narius

gale Holandijoje ir Belgijoje 
pasklido alarmuojančios žinios, 
kad tenka laukti Vokietijos ata
kos. Belgija ir Holandija mo
bilizavo 1,000,000 kariuomenės 
ir pastatė ją pasieniuose kovo
ti užpuolimą.

Antradienį baimė užpuolimo 
jau buvo atshigusi, tačiau taip 
Holandija, kaip ir Belgija pa
lieka mobilizuotą kariuomenę 
pasieniuose.

Buvęs Jungt. Val-sausio 16.
stijų pasiuntinys Airijai, John 
Cudahy, prieš kurį laiką tapo 
paskirtas ambasadorium Belgi
joj. Paragintas Washingtono 
valdžios, jis pirmadienį išsisku
bino į Belgiją. Mat, nežiūrint 
raminančių pranešimų, kad na
cių užpuolimo pavojus Belgijai 
ir Holandijai atslūgęs, padėtis 
sakytų šalių skaitoma itin rim
ta. Todėl ir Jungt. Valstijų at
stovas pasiųstas ten skubiai.

kaip žuVuštus. >
Vokietijos pranešimas antra

dienio rytą sako, kad subma- 
rinus Starfish ir Undine pa
skandino vokiečiai. Kai kuriuos 
submarinų įgulos narius vokie
čiai išgelbėjo ir paėmė nelais
vėn. Vokietijos pranešimas bet
gi nekalba apie Seahorse liki
mą.

Visų trijų britų submarinų 
įgula siekė 120 vyrų.

Vokiečiai užpulsią 
Belgiją sausio 20 d.
PARYŽIUS, Francuzija, sau^ 

šio 16. — Francuzijoj gauti 
•pranešimai, kad Vokietija gali 
užpulti Belgiją ar Holandija 
sausio 20 d. arba pirm to lai
ko.

Užpuolimo tikslas butų pa
imti ypač Holandijos uostus ir 
per Holandija ir Belgiją briau- 
tis į Francuziją.

Francuzijos armija prisiruo- 
šusi akcijai prieš šitokį nacių 
žygį. Kokius žingsnius francu- 
zai darys, jeigu Vokietija už
pultų Belgiją ir Holandiją, ne
pranešta, bet kalbama, francu- 
zai rankas nuleidę nestovės.

Naciai paskandino 
savo laivą

Perdaug energingas 
ministeris, todėl ir 

pašalintas
LONDONAS, Anglija, sausio 

16. — Premjeras Chamberlain 
antradienį aiškino, kodėl jis pa
šalino iš vietos Britanijos ka
ro ministerį Lcslie Hore-Beli
sha.

Pasak Chamberlaino, Hore- 
Belisha buvęs perdaug ener
gingas, perdaug siparkiai dar
bavosi tikslu Britanijos armiją 
sustiprinti, dėl to pasireiškė 
tarp jo ir karininkų nesusipra
timo. Karo interesai reikalavę 
trinimąsi pašalinti. Taigi mi
nisteris rezignavo. Trumpai 
kalbant, paaiškinimas nieko ne
paaiškino, t

Pagerino gasolino 
tankus lėktuvuose
LONDONAS, Anglija, sausio 

16. — Britanijos aviacijos ra
teliuose kalbama, kad vokiečiai 
dirba naujus gasolino tankus 
lėktuvams.. Tie tankai patys už- 
siklijuoją, jeigu priešai peršau- 
ja juos. Dėka to gąsdinąs ne
išbėga iš jų ir jiems nereikia 
nusileisti. Todėl nušauti
čių lėktuvą su šitokiu tanku 
pasidarė sunkiau.

vokie-

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 16. — Vokiečiai patys pa* 
skandino savo prekybinį laivų 
Atlante, sako Francuzijos ad
miraliteto komunikatas. Vokie
tijos laivas paskandintas, kad 
nepatektų į francuzų rankas.

Naciai žudo lenkus
— sako Chamberlain

Britanija siūlo apgy
nimą Švedijai ir Nor

vegijai
LONDONAS, Anglija, sausio 

16. Britanija pasiuntė rašy
tus pasiūlymus Švedijai ir Nor
vegijai. Ji padėsianti ginti jų 
nepriklausomybę, jeigu jas už
pultų priešai.

LONDONAS, Anglija, sausio 
16. — Kalbėdamas parlamentui 
premjeras Chamberlain pargj£ 
kė: atrodo, kad ’ naciai vykdo 
tikslią lenkams žudyti kampa
niją; vajus ypatingai atkreip
tas prieš Lenkijos inteligenti-

Valdžia paėmė Bri
tanijos mėsos kon

trolę

lėk- 
paskandinęs vo

kiečių submarinąA -
—x—x—x—

HELSINKIS, /Suomija, sau
sio 16. —i Suomiai atmušė ru
sų ataką Karelijos fronte. Du 
rusų kareivių būriai išsklaidyti 
Salia fronte, sako suomių ko
munikatas.

—x—x—x— :
BRUSSELS, Belgija, sausio 

16. —- Belgijoj baimė vokiečių 
užpuolimo kiek sumažėjo, bet 
Belgijos kariuomenė pasilieka 
mobilizuota.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 16. — Premjeras Daladier 
antradienį atąį^ąukė į parla
mentą prašymu^pašalinti tuos 
atstovus, kurie pasilieka ištiki- 
mT MaWva(.^Kitaip šakahf,’’;'jiš’ 
reikalauja pašalinti komuhistus 
atstovus.

Daladier aiškina, kad parla
mento nariai negali būti išti
kimi ir Francuzijai ir Mask
vai,

COPENHAGEN, Danija, sau
sio 16. — Dienraštis National 
Tidende praneša, kad 21 rusų 
lėktuvas, pirmadienį atakavęs 
Helsinkį, buvo pagal Amerikos 
modelį Douglas pastatytas.

Rusija, mat, turi leidimą sta
tyti lėktuvus sulig Amerikos 
lėktuvų Douglas planais.

balsu prieš 2 Fran- 
atstovų rūmai nu- 

pašalinti iš savo

Išmokėta $11,776,- 
501,570 pašalpos 

nuo 1935 m.

Davė garbės ženklus 
2,606-ms sovietų ka- 

...^rėiviams..
MASKVA, sovietų Rusija, 

sausio 16. — Sovietų žinių agen
tūra Tass paskelbė, kad 2,606- 
ms Rusjios kareiviams suteik
ti garbes ženklai už pasižymė
jimą kare su Suomija.

—521 
euzijos 
balsavo 
tarpo tuos narius, kurie pa
silieka ištikimi Maskvai, gi 
greta Maskvos ir Vokietijai. 
Bilius taipgi taikomas ko
munistams pašalinti iš val
diškų vietų visoj Francuzi
joj.

—Turkija gavo iš talki
ninkų $174,000^000-paskolą.

—Senatas užgyrė Frank 
Mųrphy paskyrimą į Vy
riausi Teismą.

Palaidota prieš 20 
-metų atgijo

Latvijos laivas ture 
jo ilgą kelionę

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 16. — Berlyno diplomatai 
abejoja, ar Vokietija šiuo lai
ku užpuls Belgiją ir Holandi- 
ją. Kai dėl ateities, tai diplo
matai susilaiko nuo pranašavi
mų.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 16. — Jungt. Valstijų kon
gresas priėmė pašalpai teikti 
įstatymą ir įstatymas įėjo ga- 
lion balandžio 8 d. 1935 m. šio
mis dienomis prez. Rooseveltas 
raportavo kongresui, kad nuo 
8 d. balandžio 1935 m. iki 31 d. 
gruodžio 1939 m. pašalpai iš
leista viso $11,776,501,570.

CROWELL, Tex., sausio 16. 
— Daužant didelį cemento šmo
tą p-nios Jeff Todd sodne, ce
mentas perplišo toj vietoj, kur 
buvo palaidota jame rupužė.

Ji atrodė negyva. Bet pakai
tyta saulės, ji ėmė spardytis ir 
visai atgijo.

Vėliau tūlas W. H. McGo
nagle papasakoja tokią pasaką: 
Prieš dvidešimtį metų jis kasė 
duobę cemento stulpui. Iškasė 
rupužę. Išmesta su žeme lau
kan, ji vėl įšoko į duobę. Tai
gi jis, 
cemento

O ši, 
paleista

Gal būt, tai yra “fish story”, 
bet laikraštis “Foard County 
News” paduoda ją kaipo tikrą 
žinią.

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 16. — Latvijos laivas 
Arija pagaliau pasiekė Buenos 
Aires. Kelionė tačiau truko 89 
dienų.

Dalykas toks. Arija apleido 
Rigą spalio mėnesio 26 dieną. 
Gabeno bulves, elektrikines 
lempas ir mišką Argentinon.

Vokietijos karo laivai sulai
kė Ariją ir nusivarė į savo 
uostą. Prasidėjo diplomatų pro
testai ir susirašinėjimai. Po 80 
dienų pagaliau Latvijos laivas 
atplaukė į Argentiną.

McGonagle, užpylė ją 
koše.
po dvidešimties metų, 
iš cemento atgijo.

—X—-X—X--
WASHINGTON, D. C., sau 

šio 16. — Prezidentas Roose
veltas patarė kongresui duoti 
kreditų Suomijai. Kreditų pa
galba bus galima pasiųsti Suo
mijai žemės ūkio ir įmonių pro
duktų, bet ne ginklų.

--X--X--X—
LONDONAS, Anglija, sausio 

16. — Buvęs Britanijos karo 
ministeris Hore-Belisha ir prem
jeras Chamberlain kalbėjo par
lamente. Jų kalbos lietė karo 
ministerio rezignaciją. Tačiau 
bendrai kalbos klausimo neiš
aiškino.

—x—x—x—
MASKVA, sovietų Rusija, 

sausio 16. —• 2,606-ms Rusijos 
kareiviams suteikti garbės žen
klai už pasižymėjimą kare su 
Suomija.

' —X—X—X*-
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 16. Premjeras Daladier 
reikalauja pašalinti iš parla
mento tuos atstovus, kurie ne
nutraukė ryšių su Maskva.

—x—x—x—
COPENHAGEN, Dania^ ^sau

sio 16. — :

Ieško priemonių neu
tralumo zonai ap

saugoti
Šalto oro banga ar 

tinasi ChicagąRIO, DE JANEIRO, Brazili
ja, sausio 16. — Pereitų metų 
spalio mėnesį Amerikos respu
blikos Panama konferencijoje 
paskelbė 300 mylių vandenų 
juostą aplink Amerikos pakraš
čius esant neutralia zona.

Bet kariaujančių šalių karo 
laivai iki šiol operavo toje zo
noje* nepaisydami neutralumo. 
Dabar Amerikos respublikų ko
mitetas studijuoja galimas prie
mones sakytai^juostai nuo ka
ro laivų operacijų apsaugoti.

Iki šiol svarstomos tokios 
priemonės: 1 — Amerikos- res
publikų susitarimas neduoti ka
riaujančiu šalių karo laivams 
reikmenų Amerikos uostuose ir 
neteisti juose pataisų daryti, 
jeigu tie laivai nusikalsta neu
tralumo nuostatams; 2 — Ne
leisti prekybiniems laivams ga
benti reikmenas iš Amerikos 
uostų kariaujančių šalių karo

ORO BIURO vedėjas Chica- 
goje, C. A. Donnel, įspėjo, kad 
nuo Kanados slenka šalto oro 
banga ir kad Chicagoje tenka 
laukti zero arba ir žemesnės
nei zero temperatūros trečia- lenkų ir nesuteptų vokiško “šva- 
dienio vakare. Irumo”.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 16. — Išleistas patvarky
mas reikalauja, kad vokiečiai 
važiuoją Varšuvos gatvėkariais 
laikytųsi atskirai nuo žydų ir

“NAUJIENŲ”
Radio Programai
Pradedant Gruodžio 31 d. ir‘per ištisus 1940 metus 

“NAUJIENOS” duos Radio programos

LONDONAS, Anglija, sausio 
16. — Valdžia paėmė savo kon- 
trolėn atgabenamą į Angliją iš 
užsienių mėsą, taipgi mėsą pa
rūpinamą pačioje Anglijoje ir 
gyvulius skiriamus skerdimui.

Ateity valdžia nustatys mė
sai kainas ir porcijas, kurias 
leidžiama piliečiams pirkti. r

Mėsos kontrolė šaly pereina

ORR
Chicagai ir apielinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

Apsiniaukę; tarpais sniegas; 16. — Gautais čia pranešimais ------- —    —v ~      - - .------
saulė teka 7:15 v. r., leidžiasi 1,000 nacių lėktuvų yra sukon- maisto pinisterio W. S. Mor-!spaudimas, kad ji nesiųstų pa-‘zonos vandenyse; 8 — Neleisti 
4:45 v. v. 1 centruota Holandijos pasieny, risono priežiuron. galbos suomiams.

1,000 nacių lėktuvų 
Holandijos pasieny

LONDONAS, Anglija, sausio
Į Daniją daromas laivams, kurie yra neutralumo

____ ___ O KT^I-aJ

galbos suomiams.

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

W.G.E.S., 1860 kilocycles.

submarinų j Amerikos uostus. |
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Sveikatos Dalykaij

DR. D. PILKA.

ŠIRDIES UGU PRIEŽASTYS(Tęsinys)
VENEROS LIGOS.Nežiūriai, kokiais keliais Veneros ligos nedasigaulų į žmogaus sistemą, jos visuomet p®~ daro daug žalos. Iš pradžių jūs' turi tik mažą ekektą į širdį, bet po metų ir po kitų jų įtekmė į širdį pasidaro žymi. Širdis be išėmimo Veneros ligų esti labai

seniai jo širdis neberimauja.1 Nors žmogus ir nusiskundžia Tej^yards 3146 >Aįsakymas visada paaiškės, kad širdies jautrumu, bet jokie nų,o tokios ir tokios ligos arba simptomai paprastai būna ne- k&d po tokios ir tokios operaci- tiesioginis ligos įrodymas. Pajos širdis neturi ramybės.Būna atsilikimų, kad žmogus namie jaučiasi esąs 1 gotas, bet kada nueina pas gydytoją pasiteirauti, pastarasis nieko neranda. Bet pačijentas vis tęsia sa-

*

NAUJIENŲ-AOME TelevhotoH0LLYW()0D, C AL. — Wil'iiam Bioff, filmų industrijas darbininkų lyderis, kuris pateko į bedą dėl p a j am ų mokesči ų.

slaptis dažnai gludi kitoj vietoj, kur ramiai sau gamina nuodus ir siunčia į visas kūno dalis.
j VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik 
j 4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritainc
3343 S. HALSTED ST.ve, ausų puliavilnas, nosies ka taras, cholangitas, ovarų ar a- peridikso įdegimas, nebeskai tant dantų bei tonsilų sugedi mą.

Dr. V. E. SIEDLINSK.
DENTISTAS "V-- 

P’rnt., Trečiadienį. Šeštaor^taj 

Ą31 So. Ashland Aa« 
Tel. YARDS 0994

Antra*. Ketvlrtad. Penkladien, 
H 43 So. Archer A ve 

Tel. LAFAYETTE 3650

ilgai trukus jie tampa ant visa-: • dos sugadinti, praėsti. Taip sužaloti dangteliai atsiliepia ant širdies veikimo ir sveikalųs.
Kaip vengti tokių imkro-pa-;‘sdšsly ta i tam tikram skyriuje. Tegul užteks čia pasakyti, kad žmogus privalo pats savo sveikatą saugoti. Nieko nepaisymas, savęs apsileidimas, nešvarumas viešose vietpse, asmens nešvarumas perą pateisinami, kad ir skurdžiausiai gyvenančiam žmogui.Sifilis yra kitas Veneros ligų stulpas. Jis nėra tokis staigus širdies sužalotojas, kaip daugelis mano. Sifilitikas pradęda jausti širdies netvarką tik po penkiolikos ar dvidešimt metų. Neretai žmogų.; sulaukęs pusamžį pradeda pasiskusti, kad kas nors yra blogai su jo šjr- džia. Būdamas kaltas (bet ginasi) jis paprastai kreipiasi kur nors į kliniką, kad patirti širdies stovį, pasiteirauti apie pa-

Kaip vengti tokių i^įl 
razily Rasime plačiau

Veneros ligos gali būti pavek; dėtos iš tėvų arba įgautos kontakto budais. Užsikrėtimui ligomis yra daug galimybių. Vene-. ros ligomis galima užsikrėsti; nuo geriamų stiklų, puodukų, butelių ir panašiai; lankant ne-, sanitariškas viešas vietas; prižiūrint venera sergančius iigo-. nius, gyvenant venerikų šeimy-Į noj ir taip toliau. Namuose ar. šeimynoje, kur švaros stoka,, kur higiena nėra pažįstama,, kur sanitarija stovi žemiau “credo”, ten ne tik veneros, bet. bile kokios ligos yra vengti.Gonorėja ir sifilis daugiau paplitę ligos,turi specifišką mikrobą, gono- ką (gonococcus gonorrheaife), kuris yra taip lipšnus prie žmogaus lupų, kaip musė prie medaus. Mikrobai*įsigyvenę į žmo-’ gaus sistemą yra labai sunku prašalinti. Laikui bėgant jie ne- apseina nepadarę širdžiai žalos. Jie labiausiai puola širdyje e- sančius dvi varčius ir trivarčius vožtuvus. Gonokokai taip inc-

pačią pasuką n’ rytoj, ir poryt, d' vėkau. Gydytojui neretai pri- sema tojkį pącijentą pavadinti ■"jiebulybių” įsivaįzduotoju, y- pač namiškių tarpe tokis dažnai būna paneigiamas, kaipo neranguolis, gudruolis, zirzelis :r t.t. Nepamatuotas neigimas ar tai butų iš gydytojo ar šeimynos pusės, be tyrimo ir per- tyriino, paprastai užvelka dalyką ilgesniam laikui, kas paf/i- liau sukelia širdies protestą. Tokis širdies protestas paprastai atsiliepia jos jautrumu, kuris žmogui sakyte sako, kad kas nors su jo širdimi yra negero. Reikia atsiminti, kad pačijentas neieško gydytojo patarimo be priežasties. Jis lyginai nedaro namie nuolat nusiskundimų, jeigu jam niekas nekenkia. Neramumas, nusiminimas, nerviškumas reiškia, kad kokis nors

Pirkite tose krautuvėse, ku rios garsinasi “NAUJIENOSE’
Mrs. A. K. JARUSZ

Physical Therapy 
and Midwife 

Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. IVestern av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Bėverly Shores, 

Indiana 
Tel. Mich. City 

2799—R3.

DR. STRIKOI/IS 
gydytojas 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 1936

4
>

sunku iš-yra dvi
Gonorėja

žinomų, lieka pagautas ir tuojau pradeda ieškoti išėjimo — po dvidešimt metų ligos jis tankiai nori pasigydyti į dvidešimt dienų, ir jeigu gydytojas dar sutrumpintų laiką iki dešimt dienų, tai jis geriau pamokėtų pinigais.Žmogus, tiųrįs sifilio ligą privalėtų žinoti, kad jo išgydymas pilnai dar nėra ištobulintas. Šiandieninis sifilio gydymas betgi žymiai paliuosuoja žmogų nuo laikinų simptomų. Antra, jis turėtų žinoti, kad širdies su-
CHANE COAL COMPANY 

5332'So. Lon& Avenue 
\ Telefonas PORTSMOUTH 6022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimtą Perkant C"7

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

Sales Tax ekstra.

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIU

trikimas ateina ląipsniškai, kurį nei vaistai negali sulaikyti. Taipgi reikia žinoti, kad moderniškas sifilio pažinojimas gali jo plėtimąsi, įsisenėjimą, į- sigyvenimą kūne sulaikyti arba ir visai prašalinti.Kiekvienas žingeidaujantis žmogus turėtų pasiskaityti karaliaus Solojnono pasargas -apie sifilį. Jis ten ras gudriausią visų amžių charakterį, kuris žiuri į skaitytoją su perveriančio- mis akimis, lyg kad tartum butų speciališkai pritaikyta šios gadynės atsitikimams.■Sifilis i'eikia ncatidėl.’ojant gydyti n<žiųtįnt kokios .pasekmes vėliąų gyvenime itebutų. Jis reikia gydyti jįe tiVLaibu širdies sužalojimo ' ■ įmežąstis, bet ir kaipo užkrečiama sisteminė liga. Sifilio mikroorganizmas, spirocheta pallida, taipgi priklauso prie' nematomųjų! gyvūnėlių imperijos. Mikrobai pakliuvę į žmogaus sistemą tuojau apsigyvena kraujo apytakoj e. žmogus j Uosdamas esąs nusikaltusiu bei apsikrėtusiu šita liga privalėtų kuogreičiausiai susidomėti pats savo likimu ir

kad te liepia ieškoti kompromiso pas gydytoją, klinikoj, sanatorijoj ir panašiai.
KITOS LIGOS.Nerviškumas, isterija, baime, įsitikinimas ir daugelis panašių

ligų sąrhšą .ir dažnai vieną ki tą įspėja, širdies sveikatos ieš kotojas, kad ir jaučiasi, kas nors yra negerai su jo širdimi, paprastai pasiaiškina, kad jis nėra vienos dienos sirgęs panašiomis ligomis. Ir dažnai tokį reikia prispirti prie sienos, psichinių simptomų dažnai bu- kad išgauti tikrenybę nuo kaip na ligos pagrindinės priežastys
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• i r

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

,,,,, DIENĄ IR NAKTJ , , 

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

Teisumu LATAYKm HN

koplyčios visose

/

JKIĮTŠPECISLKT51

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrifcally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 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
Daugely j atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731 
Namų Tel. ’ VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

I

u:

fį i

JI. OfficelVentuorth 6330 RėOtyde Park 3395 
vr.Snsanna Slakis-: 

Moterų^ ir vaikų ligų gydytoja 
-69o() So. Halsted S t.

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

r

DR. G. SERNER
LIFTU Vi*. gAKIU GYDYTOJAS 

» Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

OiiAoa ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
balandos nuo 10 iki 4. nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

f

r.

LIETUVIAI

t

K1TA1 AUČIAi
DR. HERZMAN 

iš Rusuos-
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal n
4729 So. Ashland AveS

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS 
10—12 Vai. ryto; nuo 2

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Draugijos Nariai. 
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 5107.

Laidotuvių Direktoriai

Adresas.

Miestas ir» valstija.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residcnce Tel. BEVERLY 8244

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

PROGRAMŲ

STAR AND CR^WN PATTERN £$02No. 2302—žvaigždė ir “Karūna”, išsiuvipėjimas 1qvqš kapai-
- — — —No. 2302 ;|

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N» Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-T01. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted S t 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį

DR. T. DUNDULIO 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
i Ofiso valandos:x 

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

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

Yards 1138

IIIIIIIIkllllllllllllllllllllllllllllll

Ambulance

iiinniiriiiiiiitiiiiiiiiaiiiiiiiiiaii

irillllHllllllllIlHllIHHllllllllHII

Cicero

< P, J. RIDIKAS
3304 Sq. flialsŪd Street YARDS 1419

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted St, Chicago, Dt

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

{Rytoją pagalbos. Oar su neįsi- gyvcnusi'ais mikrobais yra daug lengviau kovoti, galima greičiau juos sunaikinti arba nors pa-' stoti jiems kelią tolesniam plitimui, nekad vesti kovą su senais ožiais, kurie susisukę sau lizdus ramiai sėdi.
OPERACIJA IR ŠIRDIS.Operacija neretai daug paveikia šii;dį. Ąnaesth.ezija, kuria li gonis buvo gavęs laike operacijos,- čia lošia didelę rolę, širdies sužalojimas operacijos, žinoma, priklauso nuo to, kiek ijr kokios rųšics anąesthetikos buvo įduota, kiek' laiko ėmė iki pilnų ąlsiguyimo, pagaliau ir pati operacija reikia imti aty- don. Įvairios operacijos turi į- vairįįos reikšmės ir įtekmes į širdį. Operacijus paprastai yra skiriąiųos į mažąsias ir didžią-, sias, įet įkųr ąn^oj i operacija jĮąsibąigia ir kur didžioji pra- sįde,<Įa kartais sunku yra ^ąsa- kj’.ti. Payy/id/iui, sąnarjų abse- sąi, skilvio opos, karbunkulio-j zas, kuriu paįirimjjlie priedasI.is.ųią blogo (km lies šjąncĮięp nie- kast ^ęskuito .didėja .operaciją, bet .sįdivio opus pperąciju jau yrą skaidma Ali^ioji^eigu ir vienokia ąnaest^&tiįka5 ty^tų yąr.fotą' abieins .pperącb joms, cūlgi pirmęsiųs šij’cfe y ar-, giai ręąguos, be t (Jelei pastaro* sjų.s ji gali būti labai žalingaigydytojas, tyrinędamąs budies ligų jjriėžastU, yis.uomet ligonio (Jėmesi į ilgą

l r
»

NARIAI
Chicagos, Patarnavi

mas Diena
Lietuvių S
Direktorių
Asociacijos

4704 So. Western Avenue

ir naktį
, TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKUS
Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone Yards 4908

ANTHON Y B. PETKUS
Phone Greveliill 0142

Phone Cicęi^o 210914jU) South Court, Cicero

4348 S. Califprjiia Ayenue
J. LIULEVIČIUS

Phone Lafayette 3572

L J. ZOLP Phone Yards 0781
l«46 West 44th Street Yards 0782

3319 Lituanika Avenue
S. P. MAŽEIKA Yards 1139

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West Žįrd IMaįe .M Phone Catial 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street 
•-'r.. 'Ji:. > • ' ■; •'

Tel. Pallman 1270.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie Western Avenue

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų -teM«nuui Bmn«wlck 6597

g

iki

Y

V

I

ADVOKATAS \
7 So. Dearborn S t

Room 1230
Ofiso tel CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

Gar sinki te s “N-nose”
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KORESPONDENCIJOS
IŠ CARNEGIE IR PITTSBURGHO 

APYLINKIŲ
Kaip praleidome šventes. — Mirimai. — Darbai. — Se

nelius aplankė Kalėdų diedukas. Buvo planuoja
ma vienaip, o išėjo kitaip. — {domus skaičiai. — 
Nusiskundimai.

šiaip šalčių

Kalėdos buvo gana vėsios, o 
Nauji metai prasidėjo su šal
čiais. Prasidėjo tikrai Žiemos 
sezonas. O jei ko dar trūksta, 
tai tik sniego,
susilaukėme rusiškų: tempera
tūra vis nuslenka žemiau nulio. 
Tik vienas malonus dalykas: 
nors ir šalta, bet dienos malo
nios ir saulėtos. i

Pastaruoju laiku pusėtinai e- 
mg švaistytis giltinė, atseit, mir
tis. Keisčiausias dalykas, kad 
miršta žmonės beveik visai nc- 
sirgę. čia, rodosi, sveikas žmo
gus, o rytoj, žiūrėk, jau suži
nai, kad jo nebėra. Tų staigių 
mirimų priežastys daugiausia 
yra širdies ligos ir aukštas 
kraujo spaudimas. Kol kas mir
tis švaistosi tarp pusamžių žmo
nių. /

joms geriau. Dėlei to tie, kurie 
dirba, tai dirba daugiau nei nu
statyta, o naujų darbininkų ne
priimama. Nemažai yra žmo
nių, kurie po metus ir daugiau 
laiko nedirba, ir vis jokio dar
bo negali gauti. Prie dirbtuvių 
vartų jiems pasakoma, kad pa
liktų savo adresus: girdi, kai 
reikės, tai pašauksime. Bet tai 
tik savo rųšics “patiešijimas’’, 
nes “pašaukimo” jie ir šiandien 
tebelaukia.

tokiais žmonėmis nesirūpina, 
tai ir pasilieka įstaigoje iki am
žiaus galo.

$u kai kuriais teko kiek pla
čiau pasikalbėti. Skundėsi, kad 
jie liko visų užmiršti. Esą, net 
namiškiai jų neaplanką. Viena 
moteris, kuri atrodė gana tv.r- 
ta, papasakojo, kaip prieš šeše
rius metus ji patekusi į šia 
įstaigų. Tąsyk sunkiai sirgusi ii 
kadangi nebuvę kam jąja ru 
pintis, tai ir buvusi čia atvežta. 
Kai pasveikusi, tai turėjusi čia 
pasilikti dirbti. Ji turinti sese
rį, bet toji visai ją užmiršusi. 
Taip ir turinti.čia skursti: dirb
ti tenką sunkiai, o valgis gana 
menkas.

Tokių svečių 
daugiau

I LIETUVIŲ AUKOS VILNIAUS IR LIETUVOS 
REIKALAMS

; Darbai pusėtinai gerai eina. 
Dirbama 5, 6 ir net 7 dienas 
per savaitę. Kodėl taip daroma, 
lai nežinia. Rodosi, yra patvar
kymai, kurie nustato, kad per 
savaitę butų dirbama tik 5 die
nos po 8 valandas per dieną. 
Tačiau kompanijos tų patvarky
mų nepaiso, o daro taip, kaip

$6.eo *
$6.00
$6.oo ■
$5.75 ;
$5.00

. EGG ......... ____
Y NUT ..........-....

BIG LUMP .....
■ MINE RUN .....

SCREENINGS
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
TeL ARDMORE 6975

’ Remkite tuos, kurie' 
■ , garsinasi

> “NAUJIENOSE"
i.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 

LANGŲ.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ fr aamn savi-

aink% kurioje randasi te- 
▼anai aus Psblls LiakL*

NAUJIENŲ 
Raitinije per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštini atdara kas vakarai 
liti t vai. Sekmadieniais —

LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Lietuvių Moterų Piliečių 
Draugijos narės iš Pittsburgho 
sumanė Kalėdų dieduko vaid
menį suvaidinti ir aplankyti Al- 
legheny kauntės senelių prie
glaudą, kurios buveinė yri 
Mayview (15 mylių nuo Pitts
burgho). Laiką pasirinko gruo
džio 23 d. Vadinasi, prieš pat 
Kalėdas.

Apie 2 vai. po pietų atvažia
vome iš Pittsburgho keli auto
mobiliai ir autobusas pinas 
žmonių. Neatsiliko ir Carnegie: 
į Jelkenies ir šiurmaičių auto
mobilius susėdo būrys aktorių 
ir išvyko’į pažymėtą vietą. Pitt- 
sburghiečiai jau mus ten laukė. 
Kai tik sustojome, tuoj prie 
musų pribėgo uždususi ponia 
B. Pivarunienc. Sako, kad ji li
kusi labai suvilta ir tiesiog ne
žinanti ką bedaryti. Pradėjome 
teirautis, kas atsitiko. Paaiški
no, jog ji daug laiko praleidu
si tam, kad galėtų suorganizuo
ti tinkamą programą seneliams 
palinksminti. Bet štai, sako, §v. 
Kazimiero ■ parapijos vargoni
ninkas telefoųuoja šįryt ir pra
neša, jog jis ir jo choras nebe
važiuoja. Ir taip be niekur nie
ko, — nevažiuojame, ir tiek.' 
Tai esą ląbai negražu, kad žmo
nės taip elgiasi. ; Z

Bet ką darysi, — mums rei
kia važiuoti, štai jau ir vieto- 
e. Suėjome į vidų. Ten jau bu
žo susirinkę seneliai. Susirinko 
r si,: kurie tik buvo stipresni 
ie buvo linksmai nusiteikę ir 
nike programos. P-ia B. Piva: 
lunienė pagaliau atidarė pro 
,ramą ir paaiškino, kad nebu- 
:ą galima atlikti to, kas buvo 
.žsibrėžta. Paskui ji prade jo 
lausinėti, kiek iš viso lietuvi 7 ■ fc
ra. Į salę susirinkę lietuv.a 
įkėlė rankas. Pasirodė, jog jų 
e.abai didelis skaičius. Tačiau 
.žveizda paaiškino, jog toli gra 
u nevisi lietuviai tesusirinko 
Lai kurie sergą, tad negalėjo 
tvykti. Iš viso, sako, priskai- 
□ma iki 59 lietuvių. Pernai jų 
iuvę iki šimto. Per metus lai 
zo nemažas jų skaičius išmi

ręs.
Programą išpildė jaunos mer

gaitės ir berniukai. Jie visai 
gražiai pasirodė. Kalbą pasakė 
p. Petras Pivarunas. Kalba se
neliams patiko ir jie karšta^ 
plojo.

Po to p-ia Pivarunienė iššau
kė senelius vardais ir įteikė 
jiems Kalėdų dovanas. Susijau
dinę seneliai dėkojo už dova
nas. Moterys dar padainavo kė
lias linksmas daineles, kurios 
išspaudė kai kurių senelių aky
se ašaras. Kiek dar pabuvoję, 
apleidome kalbamą įstaigą.

Baigdama noriu atiduoti kre- ' 
ditą Lietuvių Moterų Pilieč'ų 
Draugijai už tokį kilnų darbą 1 
Tos draugijos narės atliko tik
rai gražų darbą įteikdamos se
neliams Kalėdų dovanas. Toks! 
įvykis senelių gyvenime yra la
bai didelis daiktas. Reikia tiesą | 
pasakyti, jog prie viso to dar-' 
bo ponai Pivarunai labai daug - t
prisidėjo. Pirkite tose krautuvėse, ku-

—E. K. šiurmaitienė rios garsinasi “NAUJIENOSE

Lietuvos Gener. Konsulatų 
New York e sausio 1.3 d. aplan
ke Jonas Biekša (233 Second 
St., Elizabethport, Ncw Jersey) 
ir įteikė 550.00 dolerių. “Du 
šimtu dol. persiųskite kabeliu 
mano giminaičiui Vilniaus u- 
niversiteto studentui Jonui 
Biekšai; nupirkite už 2025 li
tus Vilniaus paskolos bonus, iš 
jų po 1,000 litų įteikite kaip 
mano dovaną jau minėtam 
studentui ir giminaitei Birutei 
Latviutei, šaltiškių kaime, Val
kininkų apskr. (Vilniaus kraš
te), o už 25 litus duokite man 
—noriu pažiūrėti kaip jie at
rodo ... o kas liks irgi Biru
tei.”

Lietuvos Konsulatas Chicagoje šiais metais gavo ir Šiuo skelbia seka
mas aukas:
Chicago, III. Garfield Park Lietuvių V. ir M. Pašalp.
Klubas, per G. Medalinską ..........................   $ 10.00
Alekas Dabulskis ..................................................................................... $ 10.00
Žagariečių Klubo nariai sudėjo ......................................  $ 24.00

šią auką Konsulatui pristatė pp. M. Miraviečienė 
ir R. šniukas.

Chicagos Lietuvių Duonkepių Sąjunga, per pirm. M. Narvidą $ 50.00
Adv. Charles Chesnul ................................................................................ $ 5.00
A. L. R. K. Federacija, per Centro sekr. L. šimutį ................... $600.00
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Dr-ja, per S. Piliacką ............... $ 5.01
Simonas Piliackas .... ;...................................... :....................................... $ 2.00
Tėvynės Lietuvos Mylėtojų Dr-ja, per J. Valonį ....................... $ 10.00
Lietuvių Keistučio Pašalp. Klubas, per J. Sholtman .-.................. $ 15.00

Klubo nariai sudėjo .......................... ................................................. $ 12.50
SLA 134 Moterų kp. per ’^K. Katkevičienę .................................... $ 50.00

šią sumą sudarė: kuopos bunco party pelnas $36.00; iš
kuopos iždo $12.00, ir po $1.00: O. Pluskicnė ir F. Heimanienė
Chicagos Lietuvių Universiteto Klubas .............. 1........................... $ 56.00

Ši suma buvo surinkta lietuvių’studentnų Vilniuje sušelpimui / 
per Klubo suruoštą pramogą. '

NAUJIENŲ-AOE /l’elephoto
CHICAGO. — Jlarry Marn 

gano, ktiris turėrf mirti elek
tros kėdėje už > policininko 
nužudymą.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE

J. Andrulięnė surinko ir pristatė ........................................................ $ 5.00
šią sumą sudėjo S. B. Komaiko $2.00, likutis už bazaro likusius 
daiktus $1.50, F. J. Savickas $1.09 ir J. Andrulięnė .50.

Acm^, Wyoming. Povilas Kalėta, per “Vilnies” adm. M. žaldą $ 5.00 
Rockdale, III. L. R. K. S. A. 204 kp, per sekr. A. Stogienę ....... $ 55.00

ši suma yra pelnas likęs iš kuopos Vilniaus naudai 
suruoštos kortavimo pramogos.

Sharon, Pa. LDS 107 kuopa, per fin. sekr. M. Bakuną ............... $ 5.00
Athol, Mass. Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas, per pirui.
K. Marcinkevičių ir ižd. A. Vaitekūną ............................................ $ 25.00
Dominikas Matulis .....................................   $ 5.00

VISO AUKŲ .................................... $949.50
Visos Konsulate gaunamos aukos bei dovanos siunčiamos tam, kam jos 

yra skiriamos. Aukų ir dovanų gavėjai jau pradeda atsiliepti ir reiškia 
savo nuoširdžiausios padėkos geraširdžiams rėmėjams.

LIETUVOS KONSULATAS
100 EastBellevue Place

Chicago, Illinois

Senelių prieglaudoje yra se
nelių, bet yra ir tokių žmonių, 
kurie, rodosi, galėtų sau duoną 
pelnyti. Tačiau kai žmogų var
gas suspaudžia, o ypač kai li
gos apninka, tai jis dažnai pa
kliūva į miesto ligonines, o iš 
ten jau j pavargėlių namus, kur 
turi sunkiai dirbti. Jei niekas

reto

visus Columbia stotis

LaVEKH6

MAXEN6

the cooler... bettcr-tasting- 
DEF/N/TELY M/LDER cigaru

Copyri|ht 1940. Uccirr & Mybm Tobacco Co.

...ir esu linksmas perstatyti 
kombinaciją iš Andrews Sisters ię mano 
beno jūsų malonumui kas antradiimį, tre
čiadienį ir ketvirtadienį”

... GLENN MILLER

Tai puikūs surisimas\\; Amerikos No. 1 
Cigarętas didesniam rūkymo malonumui... 
ir Amerikos No. 1 Benas šokimui.

Chesterfield yra vienas■ei,gar etas su tikra 
kombinacija pasaulio geriausių ei g ar et o 
tabakų. Tai dėlto Čhestefįields yra aiškiai 
LENGVESNI, GERESNIO SKONIO irRŪKO VEŠIAU.

• . . • • •••••..»»! »; į . , - t . # • ...

Kas tik juos pabando pį^egsta, cigaretę kuris 
pątetikina\ . * \ <

Jūs negalite nupirkti geresnį cigaretą, A

Kaip Geografija 
'?inos, Jei Skaitlinių 
Sudėti Nemoka

(Skaitytojų balsai)

Skaitydamas “Naujienas” iš 
sausio 13 d., editoriale pastebė 
jau, kad Wilkes Barre “Garse 
vienas asmuo iš Lietuvos rašo, 
kad darybose su sovietų val
džia dėl Vilniaus grąžinimo ne 
mažai Lietuvai pakenkė dele
gatų nežinojimas geografijos.

Su tuo galima pilnai sutikti, 
štai, kad ir 1934 m. man grįž 
tau t į Ameriką Šeduvos gelžke 
lio stoty j prisiėjo pirkti bilie
tas iš Šeduvos į "Panevėžį ir 
Uteną.

Šeduvos stoties valdininkas 
kuris nešiojo uniformą ir rau
doną kepurę ir į užklausimu 
labai išdidžiai atsakinėjo. Jis 
nemokėjo gerai net paprastų 
skaitlinių .sutvarkyti, nors per
kelis sykius skaitė. Kiekvieną 
sykį jam išėjo skirtingai. Tad 
aš pasiklausęs to pono, kiek bi
lietas kainuoja iš Šeduvos į 
Panevėžį ir iš Panevėžio į Ute
ną, taipgi kiek už bagažą, tu
rėjau pats surokuoti.

Taigi, reikia tikėtis, kad to
kių valdininkų buvo ne tik Še
duvos stotyje, bet daugelyj ir 
kitų valdiškų vietų. Jei stotie 
valdininkas, būdamas prie savo 
kasdieninio darbo, negali tin
kamai surokuoti keleto desėtkų 
litų, tai kaip jisai gali žinoti 
geografiją, apie kurią jisai gal 
nėra nė sapnavęs. Taigi tokie 
smetonininkai valdininkai daru 
gėdą ir skriaudą ne vien Lie
tuvos liaudžiai, bet ir visai Lie 
tuvos valstybei. —X. š.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
Apie porą mėnesių atgal 

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Infčrmacijų Biurą

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

AKINIAI VISOKIOS MADOS

,ž*2.45
pritaikyti akims 
sujpilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
justinimas eĮ inių VELTUI.

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

Furniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151.

MADOS

No. 4359—Labai tinkanti suknelė 
mokyklai. Sukirptos mieros tiktai 
9, 11, 13, 15, 17 ir 19. .

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigas arba paš
to ženkleliais kartu sn užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 173B 
Šou Halsted SU Chicago, m.

NAUJIENOS Pattern Dept 
178$ S. Halsted St, CSdeaa*, ■.

Cfe jdeda lt eeątą Ir pastai 

ataąsti maa pavysd| Ko , 

Mteroa - • per krvttef

(Vaidas ir pavaldi)

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUDO 

NAUDAL
I 
i

(Adreaas)

Ottates ir valstija)

nnnmmii
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NAUJIENOS
The Lithuanian Oaily

Published Daily Evcept Sund»*
The Lithuanian News Pub. Co., In< 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

$5.00
$5.00
$8.00

<c per

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chlcag* 
per year in Chicagn 
copy

nicagoje—oaAtu
Metam? ......... .............
Pusei metu ......________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ..... .....
Vienam mėnesiui —____

1 hieagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ________ _
Savaitei. 
Mėnesiui

’ anglinėse

$8.00
4.00
2.00
1.50
.75

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)

Entered as Second Class Manei 
tfarch 7th 1914 at the Pom Office

Chicago III., under the «»r* nf
VLarch 3rd 1879

$5.00
2.75

Naujienos eina kasdien. išski- 
iant sekmadienius. Leidžia Nau- 
terių Bendrovė. 1739 S Halsted St. 
"hicaRo. III Telefoną* r’anal Rsnn

Metams ________
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
)viem mėnesiams 
šienam mėnesiui  .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose:
Metams. _____
Pusei metų ........ .................
Trims mėnesiams _______
Pinigus reikia siųsti pašto

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
>.00 
f2.50 
oney

kio, kuris lietuvių tarpe su
kėlė didelį pasipiktinimą, iš 
katedroje buvusių, bet vėliau 
išvarytų lietuvių delegacija 
buvo nuvykusi pas Jalbrzy- 
kovskį, bet niekq nelaimėjo.“ 
Lenkiškas zakristijonas, pasi

rodo, Vilniuje yra galingesnis 
už Lietuvos vyriausybę.

Jeigu į Vilnių butų buvęs 
pasiųstas koks nors lietuviškas 
zakristijonas iš Pilviškių arba 
Raseinių, tai jisai butų, gal, 
drąsiau pasipriešinęs tokiems 
ponams, kaip JalbrzykovskiS, 
negu Lietuvos valdžios paskir
tieji Vilniaus krašto adminis
tratoriai.

SL Miščikas^ŽIemys.

Charakteringos smulkmenos

Suomijai reikia lėktuvų
NUSAVINAMI GENERO

LŲ DVARAI

Prezidentas Rooseveltas ragina J. V. kongresą padė
ti Suomijai, suteikiant-jai kreditą žemės ūkio produk
tams ir pramonės gaminiams pirkti Amerikoje, išski
riant karo pabūklus. Jisai nenurodo, kokioje sumoje tas 
kreditas turėtų būti duotas. Senatorius Prentiss M. 
Brown (iš Michigano) pasiūlė, kad Jungtinės Valstijos 
suteiktų Suomijai 60 milionų dolerių tiesioginę paskolą, 
kurią ji galėtų suvartoti, kaip jai geriausiai tinka.

Suomijai daugiausia reikia, tur būt, gerų karo lėk
tuvų, kad ji galėtų atsiginti nuo Stalino bombnešių, ku
rie be paliovos bombarduoja Suomijos miestus. Suomiai 
parodė, kad raudonąją armiją jie gali sumušti. Bet ore 
mažosios šiaurės respublikos pajėgos yra silpnos. Ji iš
tenka lėktuvų tiktai frontui, o krašto viduje Suomija nė
ra apsaugota nuo oro atakų. Maskvos banditai tatai žino, 
ir jie dabar kasdien siunčia šimtus bombnešių griauti 
Suomijos miestus ir kaimus ir žudyti civilinius gyven
tojus.

Jeigu suomiai negalės atsiginti nuo šitų atakų, tai 
jų kraštas bus laipsniškai sunaikintas: miestai pavirs 
griuvėsiais, geležinkeliai ir vieškeliai bus suardyti, eko
nominis krašto gyvenimas bus pakrikdytas.

Kadangi Amerika nori padėti Suomijos demokrati
jai, kovojančiai dėl savo gyvybęs prieš “raudonuosius” 
barbarus, tai ji turėtų aprūpinti ją bent keliais šimtais 
sparčių karo lėktuvų, kurie suduotų Stalino aviacijai to
kį pat smūgi, kokį jo raudonarmiečiai yra gavę pietinės 
Karelijos fronte ir prie Suomussalmi.

Visai be reikdlo prezidentas Rooseveltas rekomenda
vo kongresui, išskirti karo pabūklus iš tų daiktų, kurie 
bus leidžiami Suomijai pirktis Amerikoje. Prezidentas 
bijo, kad nebūtų sulaužytas Amerikos neutralitetas. Bet 
sovietų valdžia dar nėra paskelbusi karo Suomijai. Mo
lotovas pareiškė net, kad*Rusija gyvenanti “taikoje” su 
Suomijos žmonėmis. Jeigu patys agresoriai nepripažįsta, 
kad jų puolimas Suomijos yra karas, tai Amerika negali 
nusidėti neutralitetui, parduodama Suomijai ginklus, 
amuniciją ir karo lėktuvus.

Vilniaus krašte Lietuvos vy
riausybė ketinanti konfiskuoti 
ir paskui išdalinti bežemiams ir 
mažažemiams dvarus: gen. Že
ligovskio, gen. Dump-Bernac- 
kib ir dar kelių kitų generolų 
bei pulkininkų, jų tarpe Vikto- 
rovskio, šen Prisloro, buv. mi
nisterio Koseialkovskio, Pilsuds
kio (Pikeliškių dvaras) ir k.

Kita žinia sako, kad gen. Že
ligovskio dvaras jau esąs per
imtas į valdžios rankas. Želi
govskis dabar gyvena Paryžiu
je ir yra Lenkijos tarybos na-

SUOMIJOS “PRASISKO
LINIMAS”

Kai dėdė Stalinas užpuolė 
Suomiją, tai komunistai pradė
jo ją kaip įmanydami terlioti. 
Viskas Suomijoje jiems negera: 
ir valdžia, ir darbininkų orga
nizacijos, ir armija. Dabar ko
munistai rašo, kad Suomija 
esanti nusigyvenusi ir finansi
niai, — nors ji buvo ligišiol 
vienintele Europos šalis, kuri 
reguliariai mokėjo Amerikai sa
vo karo skolas. Pav. lietuvišku • v
komunistų “fiureris“ pasakoja:

Keistas paaiškinimas

komentatorius papasakojo 
s tokių baisių faktų apie Hėl- 
Isinkio ponus. Iki pabaigai
1939 melų jie praskolino Suo
miją užsienio imperialisti
nėms valstybėms iki 240 mi- 
lionų dolerių.

“Čia dar neįskaitomos
• trumpalaikės paskolos, gau

tos iš užsienio privatinių ka
pitalistų. O tokių skolų susi-

Toks tokį pažino ir 
ant alaus pavadino.

Liaudies išsireišk.
Ginkluotas Suomijos puoli

mas apvainikavo Rusijos impe
rializmo darbus. Jei pirmiau 
kai kas dar galėjo vienaip ar 
kitaip kalbėti, šiandien, prieš 
įvykusį žiaurų faktą turi nu
tilti.

Bet yisoje Šioje Rusijos tra
gedijoje labai charakteringas 
vienas dalykus:1 kur lik impe
rializmas sušieina SU laisvesne 
tauta, kur tauta pati guli tarti 
žodį, imperializmas, siekdamas 
savo tikslo, sutinka griežtą pa
sipriešinimą ir gudri, apgaulin
ga diplomatija nieko nepadeda.

Dar prįęš karą Rusija vedė 
ilgas derybas su Anglija ir 
Prancūzija* Niekam nepaslap- 
tis, jog Rusija šioiųs valstybėms 
patiekė tuos pačius arba bent 
panašius reikalavimus, kuriais 
vėliau susiderėjo su Vokietija. 
Šiandien jau niekas negina, jog 
Rusija reikalavo už savo pagal
bą mažiausiai bent laisvas ran
kas Pabaltės valstybėse arba ki
tais žodžiais tariant, rusai rei
kalavo, kad V, Europos demo
kratines valstybės padarytų an
trą Miuncheno sutartį, tik šį 
kartą vieton Hitlerio turėjo bū
ti Stalinas antroje pusėje.

Kokia audra nepasitenkini
mo ir kiek Anglijos bei Pran
cūzijos valdžia atsiėmė už pir
mą Miuncheno sutartį ne tik 
nuo užsienio spaudos, bet ir 
savųjų, netenka kartoti ir, aiš
ku, antros tokios sutarties, t. y. 
gelbėti savą kailį svetimų vals
tybių sąsl$ąiįpn, nenorėjo ir ne
galėjo, nes vargu toks susitari
mas butų buvęs ratifikuotas 
minėtų valstybių seimuose. Kaip 
ten bebutij, demokratinės vals
tybės turėjd skaitytis su savo 
liaudies atstovų nuomone ir de
rybos, žinohia, nutruko.

Bet visai kitoniškai išėjo su 
Vokietija. Ten diktatūra, vergi
ja, kaip 'ir4 Rusijoje ir ten gali
ma tvirtių(i visa ką nori, dargi 
didžiausią > nesąmonę paversti 
logiškiaiisių dalyku. Niekas ne
drįs viešai žodžio tarti, o jei 
mėgintų, vargu turėtų' antrą

Premjeras Chamberlainas vakar pasakė parlamente, 
kad Leslie Hore-Belisha pasitraukė iš karo ministerio 
vietos ne dėl politikos ir ne dėl nesutikimo su jo refor
momis armijoje. Jisai nuneigė ir gandus apie tai, kad 
senieji armijos generolai reikalavę to ministerio pašali
nimo. Chamberlainas davė suprasti parlamentui, kad Ho
re-Belisha buvęs “perdaug” energingas — todėl negalė
jęs dirbti santaikoje su kitais ministeriais. Jo žodžius pa
tvirtino ir pats buvęs kabineto narys.

Gana keistą įspūdį turėjo įgyti Anglijos parlajnento 
nariai, girdėdami tokį paaiškinimą. Dabartiniam/konser- 
vatorių kabinetui, reiškia, tinka tokie ministeriai, kurie 
neparodo perdaug energijos! Savo, kaipo premjero, pa
reigas Chamberlainas, matyt, supranta taip, kad jisai tu
ri savo kabineto narius ne skatinti, bet stabdyti — kad 
jie kartais nepadarytų perdaug žalos Hitleriui ir jo tal
kininkams.

Konservatyviška valdžia ir konservatyviškas karas.

APŽVALGA
tavi

ARKIVYSK. JALBRŽY 
KOVSK1O ŠPOSAI

Lenkomanas Vilniaus arki
vyskupas Jaibrzykovsi^js iškirto 
naują šposą lietuviams. Vienas 
Lietuvos laikraštis paduoda iš 
Vilniaus tokią žinią:

“Lietuvis pranciškonas 
(bernardinas) Dirvelė prieš 
keletą dienų iŠ Vilniaus arki
vyskupo Jalbrzykovskio bu
vo gavęs leidimą Vilniaus ka
tedroje sakyti lietuvių kalba 
prieškalėdinius pamokslus.

Aną dieną, kaip patiriama, 
Dirvelės pamokslų katedroje 

• pasiklausyti susirinko gausiai 
tikinčiųjų, bet jiems tų pa
mokslų neteko išgirsti. Atvy
kęs Jalbrzykovskio žmogus 
pranešė, kad arkivyskupas 
davęs leidimą pamokslus sa
kyti vienuoliui jėzuitui. Ka
dangi Dirvelė yra pranciško
nas, tai tos teisės jis neturįs. 
Bažnyčios zakristijonui buvo 
įsakyta lietuvius iš bažnyčios 
išvaryti.

“Po šio skandalingo įvy-

“Suomijos nikelio kasyklos 
priklauso užsienio kapitalis
tams. Suomijos' bankas pri
klauso užsieniui. Suomijos 
miškai praskolinti Anglijai!

“Šiuo tarpu vien tik Ame
rikai Suomija skalna per 30 
milionų dolerių...“
Žodžiu, didesnių vargšų pa

saulyje nėra, kaip suomiai. Jie 
nieko nebeturi. Viskas arba par
duota, arba užstatyta už skolas 
užsienio kapitalistams. Net Suo
mijos emisijos bankas (kuris 
daro Suomijos pinigus) “pri
klauso užsieniui“.

Kodėl Suomija yra šitaip nu
sigyvenusi, sunku suprasti. Jau, 
rodosi, bent savo vyriausiąjį 
banką ji turėjo nepaleisti iš sa
vo rankų. Juk, pav. Lietuva yra 
labai neturtinga, palyginti su 
kitomis Europos valstybėmis, 
bet Lietuvos Bankas visgi pri
klauso Lietuvai, o ne užsieniui. 
Taip pat ir Latvijos Bankas ir 
Estijos Bankaę nėra užsienio 
kapitalistų rankose. .

Dargi ir savo miškui Suomi
ja esanti praskolinusi Anglijos 
imperialistams, vadinasi, net ir 
savo gamtos turtus ji pardavė 
svetimiems!

Tai nuostabus dalykas. Bet 
dar nuostabiau yra tai, kad suo
miai mokėjo viso pasaulio ka
pitalistams apdumti akis! Per 
melų metus jie davė vis dau
giau ir daugiau paskolų tai bu- 
sibankrutijusiati šaliai — ir tuo 
pačiu laiku jie tikėjo, kad jie 
turi reikalą su gerai šuivarky- 
ta ir pasiturinčia valstybe. Visi

žino, kiek gražių komplimentų 
yra prirašiusi per > paskutinius 
dešimtį melų Amerikos spauda 
apie Suomijos finansinį stipru
mą. ,.}

O dabar pasirodo, kad tą nu- 
gyvendintą šalį slegia baisiausia 
skolų našta — tokia baisi naš
ta, kad net’ Antanas Bimba nuo 
jos stena!'

Bimbos pečius ta kapitalistiš
kų skolų našta slegia daugiau
sia, žinoma, dėlto, kad Suomi
ja yra “skalna per 30 milionų 
dolerių“ Amerikai. Kad jam, 
kaipo Amerikos patriotui, nerei
kėtų taip sunkiai stenėti dėl 
Suomijos prasiskolinimo, bus 
ne pro šalį, gal būt, čia pami
nėti vieną antrą skaitlinę, ku
rias kapitalistinė spauda vakar 
paskelbė pranešimuose iš Wash- 
in^tono. Viename tų pranešimų 
sa ma:

/K *

‘.\vši mažiukė šalis (Suo
mija) yra vienintelė, kuri ne
siliovė mokėjusi savo skolą 
Jungtinėms Valstijoms. Suo
mija atmokėjo 6 mliionus ir 
dar yra kalta 8 miliorius.”

.i

Taigi ji “skalna“ ne per 30 
milionų dolerių, o tiktai 8 mi
niomis.

Tiesa, prasidėjus sovietų-suo- 
iriių karui, Jungtinės Valstijos 
paskolino Suomijai dar 3 mi-' 

' lionuš. Bet tai bus visgi tiktai' 
; 11 milionų dolerių, o ne 30.

Tikimės, kad komunistų va-, 
dui dabar šiek-tiek palengvės;'’ 

i kai jisai patirs, kad bent Suo
mijos prasiskolinimas Ameri
kai dar nėra toks didelis, kaip 
jam buvo pranešęs Stalino in- 
forniacijių,biuras.

progą panašius sprendimus da 
ryti, nebent aname paškuiyje.

Ir todėl, nenagrinėjant jau 
pačios sutarties, t.y. kuri iš jų 
dviejų daugiausia pelnė, abidvi 
per savo Spaudą įtikinėjo, jog 
tai Idimėjimas. Rusai tvirtino, 
kad jų laimėjimas, vokiečiai, 
jog jų ir abiejų valstybių liau
dis pasiliko už durų spren
džiant tą tariaihą natidą..

Maža to, abi valstybės verčia 
savo piliečius džiaugtis taria-J 
ma sutartimi, kaip nepaprasta 
laime, bet... tie piliečiai ir 
šiandien tikrai nežino kas gi 
pagaliau toje sutartyje ar su
tartyse pasirašyta ir nutarta.

Bet abidvi valstybės tai ga
lėjo padaryti, nors to pasekmės 
būdų tragiškiausios, nes abidvi 
žinojo, kad viskas kas susitar
ta niekas ir niekas negalės sa
vo nosies kišti į šią sutartį ir 
niekas neturės teisės bent pusę 
žodžio pasakyti prieš arba dar
gi paabejoti jos naudingumu, 
gerumu ar pragaištingumu iš 
bent kokios .puses pažvelgus.

Bet ši paslaptis, šis vertimas 
girti kaliną maiše, kurio niekas 
nemato, lik dar aiškiau pasako, 
kad tas kalinas gerokai pašvin
kęs ir jei leistų jį parodyti pa
sauliui ir tuo labiau saviems 
piliečiams, aniems plaukai ant | 
galvos1 atsistotų.

Eikime toliau.
Pabaltės valstybėse, prade

dant Lietuva ir 1926 m., vieno
je anksčiau, kitoje vėliau, nu
eita laisvių atžvilgiu panašiais 
keliais: vieton liaudies atstovų, 
taip, vadinamuose Seimuose at
sisėdo vienos partijos žmonės 
arba teisingiau pasakius, toki 
pat valdininkai, kaip bent ko
kioje raštinėje, spaudai buvo 
uždėtas apinasris, liaudžiai — 
daug pareigų, daug klapatų, 
bet nei žodžio sprendime.

Husai kviečia Pabaltės vals
tybių ministerius atvažiuoti 
Kremliui!, tie skubiai, dargi 
lakstytuvais, lyg bijodami pa
vėluoti į puotą, skuba (atvykti ir 
po kelių dienų liepia piliečiams 
džiaugtis “nauja sutartimi“ iš
kepta Kremliuje. Džiaugiasi Pa
baltas valstybės, džiaugiasi ir 
Kremlius. Vėl abudu patenkinti, 
nors mažiausiam vaikui aišku, 
kad Pabaltės valstybėms nėra 
ko džiaugtis, nėra ko vienbal
siai patvirtinti sutartį, bet juk 
ir tie kurie sutartį pasirašė ir 
tie kurie tą sutartį tvilrino — 
buvo tik valdininkai, o visi pi
liečiai kaip anksčiau, taip da
bar pasiliko už durų...

Kodėl jiems nepatvirtinti, ko
dėl nesidžiaugti, jei jie patys 
nieko nenukentėjo, pasiliko sa
vo šiltose vietose, o liaudis ... 
kaip tylėjo taip ir turės tylėti, 
viskas tvarkoje. Nei Pabaltos 
ministeriai, nei Kremlius jokios 
atskaitos liaudžiai neturės duo
ti dabartiniu laiku ir todėl ga
li daryti ką nori.

Maža to, kaip vieni taip kilti 
neatstovavo niekuomet savo 
taiitaš kaip liaudies atstovai, 
tad ir neturi ko rūpintis ja. 
Svarbu savas kailis... Dar bent 
diena džiaugsmo...

Atėp eilė Suomijai. Suomi
jos miEišteriai puikiai žinojo, 
kas juos laukia Kremlio niū
riuose rūmuose, kur siautė Jo
nas Žiaurusis. Puikiai žinojo, 
kad ten jiems neleis kalbėti, bet 
verš tik klausyti it pildyti. Nė
ra ko skubėti, nes ministeriai 
puikiai žinojo, kad tai ką jienis 
siulyš rusai, nepriimtina, paže
minantis dalykas, kelias į ver
giją ir ši sutartis nors butų pa
daryta, nebus niekuomet Seimo 
patvirlitita^ kur iš 200 atstovų, 
vien socialistų yra aštuoniasde
šimt.

It jiė hešk-uba, dęlsia, delsia 
kiek galėdami, gal tuo laiku kas 
ndrs įvyks pasaulyje, kas gale- 
tų suteikti jiems pajėgos atsi
spirti, išsiderėti bent žmoniškes
nes sąlygas. .Bei delsti Jie galo

Naujienų Avine Telepnuu)
Anglijos premjeras Chamberlain kalba Londono 

majoro surengtame bankiete.

daug negalima, priešas gali 
siekti savo tikslo be derybų...
. Derasi, teikia pusiau vilčių 
priešui, jog dalį sųlygų priims, 
ieško tarp buvusių pažįstamų ir 
dabartinių priešų, žmonių, ku
rie atsimintų, jog tokios sąly 
gos nepriimtinos, jos priešinasi

turi pripažinti, kad ten nėra 
žmonių, ten tik antspaudos, au
tomatai, gramafonai, kurie grie
žia tokią plokštelę, kuri nau
dinga valdovams: šiandien vie
na, ryt kita, šiandien karinę 
giesmę, ryt psalmes.

Nėra išeities... Nėra taip pat 
vilties...

Bet prieš akis taip pat sava 
tauta, kuri juos išlydėjo tylėda
ma, lyg į laidotuves, gerai su
prasdama, kad kartu su trauki
niu, kuris išveža jų atstovus į 
Maskvą, išvažiuoja ir taika, ra
mumas, 
mi...

pasitikėjimas rytoju-

tylėjo .. . Nešaukė . . . 
Kam nurodinėti, kamKam?...

kalbėti, jei tie kurie važiuoja iš 
jų tarpo, jų vaikai, kurie kar
tu statė šį ruirią, kurie atsidūrė 
valdžioje, nes lygiai taip galvo
jo, kaip jie... Priešingai, jie jų 
butų nerinkę, butų neskyrę val
džion...

Delegacija galvoja... O gal?
Bet nė, juk sutarties pasira

šymas ar vėliau kovos pralai
mėjimas — tą patį žada... Jei 
liaudis galvos kitoniškai, jei ji 
visgi pasirinks pažeminimą vie
ton kovos bus laiko, jie pasi
trauks, liaudis paskirs kitus ir 
anie pąsirašys, susiderės.

Ir delegacija išvažiuoja...
Kremlius užsirūstino... Toks 

biznis, taip gera buvo ir neišde
gė... Neišdegė, nes atstovai žiu
rėjo ne savęs, bet valstybės, pi-

suomiai?

Ir piliečiai parvykusias tuš
čiomis rankomis delegatus en- 
tuziazmingai sutiko: Neparda
vė! Kaip jįe galėjo parduoti, jei 
jie — mes!

Delegatai siūlo paskirti ki
tus... Bet kam .. Ar luti kilo
ki? Ar ne tie patys
Ar jie menkiau myli savo lais
vę? Juk jei susiderės, tai jie bus 
išdavikai...

Kremlius išdavikų nesulaukia, 
tauta jų neturi...

Ir tuomet Kremlius išima iš 
sayo šiukšlyno valdininkus suo
miškos kilmės ir pavadinęs juos 
atstovais Suomijos — derasi...

Ne, nešidera... Kam derėtis su 
jais, jei anie nieką neatstovau
ja, jei anie valdininkai, atski
lėliai nuo tautos, žmonės, kurie 
visvien neturi pasitikėjimo ir 
už jų pečių niekas nestovi, tik 
išdavystės šešėlis... Jiems įsako 
ir anie pasirašo, iš karto pasi
rašo savo krašto likvidacijos 
raštą, pardavimą vergijon...

Ir šis dviejų valdžių: Helsin
ki ir Terioki elgęsis, geriausia

atsakomybę, kurie tikrai atsto
vauja liaudį ir kurie tik valdi 
įlinkai, gyvena dėl savęs ir ku
riems nesvarbu iš kur ir kas 
jiems algą mokės. Jie tik ima 
algą, bet negauna... Jie išreika
lauja, bet nelaukia...

Ir rusams nepasisekė laisvos 
tautos atstovų priversti išsiža
dėti to, kas ne jų buvo, kas pri
klauso visai tautai.

Rusai gali susiderėti tik su 
sau lygiais, su pavergtais, bet 
ne su laisvais. Ten, kur liaudis

rybos, pažadai (melagingi) ne
gelbsti, ten reikia nusiimti kau
kę ir parodyti tikrąjį veidą, vėi-

nenorėjo Kremliaus ponai pa
sauliui viešai parodyti.

Ir Suomijos • puolimas, suo
mių tautos ryžtingas pasiprie
šinimas ir Kremliaus kaukės 
nukritimas, kuris parodė, kas 
gludi tose “džiaugsmingose“ 
“nepuolimo sutartyse“, tik dar 
labiau parodo musų tėvynės tra
gediją, parodo kuo mes virtu
me ?

Mes virtume rusų imperializ- 
mo ne tik vergai, bet įrankis, 
kiaurus įrankis...

šiandien suomiai turi bom
barduoti savo kaimynų estų uo
stą Baltiški, nes iš ten rusų im
perialistai sėja mirtį prieš suo
mius, prieš visą pasaulį...

šiandien estai, ryt mes busi
me rusų mirties sėjimo baze ir 
mus turės bombarduoti musų 
draugai, nes anie ginsis, o mes

Ir dabar aiškiausiai parodo 
kokia nauda iš tos sutarties ir 
kokia ateitis mus laukia..

Suomija kovoja ne tik už sa
ve, ji kovoja ir už mus, nes jie 
dar laisvi, jie ginklo neišleido 
iš rankų, o mes jo jau neturi
me... Geriau butų, kad j|j visai 
neturėtume, jei tektų jį pavar
toti musų pavergėjų naudai...

Bet nereikia nustoti vilties... 
Suomijos pavyzdys užkrės ir 
kitus... Kiekvienas smūgis su
teiktas musų okupantams — 
didesnė viltis mums ... bet ir 
mes. tik ginklu išsiliuosuoSime. 
Nelaukime geradėjų. Pasitikėki
me savimi!

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.

Kaina 15c.

visų didesnių mie- 
kurj galėsite sekti 
veiksmus.
žemėlapio pusėje
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Lietuvos gyvenimo įvykiai
KAIP NESKENDO “KAUNAS

Ml

ŠVIESA, KURI NIEKAD NEGESINAMA

ILLINOIS BELL TELĖPHONE COMPANY

miną ir kad kiti toje apylin
kėje butų atsargus.

KUR NORS jūsų apylinkėje yra kambarys, kur šviesa niekad 
negesinajra — naudingas, niekad nepaliaujamas, patarna virpąs. 
Dhną įr naktį, metai iš rrletų šiokiadieniais, sekmadieniais ir per 
Šventes šviesos dega prie Illinois Bell Telephone bendrovės svič- 
Kordo. Telefono patarnavimas visuomet turi būti gatavas jums 
patarnauti ir laukti jūsų — jūsų pašaukimo pagelbos, užtikrinimo, 
ar Šiaip pašiklabėjimo su draugu.

Per tamsiausias naktis, per audras ir tvanus, per didelių darbų 
dienas, illiriois Bell. Telephone bendrovės vyrai įr 
moterys rupihast teikti jums naudingą, patikimų 
telefoninį patdrhavimą — galimai žemiausia kaina.

Renkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wbo1esala
4707 8. Halsted 8t

TeL Boulevard 0014

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
ftOLLYWOOD INN Prop. •

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

K.V,».V»V.>,£h>
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MitchelFs TAVERN
2038 WėSt North AVenue

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
‘abeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

Sdsitikirtias su išsigelbėjusiais “Kauno” laivo 
įgulos nariais.

Į Kauno geležinkelio stotį at- ka buvo prislėgta. Ne dėlto, 
šniokštė pasivėlinus greitasis | kad laivo navigacija nebūtų bu- 
traukinys. Išlipo būrys musų vusi tvarkoje “Kauno” kapito- 
jyrininkų, kurie išsigelbėjo iš | nas, lygiai jo padėjėjai, visi pri- 
paskandinto “Kauno” laivo. Pa- tyrę ir rūpestingi navigotoriai, 
mačiau artimus ir pažįstamus į. ture j o visų įgulos narių di* 
vyrus, kapitoną Krikštopaitį, 
pirmąjį šturmaną Vilčinską, 
savo brolį botemaną, kadetą, 
vyr. jur. Mažeiką; nustebau pa
matęs inž. Miliauską, pradėju
sį neseniai plaukioti pirmuoju 
laivo mechaniku, į Valace Berry 
panašų dumkymaną — vyr. kū
riką Zdanavičių, jau penkto lai-

džiausią pasitikėjimą. Bet šiau
rės jura pilna prisėta minų, nuo 
kurių kas dieną žuvo po kele
tą ląjvų, kėlė suprantama susi
rūpinimą ir “Kauno” žmonėms. 

Dar gerai, kad jura buvo ra
mi. Nesunku dienos metu čia 
šen, čia ten pastebėti klaidžio* 
jančias po jurą minas.. Aplinkui 

vo skendimą pergyvenusį juri-*ir už horizonto plaukią laivai 
ninką bei keletą kitų pažįsta-1 pranešinėjo savo likirųo drau- 
mų vyrų, su kuriais teko plau- gams, kad jie praplaukė pro 
kioti.

Pažįstamieji, giminės puolė.
prie savo artimųjų, sentimen- Juo arčiau prie Anglijos kran- 
tališkai pasisveikino ir nusi- B10 ™inų plūduriavo dau- 
tempė su savimi. AŠ nusived- ^iau. Praplaukus Dogerio kai
šiau brolį. Trijų dienų kelionė- (bank$)> užėjo vakaras. Nalc 
j e apšepęs, gerokai išalkęs, be pavojai dar daugiau padidė-
cento kišenėje, apsirengęs “bė
dos” drabužiais, kuriuos, ben
drovei leidus 
nas.

— Ar visas
bužiai, daiktai
— paklausiau,
dus pietų.

— Viskas, — atsakė. — Iš
sigelbėjome tik su apatiniais 
baltiniais.

nupirko kapito-

turtas, visi dra- 
nuėjo j dugną? 
patogiai atsisė-

Kaip ten atsitiko?
— Atsitiko staiga, bet ne 

netikėtai, — kalbėjo išsigelbė- 
jusysis.

“Kaunas” plaukė iš Gento į 
• W. Hartlepoolį (Rytinė Angli
ja). Dar Gente besikraunant jie 
sužinojo apie “Panevėžio” ne

riai mę ir pagerbė žuvusiuosius 
’ pusiau iškelta vėliava.’ ’ Vieno 

laivo nelaimė, suprantama, liud- 
nino nuotaiką ir kitų laivų jū
reivių.

Išplaukiant iš Gento nuotai-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

Jėigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Am m
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Gen. G. Maurice \Gamelin, vyriausias talkininkų ar

mijos vadas, dekoruoja gen. Gortą, Anglijos ekspedici
nės armijos vadą.

ja. Atsargusis kapitonas liepė 
mesti inkarą ir laukti čia ryt
mečio šviesos. Ant inkaro esant 
plaukiojančioms minoms daug 
sunkiau pataikyti į laivą, nes 
jis stovi prieš srovę, prieš ban
gas.

Viena žmonių pamaina gulė
jo. Antroji, inkarą įmetus, triū
sė prie ruošos darbiu: kas prau
sėsi, kas kapojo malkas gele
žinei krosnelei, kas tvarkė lai
vo padarynę.

— Buvo pusė devintos vaka
ro, — pasakojo klausinėjama
sis. — Aš tuo metu gulėjau 
savo kajutėje, esančioje ant de-'jaunesnis jūreivis Kulikauskas, 
nio, laivo užpakalyje. Baisus 32 metų amžiaus, galima šaky- 
trenksmas man dar neprabudus 
užspengė ausis ir išsviedė iš 
lovos. Išpuoliau į deni, kur pa
mačiau šitokį vaizdą: į laivo 
vidurį, tarp komandos tiltelio 
ir valčių denio, maždaug ties 
trečiuoju liuku buvo minos iš
plėštas laivo šonas, vos ne per
laužtas pusiau. Ėmė griūti stie
bas, kartys, patalpų lubos, o 
pats laivas ėmė kuo smarkiau
siai grimsti į vandenį.

Prasidėjo lenktynės su mir
timi. Vyrai, kurie nebuvo su
žeisti ar pritrenkti, puolė į sa
vo vietas, prie pagalbos valčių. 
Laimei, jos buvo nesugadintos 
ir per porą minučių atsidūrė 
vandenyje, su žmonėmis, su iš' 
anksto jau sudėtu maistu, ge
riamu vandeniu, pagalbos ra- 
kietomis.

17 žmonių įgula sulipo į dvi

valtis. Jų tarpe buvo ketvertas1 tų prašytis žvejus pagalbos, 
sužeistų, ypač sunkiai antrasis Gal, nespėjus sulipti į laivą, 
šturmanas Deetjenas, norvegas.'jį ištiks toks pat likimas, o 
Jis ir trejetas kitų buvo kru- kaip bus tuomet su gelbėjimu- 
vinais veidais.

— Ar jau visi žmonės? — 
pašaukė kapitonas prieš lipda
mas pats į valtį. Buvo tuoj nu
statyta, kad laive nebelikę ne 
vieno žmogaus. O valtyse vie
no vis dėlto truko. Tai buvo

Duodam Paskolas ant 
Pirmų Morgičių

PETER SUDENT 
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tavernas, patogus 
, privažiavimas.

6600 W. llltb St., Worth, UI.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DLSTANCE 

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

Saukit Tel. YARDS 3408

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos ,Nes Nuošimtį Nuo 1 Dienos.

$4,000,000.00 
$300,000.00

Turtas virš - - - 
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3^% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

AVINGS
cUlartered by u. s.

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

1NSURED 
4192 ARCHER AVENUE

__________ :and
LOAN ASSOCIATION^ Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

—COAL
Pocahontas Mine Run .....................
Petrnleuni Carbon ..........................
Pecahontas Pea Screened..............
Musų Speciali Stokei* Nut...........
Franklin Courity Nut .....................
Doke, Nut and Range.......................
6x2 BRAZIL NUT .......... .................
J10 tonų važmą mokesčiai įskaityti, už 1,2 ir 3 ton. kiek brangiau

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

$7.45-

$8.00
$5.45

ti, ne jurininkas, tik antrą ke
lionę daręs žmogus.

Jis buvo žuvęs.' Sprogimo 
metu jis buvo ant denio ir Skal
dė geležinei krosnelei malkas. 
Jis buvo kaip tik ties ta vieta, 
kur pataikė mina. Jeigu jo ne
suplėšė mina, tai, manoma, jį 
galėjo užmušti griuvęs stiebas 
ir kitokie laivo padargai.

Pavojingai buvo pritrenktas, 
kaip minėjome, antrasis štur
manas Deetjenas. Jį paskutinę 
minutę užtiko apsvaigusį kor
tų kambaryje. Į įspėjimą, kad 
gelbėtųsi, nes laivas jau lenda 
po vandeniu, jis tik abejingai 
pasižiurėjo, ir tik pamažu ėmė 
orientuotis, kas įvyko. Tarp ki
ta, jis jau tris panašias nelai
mes yra pergyvenęs, per pirmą
jį Didįjį karą.

Taip, neskaitant vienos au
kos,, visi kiti Įgulos nariai lai
mingai spėjo nusileisti valtis ir 
atsitolinti nuo laivo, kuris nu
skendo per 5 minutes. Pusnuo
giai, kai kas be jokio apavo, 
be kepurės, vyrai su skaudan
čia širdimi palydėjo savo pui
kų laivelį, kaip jis pirmagaliu 
nugrimzdo į jurą.

Valanda pagalbos valtyse.
Didelis palengvinimas gelbė

tis buvo juros ramumas. Van
duo neįlėkė per valčių bordas 
ir ne taip vargino pusnuogius 
išsigelbėjusius, šaudančios ra- 
kietos pradėjo .rodyti laivams, 
kad vieno laivo z žmonės jau 
šaukiasi pagalbos. Kažkur su
žibo taip pat ugnies stulpas, 
kažkuris - laivas vėl gavo mir
tiną smūgį...

J • “Kauno” jurininkų signa
lus atkreipė domesį netoli bu
vęs laivas. Jis tuoj pasuko į 
juos. Tačiau kapitonas pagal
vojo, kad daug atsargiau bu-

----------------»■., ..A,.., ............... , ........

si? S
Jie prisiyrė prie vieno belgų, ■ 

flamų kuteno. Flamai kuo drau- ■ 
giškiatisiai juos priėmė, pasko- ■ 
lino savo atliekamus drabužius, ■ 
išvirė tuoj žuvies, o kai sutrau- J 
kė tinklus, tuoj pasileidę* jš Do- ■ 
gėrio bankosuhamo, į žįeebrugę. Jį

šeštadieni, lapkričio 18 die- h 
ną, musų vyrai išlipo į saugų ĮJ 
krantą. Kultųringi ir jūreivis- n 
kos siejos bęjgai parodė jiems 
didžiausios užuojautos ir drau- Jj 
giškumo. Vietiniai laikraščiai Jį 
įdėjo plačius aprašymus ir ■ 
nuotraukų ; iš lietuvių laivo n 
“Kauno” kąta^trofos.

Zeebruge vyiai buvo apru- £ 
pinti šiokiu tokiu apdaru ir ga- ■■ 
Įėjo pamažu leistis kelionėn na- « 
pio. Visi dokumentai, žinoma, J 
žuvo kartu su laivu. Norvegas ■ 
Deetjenas dėl dokumentų kaip J 
tik turėjo pasilikti Briuselyje •

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

MOKAME į
Dividendų už padėtus pinigus

FOTOGRAFAS
CONRAD |
FOTOGRAFAS Lšs

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

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

$9.50
$5.55

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
įvyks — 

Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 
383 SO. ASHLAND BLVD.

D. C.

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

•IFederalSavings
^■AND LOAN ASSOCIATION

' ■ . ♦

— jis atvažiuos vėliau.
1

J

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

Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings and Loan Corporation, Washington,

Chicago, III.
Ben. j. Kazanauskas, Secretary

bted SL.

£
1

<

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome oaują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite $avo orderius:

Vardas.

Adresas

MleaU«- 
’vAtattla

2202 W. Cerntak Rd
■ t . , ■ , •

Telephone Ganai 8887 .

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI 

$5,000.00

J

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.

MHtt vMUusias tiniaa, 
Ir kitus įdomias

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

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

dar šiandie

TIKRĄ

LITHUANIAN BUILDING.
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500
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KANADOS LIE T U VIU ŽINIOS
' ■ 1

TRUMPAI APIE VISKĄ IŠ TORONTO
Svečiai iš Delhi

Naujų Metų švenčių proga 
Toronte lankėsi p. p. V. Trei
giai ir P. Karošauskas. Aplan
kė visus savo pažįstamus ir To
ronto pažangaus lietuvių judė
jimo veikėjus. P-ai Treigiai yni 
stambus tabako . ūkio savinin
kai. Paklausus, kaip reikalai 
eina su tabaku, atsakė, kad ne
kaip: kainos žemos. Bet p.p. 
Treigiai nenusimena * ir mano 
tabako neparduoti iki nepakils 
jo kainos. P-ai Treigiai šian
dien yra tiek pakilę, kad taip 
gali kalbėti. Komunistiškomis 
akimis žiūrint, p-ai Treigiai yra 
buožės. Tačiau faktas yra tas, 
kad p-ai Treigiai nors ir yra 
pusėtinai pralobę, bet į kapita
listų klasę nelinksta. Jie yra 
pažangus žmonės naujieniečiai. 
Priklauso SLA Toronto 236.

darbuojasi naujų, narių gavime, 
ir daugelį jų gavo. Jų pastan
gomis tabako augintojų tarpe 
pusėtinai išplatintos pažangus 
laikraštis “Nauj enos”. 
Treigiai yra Marksinio 
lizino šalininkai. Štai
mums kovojantiems už tokį so
cializmą p-ai Treigiai yra bran-

ivau atsakymą — 27. Ar gale- 
1 tumei kuo tą skaičių pateisin
ti? Kontesto kvitų knygele. Pa
tikrinu. Faktas. Patikrinti “L. 
Balso” ekspolicininko melagys
tę pasiimu “Liaudies Balsą” už 
gruodžio 22 d., kur skelbiama 
tos komfašistinės gazietelės va
jaus rezultatai nuo vajaus pra
džios, — lapkričio 15 d. iki 
gruodžio 22 d. Reiškia, dau
giau nei mėnesį. Vajaus sąra
šas tos' komunacių gazietelės 
štai ką rodo: Visoje Kanadoje 
darbuojasi 22 vajininkai. Ir tie 
22 vajininkai per daugiau mė
nesį laiko gavo tik 25 skaity
tojus ir aukų suubagauta 335 
doleriai. Tuo tarpu “Naujienų” 
kontestantas per mėnesį laiko 
viename tik Toronto mieste ga
vo 27 skaitytojus. , Nežiūrint 
faktų, ekspolicininkas tvirtina, 
kad “Naujienų” niekas neskai
to, kad “Naujienas” sunku 
įpiršti. Taip meluoti ir mulkin
ti žmones gali tik komupaciš- 
kas ekspolicininkas.

Kvota ir faktas
socia- 
kodėl

Vietoje Lenino Džiordžius
Musų komunistėliai netaip 

seniai buvo labai kairus. Jie 
nieko kito nekalbėdavo, kaip 
lik Leninas ir revo iucija. Na, 
žinoma, ir Lenino paveiksią 
karstė kur reikia ir kur nerei
kia. Musų Toronto buvę ko
munistai ir jų “L.- Balso” ga
zietelės redaktorius ekspolici-

Ekspolicininkas Janauskas 
gazietelės kvotą išdėstė seka
mai: Pirmam Rajonui Mon- 
trealui $300.00 ir 60 skaitytojų.

$5.50 ir 8 skaitytojus, 
rajonui (Toronto) — 
60 skaitytojų. Sukėlė 
ir 9 skaitytojus. Tre-

Sukėlė 
Antram 
$400 ir 
$274.55
čiam raj. Winnipegui $200 ir 
15 sk. Sukėlė $30.18 ir 2 sk. Ir 
ketvirtam raj. ‘ Edmontonui 
$100 ir 15 sk. Sukėlė $24.50 ir 
6 sk.
Riebi kvotelė, bet ne taip kaip 

kitados

Komunis ai ir rink'mai
Kaip jau buvo .< rašyta apie 

Toronto miesto rinkimus sau
sio 1 d. 1940 — jie įvyko. Dau
gelis Toronto piliečių jų laukė 
nes demokratiški.' rinkimai —- 
tai rodyklė, kuri parodo pilie
čių protavimą politikoje. Ki
tais žodžiais tariant, kuriuo ke
liu'Toronto pi 1 ečia i žengia — 
progreso, regreso aių tūpčioja 
vietoje.
Naudodamos demokratine rin

kimų laisve, visos partijos sta 
te kandidatus, išskyrų; hitleri
ninkus. Nekalbant apie libera
lų, ’ konservą tų ir nepartinių, 
statė komunistai ir socialis.ai 
(C. C. F.). Iš penkių vVardų 
(kiekviename warde po vieną 
pastatytų C. C. F. kandidatų į 
mokyklų tarybą (for School 
Board) piliečiai išrinko 2 C. C. 
F. kandidatus, būtent: drg. 
Herbert Orliffę ir William De- 
nison. Kiti C. C. F. kandidatai 
Mrs. Richardson, Mrs. Lu- 
ckock ir drg. Jonės, nors neiš
rinkti, bet daug daugiau balsų 
gavo nei pernai. Ypatingai Lu- 
ckock. Taigi, rinkimų rodyklė 
rodo, kad Toronto žmonės po
litiškai kulturėja ir bolševizmo 
rojus jų nevilioja. Kaip sil ko
munistais? Turiu po ranka rin
kimų davinius,. bet gaila, kad 
tie daviniai komunacių kandi
datų labai mizerni. 
ar šešių kandidatų į 
nūs nėra išrinktas 
(pernai iš 5

darbas buvo: rūpinamasi atstei- 
gimu demokratines santvarko 4 
Lietuvoje,, politinių kalinių iš
laisvinimu. Rūpinamasis Klaipė
dos pabėgėliams — finansinė 
jiems parama. Daug dirbta Is
panijos demokrat.nės lajdicj 
Kovoje su fašizmų dėl laimėji
mo tos kovos, kuri buvo pe. 
daug nelygi, žiauri, bet teisin
ga. Ispanijos liaudis gynė lais
vę ir žmogaus teises. Soc. Dem. 
Kuopa Jiaudiečių kovą rėmė 
Kiek galėjo, finansiniai ir mora- 
Lai: Kuopa tiems ir kitiems rei
kalams finansiniai pagelbėjo se
kančiai.
‘Naujienų” namo statymo 

fondan .....    $10.00
Polit. Liet, emigrantams

Lenkijoj .........    18.00
Marės Jurgelionienės laido

jimui perkant gėles ar 
vainiką . ...    10.00

Klaipėdos pabėgėliams

M. Jurgelionienės pamink
lo stat. fondui ...........

5.00

5.90

Kanadiečiai Parėmėš“”.,“™,,“;".TSS M'innipe&Ginada 
Vilniečius

Per draugą. Joną Dudėną - 
sudėjo $17.00

jos kas rūpinsis aukų rinkimo 
darbu—paliko visą darbą su
tvarkyti Winnjpego Liet. Lie
tuvos Liaudžiai Ginti Bendro 
Fronto Ko-tui.

r.os. Bet komunistams susidė
jus su fašistais ir tokiu būdu 
pasidai ius kcmfašislais, ir kai 
tiems komfašistams Kanada pa
skelbė karą, tai musų komfa- 
šistiški didvyriai taip išsigando, 
kad ir Lenino paveik Ją doloi 
nuo sienos. Kiti laikai, kitas 
biznis. Pasikabino Lenino vie
ton Anglijos karaliaus Džior- 
džio paveikslą. Bravo, vyrai! 
Kinkų drebėjimas juk tai bolše
vikiško revoJucionizmo pažiba

Susidėjus su fašistais, komu- 
naciškas “L. Balso” bosas no
ri tik $1000 almužnos ir 150 
skaitytojų. Bet iš skaitlinių aiš
ku, kad Kanados lietuviai pro
gresuoja ir nepaiso Janausko ir 
Ylos krokodilio ašarų. Vadina
si, susidėjote su fašistais, pra
šykite ir išlaikymo iš jų. Kana
dos lietuvių išeivija nėra ko- 

Sveikin-munizino garbintoja, 
tina.

Kas remia “Liaudies

Kai komunistiškos gazietelės 
vyrai “L. Balso” štabą puošia 
karaliaus Jurgio abrozdu ir 
džiaugiasi, tai eiliniai nariai 
elgiasi dar išmintingiau: jie nu
sikabinėjo sienas nekaltos Ma
rijos paveiks.ais. Ką tai reiš
kia? Visa tai reiškia, kad ko
munacių vado Stalino ža’nie- 
riai palinko po šluota, nes ka
da Suomija vydama galingiau
sią sovietų armiją iš savo že
mės smarkiai p iekia, tai prieš 
“imperialistinės” Kanados ar
miją tikrai neatsilaikyti. O po 
šluota arba už didel.o panos 
Marijos pikčerio kai užlendi,— 
taip ramu ir niekas nemato.

* Stebiuos, kad akivaizdoje tų 
faktų atsiranda tokių begėdžių 
ir neduoda po šluota palindu- 
siems dirbti tą didįjį stalinizmo 
revoliucinį dabrą.

Du kontestai
Kaip žinoma K. L. Ž. sky

riaus skaitytojams, “Naujienų” 
kontestas baigėsi su gruodžio 
paskutine ' diena. Lapkričio 
mėn. prasidėjo konfašistlnės 
ekspolicininko Jaunausko reda
guojamos “L. B.” gazietelės 
kontestas. Vienas tos fašistines 
gazietelės pisorius toje gaz’ete- 
lėje džiaugiasi dideliais laimėji
mais gavime skaitytojų ir tuo 
pačiu meluoja, kad .“Naujienų” 
kontestantas negalįs niekam 
“Naujienų” įpiršti. Pasižiūrė
kime, ką rodo skaičiai. Užėjęs 
pas “Naujienų” kontestantą 
klausiu: Kaip sekas “Naujienų” 
konteste? Kiek gavai skaityto
jų vieno mėnesio bėgyje? Ga-

Balsą”?
Balso”-statistika rodo, 

kad p virš mėnesį laiko gat. 
ta tik 25\skaitytojai, tačiau au

 

kų suma netaip maža. Ji siekia 
iki 335 dolerių. Bet čia aš no
riu išaiškinti Kanados lietu
viams paslaptį, kuri parodo, 
kad Kanados lietuviai ir savo 
sunkiai uždirbtų centų nemėto 
komunistiškai gazietelei. Cha
rakteristikai čia patiekiu aukų 
sąrašą. Jei netikite, pažiūrėki 
te tame “Liaudies Balso” pa
skutiniame puslapyje iš gruo
džio 22 d. Štai tas sąrašas: Gau
ta per drg. H. Lausevich: A. 
Bernotonis, H. Lausevich au
kojo po $2; J. Stravinskas, J. 
Yėrgevich — po $1; K. Poni- 
sura, N. Fozorik; P. Mishulin, 
J. Holtiuk, M. Bondarchek, J. 
Slėnotbo, F. Skulko, M. Jur
gaitis — po 50c; P. Kucher, P. 
Kistuliner, J. Lasomytė, Joe 
Aber, G. Semeniuk, P. Lukou- 
chuk, J. Chrome, G. Wpjak, J. 
Karoeh, S. Klimacek, M. Ko- 
cham, K. Kalyk, Sulich — po 
25c; J. Rucen 30c. Viso $13.55. 
Iš 26 aukotojų tik 3 lietuviškos 
pavardės. Likusios 23 pavardės 
kitataučių. Tame pačiame “I,. 
B.” Nr. kitu du sąrašai taipgi 
daugumoje aukavę svetimtau
čiai. Čia padaryta aukavusių 
sąrašo ištrauka rodo, kad lie
tuvišką komuriacišką “L. Bal
są” remia lenkai, Ukrainai ir 
rusai, bet ne lietuviai. Vienin
telis būdas “L. B.” pasilaikyti 
— tai per savo agentus mulki
nant svetimtaučius. Lietuviai 
“L. Balso” komunaciškos duo
nos privalgę ir jiems tai jau 
iš tikro sunku įpiršti.

Iš penkių 
alderma- 

nė vienas 
wardo šiaip taip

buvo išrinktas vienas). Tikėda
miesi šiemet išrinksią daugiau 
aldermanų susidėję su fašistais, 
komunistai statė komunacį Stc- 
wart Smitli į kontrolierius. Pi
liečiai jo neišrinko. Ne tik ne
griuko, bet šiemet gavo kuone 
per pusę, balsų mažiau nei per
nai. Pernai komunacių vysku
pas Tini Buck gavo 36 tūkstan
čius su keliasdešimt balsų, o ršiemet Tim Back’o pavaduoto
jas Smith gavo 19,699 ba’sųs, 
t. y. apie 17,000 mažiau. Tu
rint gaivoje komunistų ir fa
šistų bendrą frontą, nes hitle
rininkai negalėdami savo kan- 
dįdatų statyti, balsavo už ko
munacių kandidatus ir tai pu-; 
sę balsų prakišo. O kas butų 
buvę, jei hitlerininkai nebūtų, 
balsavę? Taigi, šie rinkimų 
skaičiai rodo, kaip Kanados pi
liečiai įvertina komunacių ben
drą frontą ir tuos frontininkus 
šluoja lauk. •

Majoras Day, konservatorius, 
paliko senas. Jo oponentas bu
vo liberalas Levvis Duncan, C. 
C. F. remiamas* Pernai majo
ras R. C. Day gavo 93,000 bal
sų. Liberalas Duncan 53,000. 
šiemet piajoras ’ Day prakišo 
30,000 balsų, o liberalas Dun
can, C.C.F. palaikomas 5;009 
balsų gavo daugiau. Apytikriai 
balsai šiuose rinkimuose už ma
jorą Day 62 tukst., o 1 heraią 
Duncan 58 tūkstančiai. Turint 
galvoje konservatorių smukimą 
ir liberalų populiarėjimą sekan
čiais metais Dlmean gali būti iš
vilktas. Bendrai miesto valdy
bą valdo konservatoriai su 17 
aldermonų dauguma, prieš li
beralų 6. šie rinkimai daug ką 
sako, bet sekantys pasakys dar 
daugiau.
Iš Toronto Liet. Soc Dem. kuo

pos metinio susirinkimo.
Susirinkimas įvyko sausio 7 

d. drg. Frenzelių namuose.•‘Na
riai,. priklausą kuopai, dalyva
vo visi ir gyvai aptarė organi
zacijos reikalus einamuoju mo
mentu ir dėjo pagrindą ateities 
darbams. Pasiryžimo kuopos 
drauguose netrūksta, nors sąly
gos darbui nepalankios. Organi 
zatorius padarė trumpą, bet 
rimtą pranešimą. Kuopos sekre
torius išdavė metiiiį raportą, iš 
kurio paaiškėjo kuopos nuveik
ti darbai. Nuveikta. nemažai 
praeitų metų bėgyje kuopos

Viso grynais pinigais 
sukelta ................... $48.90.M

Aukomis surinkta Klaipėdos 
pabėgėliams pirmu atveju 
$7.00, antru $14.25, 
viso ..........  $21.25

Tokiu budu kuopa finan
siniai yra prisidėjus prie 
remtinų darbų su .... $70.15.
Graži suma. Ar yra kita orga

nizacija tiems reikalams liek 
sukėlus? Abejoju. Nors musų 
socialdemokratų kuopa š an- 
dien neturi tiek narių, kiek ki
los, bet ji pasižymi veiklumu. 
Kuopos iždininkas' išdavė meti
nį raportą. Nežiūrint tų išlaidų, 
kurias minėjau, lie šiame susi
rinkime apsimokėtų narių duo
klių, kuopos balansas sausio 
mėn. yra apie $25.00. Perrink
tas kuopos komitetas. Jam su
tinkant, susirinkimas išreiškė 
pasitikėjimą ir padėką ir pa
tvirtino pareigasf eiti sekančiais 
metais. Komiteto’ '/sąstatas yra: 
organizatorius pirmininkas Au
gustas Frenzeliš, sekretorius Jo
nas Novogrodskas, iždininkas 
Jonas Stankus. Dėl ateities nu
tarta surengti parengimas kun. 
X. Mockaus paminklo naudai,; 
surengti viešas prakalbas To
ronto lietuviams (gal diskusi
nes) pasikviečiant įžymesnį kal
bėtoją iš Brooklyno ar Chica- 
gos. Jei Toronto draugijos žiū
rės per pirštus į socialdemokra
tų kuopos iškeltą vilniečių su- 
šelpimo klausimą, imtis pastan
gų surengti vakarą. Pėr šiuos 
metus kuopa dės pastangas ga
vimui narių į kuopą dar sėk- 
mingesniam darbui. Toronto 
pažangus lietuviai inatydami 
kuopos kilnius siekius ir našų 
darbą, privalėtų jausti pareigą 
ir atsakomybę tiems darbams 
padėti stojant į kuopą nariais. 
Bendrai ir sutartinai dirbant 
galimi daug didesni darbai nu
dirbti. Šis socialdemokratų kuo
pos draugų būrelis savo organi
zuotu darbu yra gyvas pavyz
dys kitiems.

15,0Q0.
Man malonu pranešti, kad so

cialdemokratų kuopa rengiasi 
statyti labai gražų ir juokingą 
veikalą “Mirta činčibiraitė” ar
ba “15,000”. Veikalas naujas, 
niekur dar nestatytas ne tik To
ronte, bet ir visoje Amerikoje. 
Veikalas tiek realus ir juokin
gas, kad tik jį’pamačius gali
ma įsivaizduoti ir įkainuoti. Jei 
neseniai kuopos statytas veika
las “Avansai” buvo vertas pa
matymu, tai kas praleis progą 
nepamatęs “Mirtą činčil^iraitę” 
— tikrai gailėsis. —J. š.

Lietuvių Meno Ratelio persta
tymai gražiai pavyko.

Sausio 7-tą dieną, 8-tą vai. 
vakaro, buvo perstatyti du lo
šimai: 1) “Vienas iš Musų 
Turi Apsivesti,” vieno akto ir 
2) “Daktaras iš Prievartos^’,

Urbonu pasitarę pasiuntėme 
auką tiesiog į New Yorką 
Lietuvos Gen. Konsulatui, kad‘ trijų aktų. Pirmam perstatyme 
prisiųstas aukas persiųsti Lie
tuvon [
Krašto Šelpimo Komitetą.

Kadangi Kanados dolerio 
kursąs yra nupuolęs, tai iš
mainant į svetimą (Amerikos) Pauplys, J. Kvedaravičius, V. 
valiutą iš tų (kanadiškų) $17 Lepeška, J. Paliliunas, Zigalie- 
besusidarė tik $15.31. iPasiun- nė, M. Bukauskas ir Bivartai- 
timui—money orderio išpirki- te. Scenai atsidarius iš pirmu
mas* kainavo 15 centų. Bet tą

vaidintojai buvo: T. Pauplys,
į Ceųtralinį Vilniaus V.. Lepeška, K. M. Buzunienė

iš savo kišenės. Tokiu budu 
liko pasiųsta Lietuvos Ko-tui 
(New Yorkan) $15.31.

'—A. Urbonas, 
K. Beniuliu

kad tuos
Vilniaus

Toronto, Ont

ir M. Bukauskienė. Antrame 
perstatyme lošėjais buvo: L. 
Burba, M. Bukauskienė, T.

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

WINNIPEG, MAN.1 — Drau
gas Jonas Dudėnas iš Coche- 
neur ? mainų — McKenzie Is- 
land’o distrikte, aš Ontarijos 
provincijos prisiuntė laišką į 
Winnipegą draugui Alekui Ur
bonui su pridėtais $17.00 kai
po auka kritiškoje padėtyje 
ser^nčiam Antanui Valiau- 
gai. Kadangi A. Valiauga jau 
buvo įniręs ir palaidotas ir, 
kad jau jam (A. Valiaugai) 
pagalbos nebereikėjo, tai drg. 
A. Urbonas parašė laišką drg. 
Jonui Dudėnui atsiklausdamas, 
ką su tais prisiųstais pinigais 
daryti? Taigi, draugus Jonas 
Dudėnas, pasitaręs su Goche- 
jneur mainosc dirbančiais lie*- 
tuviais ir, gavęs jų sutikimą 
nurodymą, pranešė draugui 
A. Urbonui laišku, 
pinigus perduotų
Krašte Lietuvių Rėmimo Ko
mitetui. Visa tai prašydamas 
paskelbti spaudoje. Draugas J. 
Dudėnas dar pažymėjo, kad 
jis (Jonas Dudėnas) iššaukia 
reileikiečius ir Central Patru- 
cia lietuvius mainierius pasi
darbuoti dėl Vilniaus krašte 
lietuvių parėmimo.

Tarp visko savo laiške drg. 
J. Dudėnas džiaugiasi, kad 
Lietuvos “Žirgas” lenkišką 
“Erelį” nuo Gedimino kalno 
nuspyrė, kuris su savo nagais 
prispaudęs apie dvidešimt me
tų Vilnių laikė lyg vanagas 
vištą pagavęs. O kad dabar 
jau Lietuvos vėliava ant Ge
dimino kalno užplevėsavo, tai 
draugas J. Dudėnas džiaugia
si trokšdamas linki, 
musų Lietuvos vėliava 
amžius ant 
plevėsuotų I

Ir dėl to 
sako: mes 
niečlus remti, nes 
kas “arelis” skaudžiai nuvar
gino t>o savo nagais belaiky
damas. O prie to dar, draugas 
J. Dudėnas pažymi, kad ten 
Vilnijoj ir karo ugnis • siautė. 
Taigi, “Gal ten randasi su
žeistų, mažų vaikų, jų moti-i 
nų ir tėvų kuriems gal dar ir 
dabar reikalinga pagalba?” 
Taip apgailestaudamas savo 
laiške drg. J. Dudėnas pasisa
ko už rėmimą vilniečių.

Taipgi, matyt, dėl to ir dėl 
Winnipego Lietuvių Lietuvos 
Liaudžiai Ginti Bendro Fron
to K-to per spaudą atsišauki
mo, kaip drg. J. Dudėnas pa
žymi, Cocheneur lietuviai yra 
apsvarstę ir nutarę tuos ant 
Valiaugos intencijos surink
tus pinigus paaukoti Vilniaus 
krašto lietuvių šelpimui.

Jie aukojo sekamai: po $2: 
—J. Dudėnas ir Jonas Juška; 
po $1.00—T. Juška, Jonas Jen- 
ka, J. Jerašunas, C. Malaska, 
J. Pakrosnis, A. ųMaigis, P. 
Kumpas, T. Karosa, P. Bukis 
ir K. Slėnis; po 50 centų — 
Wasyl Yakiurhuk, F. Precyk, 
S. Sharuka, Joe Matukas,/ A. 
Mikoy.is ir 
$17.00. -

Kadangi 
Winnipego 
Winnipego 
Liaudžiai Ginti Bendro Fron
to masiniam susirinkime 
svarstant Vilniaus krašto lie
tuvius paremti liko apkalbė
ta ir nutarta padaryti aukų 
rinkimo balansas ir parinkti 
aukų dėl vilniečių, tai, aišku, 
tas darbas užsitrauks dvi tris 
savaites iki aukų rinkimas už
sibaigs ir kol bus galima apie 
tai per spaudą parašyti. O 
kadangi masinis lietuvių su
sirinkimas sausio 7-tą dieną 
dėl tą dieną W. L. Klubo ren-

kad ta 
per 

Gedimino kalno

drg. 
dabar

J. Dudėnas 
turime yil- 
juos lenkiš-

John Denku. Viso

sausio 7-tą dieną 
Lietuvių Klubo ~ 
Lietuvių Lietuvos

Atsakymas Laisvamaniui.
Perskaičiusi pereito trečiadie

nio Naujienų laidos numery til
pusi Laisvamanio raštą, tiesą 
pasakius, nenorėjau tikėti, kad 
išsipagiriojęs po naujų metų 
tas laisvamanys drįstų primes
ti tokį savo nekultūringą elgesį 
kitiems ir griebtis paskutinio, t. 
y. bjauraus melo.

Kaip visiems gerai žinoma, 
pradėjo kelti triukšmą salėje F. 
Dabar jau aišku, kad atėjo iš- 
proyokuot triukšmą. Tiesa, kaip 
priežodis sako, jeigu nori mušt, 
tai ir pagalį randi. Taip atsiti
ko ir su juo. Būdamas blaivus 
gal to ir nebūtų padaręs, bet 
dažnai, ką negirtas mano, tą 
girtas pasako.

L. > -Kada kunigas paprašė jūsų 
apleisti salę ir pats apsigręžęs 
nuėjo, aš būdama to vakaro 
rengėja stengiausi jus perkalbėt 
ir kad nekeltumėt triukšmo, bet 
pasiliktumėte linksmintis su vi
sais. Tuo tarpu jus šaukėt,—aš 
socialistas, aš turiu bilietą!... aš 
neišeisiu... grąžinkit man įžan
gą. Kada įžangą sugrąžinom, tai 
jus su kitais ėmėt koliotis, ne- 
ccnzuruotais žadžiais, kuriuos 
laisvamanis primeta man.

Vienas iš tų pareiškimų bu
vo (jį drįstu paminėti) — tai 
prakeikti parapijonys, butlege- 
riai... pašauksiu policiją, o kiti 
žodžiai buvo tokie, kad tenka 
rausti ir dabar atsiminus. O 
kaip dar išeinant ne tik mus 
bet visus svečius įžeidėt sakyda
mas, “Geri lietuviai išeikim, o 
.šgamos pasilieka... išgamos.” 
Tuo tarpu išėjot septyni, o reiš
kia visi likusieji “išgamos”.

Visgi, gerbiamieji, mes trokš
tam visi laisvės ir už ją kovo
jam. O kada mes turėjom pro
gos per tą pavadintą jūsų airį 
susieiti ir sutikti Naujus Metus 
linksmai kaip lietuviai, o vietoj 
draugiškumo, — kaip jus pa
sielgėt pravardžiuodami. Kaip 
medinis Kazlauskas, sendavatke 
ir nykštukas. Dar iki šiol To
ronte tikrai to nebuvo.

Jūsų korespondencija su ank
sčiau pasakytais žodžiais nesu
tinka. Jų rašote, kad aš buvau 
komunistė ir “Laisves” skaity
toja, o dabar sendavatke. Jeigu 
skaitymas laikraščių reikštų įsi
tikinimą, tai aš dabar esu so
cialiste, nes išėmus Naujienų 
kitokių laikraščių neprenume
ruoju. Skaitau Naujienas ilgus 
metus. Tai gali paliudyti Nau
jienų administracija.

Laisvamanis rašo dar apie 
kokią tai juodą knygą. Man ro
dos, kad ir čia laimėjo prizą tas 
ponas, kuris vokiškai kalban
čius įskundė, ir tie darbo nete
ko.

Man dar rodos, kad turėtu
mėte susiprasti ir girti parengi
mų nelankyti ir nedaryti gėdos

tinio vaizdo atrodė lyg kad? 
“poor” lošėjai tebus, nes vie
na iš lošikių be jokio grimo 
ant scenos pasirodė. Bet kada ■< 
vienas iš “turinčių apsivesti” 
pradėjo kitą “kavalierių” mo
kyti, kaip reik prie “panos” 
piisigerinti, tai antrasis “pa
mokas” besiklausydamas ir 
gėlių bukietą beuostydamas 
tiek daug gardaus juoko pri
darė, kad net kelius sykius 
reikėjo publiką tildyti, kad 
nesijuoktų.

Antrame perstatyme kai ku
rie taip gerai btrvo apsigri- 
mieravę, kad net arti sėdint

dintoja, kuri pirmam persta
tyme buvo be grimo, tai ant
rame perstatyme ir jos jau, 
nebegalėjome pažinti, nes bu
vo gerai apsigrimiravusi. Gri
mas visiems buvo gerai pri
taikytas.

Pats “Daktaras iš prievar
tos”, tik “prastas kaimietis 
malkskaldis” tebūdamas, pri
verstas būti “daktaru”, taip 
gerai buvo apgrimuotas, kad 
atrodė, lyg vietos anglų spaiP 
doje pagarsėjęs “palmistras— 
O—maras.”

Gi dėl meilės sergančios pa
nelės (tyčia apsimetusios ne
bylės) tėvas tai net į Uralo 
kazoką buvo panašus, nes sa
vo vikrumu net kazokiškai ant 
scenos pašoko, kaip “dakta
ras iš prievartos” per kinkas 
jam mušė.

O jau kalbant apie namų 
šeimininkės apsigrimiravimą 
ir jos apsiėjimą, tai niekaip 
niekas negalėjo pamanyti, kad 
ji butų viena iš vvinnipegie- 
čių lietuvių moteris—net var
gu buvo pažinti, kas ji per vie
na. Tik galėjai įsivaizduoti, 
kad ji yra kaimiečio šeiminin
kė, mokanti net be peilio (su 
pirštu) sviestą ant duonos už
sitepti. žodžiu, kiekvienas 
savo rolę gerai išpildė. O jau 
apie “gražų” lošikų “pasipuo
šimą”, lai nė neapsiimu ap
rašyti, tik, galiu pasakyti, kad 
visi atrodė lyg “Vilkolakio” 
artistai.

šia proga noriu pasakyti, 
kad Winnij)ego jau nebe pir
mas lošimas šią žiemą.

Apie pirmuosius lošimus 
nebekalbėsiu, bet reik pasa
kyti, kad per pirmuosius loši
mus, taip ir per dabartinį 
Šimą musų lošėjai nors ir 
iš lošimų duoną valgo, bet 
Šimus gražiai sutvarko.

žodžiu, malonu laiką pra
leisti į musų winnipegiečių lie
tuvių Meno Ratelio perstaty
mus nuvykusiems.

Taigi, laimingo pasisekimo 
visiems lietuviams, prie musų 
VVinnipego Lietuvių Meno Ra
telio priklausantiems I

Draugai—Meno mėgėjai, — 
pasistenkite dar dažniau įvai
rių lošimų perstatyti, už tai, 
kaip aš, taip ir kiekvienas 
vietos lietuvis-ė bus jums dė
kingi. >

Jo
ne 
lo-

. Beniušis.

idėjos draugams. Tuomet nerei
kės savęs teisinti melais.

E. Matijošaitienė
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KRIAUČIAI TIKI, KAD ŠIE METAI BUS 
GERI IR PELNINGI - GERAI DIRBS

Įvesdino Naują Valdybą - Statys Kaune 
“Hillmano Kultūros Rumus”

Praeiti mėtai Chicagos kriau- eito susirinkimo, buvo pakvies- 
čiams. kurie turėjo nuolatinius 
darbus^ buvo gana / neblogi, 
ypač ready made didesnėse ša- 
pose ir krautuvėse. Taipgi ne
paprastas sezonas buvo ir kai 
kuriose “special” šapose, betgi 
pastovus darbas buvo nelengva, 
gauti, nors kriaučių eilės žy
miai sensta ir retėja.

štai, lietuvių kriaučių Amai-, 
gameitij 269 lokalas turėjo me
tinį susirinkimą sausio 12 d. 
Amalgameitų centre, 333 So. 
Ashland blvd. Šis susirinki
mas buvo metinis ir jame buvo 
įvesdinta nauja

Dalyvavo
Perskaičius

valdyba;
Patovski
tarimus iš pra-

LEONARDAS LACHAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 14 d., 6:30 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amŽ., 
gimęs Tauragės apskr., Švėk
šnos parap.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

draugus ir pažįstamus.
Laidotuvėmis rūpinasi SLA. 

55 kuopa, pirm. Jonas Petra
vičius, sekretorius Jonas An- 
druška, Kasierius— Kazimie
ras Pocius.

Priklausė prie SLA 55 kp.
Kūnas pašarvotas Lachawi- 

cz’iaus koplyčioj 44 E. 108 St.
Laidotuvės įvyks Trečiadie

nį, Sausio 17 d., 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines. ......

Visi a. a. Leonardo Lacha- 
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
Č/mĮ\ dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ■.
jęraugai ir ^žįstami. , į

ir CANAL 2515. 1

t-

i Siunčiam GėlesI nt/FlKK Telegramų įL U V L Iii IV y*sas Pasaulio
Dalis

KV1ETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams v į
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

W
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS .
4180 Archer Avenue

Phone LAFAVETTE 5800

tas kalbėti drg. Patovski, tai 
yra Amalgameitų unijos vice
prezidentas, kuris dabar lanko
si Chicagoj organizacijos reika
lais. Jisai ir atliko ceremoni
jas įvesdinimui naujos valdy
bos. Drg. Patovski trumpai pa
reiškęs organizacijos dalykus, 
paprašė raštininko iššaukti vi
sus lękalo valdybos naujus na-: 
rius. Iššaukus ir susirikiavus, 
jis paaiškino kokia yra valdy
bos užduotis ir kaip ji turi žiū
rėti į orgaii’zacijos dalykus. 
Kadangi drg. patovski (turėjo 
atlankyti ir kitą susirinkimą,; 
tad padėkojęs lietuvių lokalo 
nariams už prielankumą jam, 
susirinkimą apleido.

Kaip darbai eina 
, J SToliau viskas ėjo paprasta 

tvarka. Iš visų patiektų rapor
tų atrodo, kad šie metai kriau
šiams bus pelningesnį, nes 
“ready-made” šapos jau pusėti
nai dirba, o “special” šapos, 
kurių sezonas praeis trumpoj 
ateityj, žada smarkiau pradėti 
dirbti.

Apdraudos dalykai jau eina 
visai prie užbaigos, taigi susir
gę kriaučiai gaus pašalpą per 
penkiolikę savaičių ir pomirti
nę.

Knygų patikrinimo komisija 
pranešė, kad per 1939 metus 
turėjo įplaukų .428 dolerius su- 
centais, o išlaidų $299 su cen
tais. Dabar lietuvių 269 lokalas 
ižde turi $871.48. Toliau nutar
ta rengti lietuvių lokalo balių 
.r tam išrinkta komisija, kuriai 
ir pavesta visas baliaus rengi 
mo darbas.

Kultūros rūmai
t K > > V J i •*’ < 1 t 1 •Šiame susirinkime buvo pra

nešta smagi naujiena ne tik 
Amerikos kriaučianis, bet ir 
Lietuvos žmonėms. Amalgamei- 
<ų pastangomis manoma Kaune 
pastatyti kultūros namą po 
vardu Hillman Institute, nes 
dabartinis Amalgameitų unijos 
prezidentas S. Hillman yra 
Kaune gimęs (Raseiniuose už
augęs). Buvo išsimokinęs į ra
binus, bet paskiau tai metė ir 
pradėjo dirbti naudingus žmo
nijai darbus. Kaip žinoma, Hill- 
manas yra gana žymus asmuo, 
kuris yra daug gero atlikęs 
darbo žmonoms. Kultūros na
mui statyti unijos centras ski
ria apie $25,000.

NAUJIENOS, Chicago, UI

te.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

TOBIN-PICKER and CO.
4119 Belmont Avenue. >

Naujas 1940 Metų Chevrolet trokas,—lengvas, p aktiškas, populiarus, gatvėse dažniausiai sutin
kamas, modelis.

o&o&>c>č&»e>6ooo^

Taigi, išsipildys tas A.malga- 
meitų sumanymas, tai Kaunas

mu pastangomis Amerikos dar
bininkų kriaučių, kurie priklau 
so prie Amalgameitų Unijos.

Dar reikia priminti, kad iš
nyko iš kriaučių visi triukšmų 
kėlėjai. Tur būt, visi išvyko 
pas Hitlerį, nors jie visada j Į 
kitiems prikišdavo. Užbaigę 
savo ramų susirinkimą, kuris 
labai sklandžiai ėjo, kriaučiai 
turėjo smagų ir draugišką ban-

Lietuvai Gelbėti
Fondo Iždininko
Apyskaita

Priimtos aukos

I

Anthony A. Slakis .... $10.00 
.... 5.00 
.... 1.25 
?... 2.00 

1.00 
.... 2.00 
.. 25.00 
.. 3.00 
..... 2.00 
.... 1.00 
.. 1.00 
.... 5.00 
.... 1.00

t F.

10.00

Mrs. W. Kareivą .......
Antanas . Chtiras ....... 4
Fabijonas Daužvardis 
Tekia Biknaitė 
Paul Dalen ....
A. Staradomo .
Petras P-įvarimas ..<...
B. J. Jankauskas ......
R. Venskunienė .....
Suvalkiečių Draugija 
P. Kvielkus ............
Lietuvių Rymo Katalikų

Susivienijimo Skautai 39.30 
S-imano Daukanto D-ja 9.00 
Palaimintos Lietuvos 

Draugija .............. .........
Lithuanian University

Club ...................   5.00
L. G. F. Bridgeporto kuopa 

(aukotojų vardai buvo anks
čiau paskelbti) ........... 100.00

Frank Yudeikis'........... 5.00
Smulkių ...........   1.51
Lietuvių Vaizbos Buto auka 

užmokėjimui Fondo išlaidų
41.68 

Aukos pirmoje apyskaitoje 
1016.06

CLASSIFIED ADS
&11UATION WANT£D 

Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO prie namų arba 
bile kur. Esu pusamžiaus. WENT- 
WORTH 1851.

IEŠKAU DARBO į štorą už par
davėją, kasierką ar veiterką. Esu 
23 rųetų -amžiaus*. G. UGIN, 817 W.

VIENOS ADATOS operatorių, 
blind stiteh hemerių ir pinkerių—- - -
patyrusių prie plaunamų suknelių,; Place. Tei. Boulevard 9726. 
leetion darbas, ir nuolatinis nakti
nis darbas. SMOLER BROS., 2300 
Wabansia.

HELP WANTED—MALE 
Darbininkų Reikia

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ prie 
plaunamų suknelių * tokių, kurios 
nėgsta puikiausias ir draugiškiau
sias darbo sąlygas šioj industrijoj, 
kreipkitės į Mr. Greenspun. 

KORACH BROS.
913 W. Van Buren.

REIKALINGAS ŽMOGUS ANT 
farmos, prižiūrėti keletą gyvulių. 
Valgis ir drabužis. AUGUST DAU- ♦ 
GEjuA. 3849 W. 66th St. Tel. Hem- 
lock 8266.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MEKSIKOJ
REIKALINGA MERGINA pagel

bėti taverne—gyvenimas ir geras 
mokestis. 4501 So. Paulina.

Rašo
DOMINIKAS KURAITIS

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

(Tęsinys)
VIII

One Momenlito
šiuos žodžius atkartotinai 

girdint Meksikoj ir patyrus jų 
tikrų reikšmę man prisiminė 
dar jaunomis dienomis girdė
tas musų parapijos klebono 
pamokslas. Jisai barė tingi
nius, sakydamas, kad jie vaik
ščioja lyg tie muliukai šiltuo
se kraštuose, visai be1 gyvumo, 
apmirę.

Tai tikra teisybe. Čia, šiltoj 
Meksikoj, pe lik muliukai 
vaikščioja be, gyvumo, bet ir 
ž/mones u.ž,J.ii^ negreitesni. 
Jų “one moin^ntiio”—*‘tik vie
nas momentas” ilgesnis už mu
sų valandų. Vienas amerikietis, 
užpykęs valgykloj, išskėlė 
rankas plačiai ir parode vei
teriui, į kąd.,^! toks jo “"one 
momenlito”. ų

Kai kad ir puikaus viešbu
čio restoranc' jpaprašai veiterio 
atnešti valgyti,^ jisai palenkia

Meksikos Miesto. Apylinkes 
labai kalnuotos ir reikia va
žiuoti virš šimtą mylių visai 
netaisytu keliu. Amerikiečių 
čia daug važiuoja, nes klima
tas yra labai sveikas ir prakai
tuoti visai nereikia, nors saule 
gerai kaitina. Jei • neapsisau
gosi, nudegti galima į porą 
valandų.

Miestelis turi apie 10,000 
gyventojų ir randasi ant pat 
juros kranto, tarp didelių 
kalnų. Turi kelis didelius vieš
bučius, visur galima 
beti angliškai ir čia

DEL LIGOS PRIVERS
TA esu parduoti* savo 
bučernę—grosemę. Dir- 
du bučeriai. Biznis ge
ras. Kas nori turėti pel
ningą biznį, atsišaukite 
TUOJ į— .

NAUJIENAS, 
Box 1120.

Iš viso surinkta .... <$1286.80
IŠMOKĖTA

susikal- 
sustoja

Angeles
į (Panamos kanalą.

Buvau manęs ir aš aplanky
ti kanalą, bet karui užėjus 
laivų kompanija nutraukė lai

mandagiai galyų. ir sako, “vonc' sielis plačiai
momenlito?. JT.ai neva duoda 
suprasti, kad jis labai greitai 
viską atneš ię patarnaus. P,a- 
ląuki minulę, palauki pen^įjas, 
paskui, nustoji minutes skaitęs

kandęs dantis, lauki. Kai pa
galiau tas “one momentito”

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

PARDAVIMUI RESTAURAN- 
TAS, pilnai įrengtas su fikčeriais. 
Duosime lysą ilgam terminui. Pasi
matyti su savininku arba šaukti 
Haymarket 9196.

NORTH WEST LIET. MOTERŲ 
KLIUBO susirinkimas įvyks šį tre
čiadienį, sausio 17 d. B. Poskey bu
te, antr. 420 N. Springfield 'Avė. 
7:30 vai. vakaro.

—S. Benekaitienė, sekr.
LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ 

RATELIO metinis narių susirinki
mas ir. repeticija “Apsiriko” įvyks 
treč., sausio 17 d. 7:30 vai. vak., 
Liudkevicių namuose 134 E. 110 st. 
Susirinkite laiku, nes turime daug 
darbo atlikti. —S. Dilis, rast.

HUMBOLDT PARKO LIET. PO
LITIKOS KLIUBO narių susirinki
mas įvyks sausio 18 d. svetainėje 
3600 W. North Avė. Nepamirškite 
atsilankyti, turime veltui vaišes ir 
svarbių pasitarimų. Atsiveskite 
naujų narių. —Valdyba.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

SKUBĖKITE: Tiktai vienas Mar- 
ąuette Parke beliko toks gražus 2 
flatų muro namas—octagon frontas 
bungalovv stogas. Priimsime mai
nus. Taipgi bizniavas muro namas 
tavernas ir salė užpakaly, 5 kam
barių fleitas viršuj. Mainysim į 
privatišką namą. STANKOWICZ 
and CO., 6912 So. Western Avę. tel. 
Prospcct 1156.

ALENA MAČIUKEVIČIŪTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 14 d., 10:00 vai. ryto, 

1940 m., ąulankus 21 metų amžiaus, gimus Chicagoje.
Paliko dideliame nuliudime motiną Antaniną, tėvą Antaną, 

2 tetas: Rozaliją Vitkienę ir jos vyrą Augustiną, Marijoną Ro- 
manienę ir vyrą Antaną, 4 pusseseres: Antaniną Mallder ir jos 
šeimyną, Eleną Bergon ir jos vyrą, Stellą Sireikis ir jos Šeimy
ną, Marijoną Mačiukevičiūtę; 2 pusbrolius: Walter Romanas ir 
jo šeimyną, VVilliam Romanas ir jo moterį, dėdyną ir krikšto 
motiną Marijoną Maciukevičienę ir daug kitų gimniių.

Priklausė prie Roselando Aido Choro ir Darbininkų Aido 
Choro ir darbavosi Darbininkų Judėjime.

Kūnas pašarvotas randasi 1050 East 93rd St. (Bumside), 
Telefonas REGENT 5036.

Laidotuves jvyks Ketvirtadienį, Sausio 18 dieną, 1:00 vai. 
po pietų. Iš namų bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas Kapines.

Visi a. a. ALENOS MACIUKEVIUTĖS- giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
TĖVAI, PUSSESERES, PUSBROLIAI, DEDIENE ir GIMINES. 

Laidotuvių Direktorius I. J. Zolp, Tel. YARDS 0781.

Prisiųsta konsului Dauž- 
vardžiui .................   $U32;86

Lietuvai Gelbėti Fondo aukos 
prisiųstos tiesiai konsulatui

112.26
Fondo išlaidos (spauda, 

pašto ženklai ir t. t.) .... 41.68

$1268.80
T. P. Rakštis, iždininkas.

Šį Vakarą Bunco

tai greičiausia nebeatsimeni 
ką užsakei. Jeigu Amerikos re
storanuose taip butų, tai ne
kantrus amerikiečiai nežinau 
ką tokiam vei toriui padarytų.

Taip Meksikoj yra ir kitur.
Susitarėm su vienu meksi

kiečiu važiuoti žuvauti. Jį nu- 
samdėm mus išvesti jūron sa
vo laively j. Pusę po septynių 
rytą.

Mes atskubę jom sutartęn
vieton ir laukiam. Ateina pu
sė po septynių, jau ir aštunta 
... bet musų .“kapitono” nėra. 
Galiau, jis pą^irode. Jisai išra
dėjo ruošti laivą kelionei. Be- 
sikrapštant, praėjo penkios 
dešimts minuČįų ir kitas pus
valandis. AŠ net pradėjau jį 
barti, 
tokiu
kirto, jei nepatinka, imk kitą 
laivą, jam nesunku naujų ke
leivių susirasti. Landžiau' jam 
aiškinti, juk jau suvirš valan
dą išlaukein, bet priėjęs prie 
manęs pąŠaiięis žmogus patą-M 
nes jį dar supykysime ir jis' 
tada mus išveš kur žuvies ii t ♦ .1 ■ ‘
su auksu neprjsiviliosi, o vie
nok j arų ųž laivą reikės už
mokėti pilną kainą. j

Tai toks tas meksikiečių 
“one momenlito0.

Acapulco
Acapulco tai turbut vien-,

mėnesį ^ateina japoną laivas, 
bot jjs negrįsta tuo keliu, tad 
mano užsibrėžta kelione pali
ko neįvykinta.

Grįžtant .prie Acapulco, mic- 
i statosi, nes su 

kiekvienais metais atvažiuo
jančių amerikiečių skaičius di
dėja. Kurie kartą atvyksta čia 
poilsiui, tie ir kitais metais 
vėl grįžta, nes čia yra pigiau 
negu Floridoj ir daug sveikiau. 
Klimatas daug sausesnis ir lie
taus žiemą visai nėra. Retai 
kada debesėlį pamatysi. Visa
dos giedra, lik dulkių daug, 
nes keliai netaisyti. Gamta 
puiki ir visur tuną žaliuojantį 
kalnai sudaro labai 
vaizdą.

(Bus daugiau)

PARENGIMAI
LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ 

LYGA rėngia smagų, bunco ir kor
tų lošimą, trečiadienį, sausio 17 d. 
Sandaros svet., 814 West 33rd St. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Jžanga 25c 
—bus daug gražių dovanėlių laimė
jimui, arbatėlė ir Door prizes.

— Komisija.

Diena Iš Dienos

gražų

juk susitarėm tokiu ir 
laiku važiuoti. Jisgi at-

su
21

KAM MOKSTI RENDĄ kada ga- 
Ii gyventi be rendos ir dar gauti 
$15.00 income kiekvieną mėnesį. 
Pirkdamas šitą namą už $1,250, ant 
išmokėjimo. Yra 2 flatis medinis, 
gerame stovyje: gazas, elektriką, 
maudynės, 2 karų cemento florų 
pusnaujis garažas. Rendos nešą $29 
į mėnesį. Ir kurį bile kada norė
damas atgal galėsi parduoti su ge
ru pelnu. Box 1131, 1739 South 
Halsted St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

2 FARMOS — 158 AKRAI ir 184 
akrai. Parduos ar noriai renduos 
atsakančiam asmeniui. Rašyti sa
vininkui T. E. BALL, Springfield, 
Illinois.

HN^
KAS TURITE ŠĖRŲ išmokėtus 

ar ne Lithuanian Building, Loan 
and Homestead Association 708 W. 
18th St. ir norite parduoti, rašykite 
Box 1130, 1739 So. Halsted St.

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

rakandai 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

TjgKnvATR IŠMOKSJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
^'Hg HOME OP FINE FUBNITUBEW SINCE 1M4 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

I

Šį vakarą Įvyks Lietuvių Mo
terų Piliečių Lygos bunco ir 
kortų lošimas Sandaros s ve L 
814 W. 33rd St. Pradžia 7 vai. 
vak. Įžanga 25c. Bus gražių 
dovanėlių prie kiekvieno stalo, 
door prizes ir arbatėlė. Visi be 
skirtumo esate prašomi atsilan
kyti ir smagiai praleisti keletą 
valandų. Komisija stengsis vi* 
$ųs maloniai priimti ir pavai
šinti. Kviečia

M. Žolienė, pirm.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

•h:

Budriko Radio
Valanda
Sudriko radio programų nie

kuomet nenusibosta klausyti. 
Pereitą septintadienį orkestrą 
davė gražios muzikos numerių 
— gražų maršą ir linksmų pol
kų ir valcų, o daininikai, Juo
zaitienė ir Chapas, gražiai pa
dainavo eilę mėgiamųjų daine
lių vienu balsu ir dviem. Tarp 
tų buvo: Aukso miglos, Mano

Į I C 4

gimtinė, Kur banguoja Nemu
nėlis (buvo užprašyta) ir Vi
sur tyla. Makalų grupe links
mai Vaidino toliau savo dramą. 
Programas tęsėsi visą valan
dą..

Kitas Budriko programas bus 
ketvirtadienį vakare, nuo 7 iki 
8 vai., Chicagos laiku, iš sto
ties WHFC, 1420 kfl. Progra
ma dalyvaus Moterų Choras ir' 
akordeonistai. Taipgi bus svar-’ 
bus asmenų ir draugijų prane
šimai, juokai ir svarbesnės tęs

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Joseph C? Rokosz, 26,

Alekna Josephine Viltrakis
Milton Zadylak, 21, su Alice

žemaitis, 21
Theodore Grabbe, 24,

Priscella Wisockis, 21
VVilliam Gawbik, 25, su

gina Kazlavvski, 18
Stanley M. Gierut, 24, su

zaberth Bardo, 24
Joseph Siurba, 24, su

Rucinski, 23

VVnOLESALE FUttNll'UilE 
RakandaiirįtajisaiFar davimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien
ok načionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su-

1 nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago. 
III. Phone Republic 6051.

su

Re-

Eli-

Irene

PLUMB1NG & HEATING 
Įrengimai“ ir Apšildymas

Reikalauja
Perskirų ’

Josephine Stankowicz
Victor Stankowicz

Gavo
Perskiras

Bruho P. Tasione nuo 
dos Tassione

nuo

Wan-

Klaidos
Atitaisymas
Žinutėj apie “Varduvių mi

nėjimą”, kuri tilpo “N” antra
dienio laidoj, turėjo būti pasa
kyta, kad jį rengė p. Martha 
Milier, o ne p. J. Navickienė. 
Apgailestauju, kad klaida įvy
ko. Buvęs.

— Radio Mėgėjas.

įntėlis nibdčrhiškai įrengtas dienos pasaulio žinjos. Atsisu- 
Meksikos kurortas’ prie Pači- kitę savo radijas ir pasiklau- 
fiko vandčriynol Miestelis ran- sykit. 
dasi už trijų ^itgtų jnylių nuo

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ŠILDYMO REIKMENS
BOILERIAMS DALYS 

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

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

1247 W. Lake St.
Tel. MONROE 3387

ir

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

Todėl jeigu tiri te ką par-
- duoti, mainyti, išnuomoti 

samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“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” 

1738 S. HALSTED STREET ‘ 
Chicago, III.



*

Darbininkų Rinki 
mai Wilson & Co., 
Dirbtuvėse

Janitorių Unija 
Pasirašė Penkių 
Metų Sutartį

Sausio 26 d.

va-Federalė Darbo Taryba 
kar paskelbė, kad sausio 26 d., 
įvyko Wilson and Company 
skerdyklų firmos darbininkų 
balsavimai.

4,000 firmos darbininkų rink
sis uniją kolektyvūms deryboms 
su samdytojais. Galės pasirink
ti tarp C.I.O. United Packing- 
house Workers, lokalo 25, ii 
Employes Representative Com- 
mittee, nepriklausomos unija.

Rinkimuose dalyvaus visi 
darbininkai, kurie dirbo Wilsoii 
dirbtuvėse gruodžio 2’2 d.

2 Savaitės Atostogų; Algos 
Tos Pačios

Fiat Janitorių unija ir Chi
cago Real Estate Board, kuri 
atstovauja namų savininkus, 
vakar pasirašė sutartį, kuri ga
liuos penkių metų terminui.

Visi ginčai turės būti riša
mi arbitracijos budu ir simpa
tijoj streikai yra draudžiami. 
Jabitoriai gaus dviejų savaičių 
apmokamas atostogas. Algos 
palieka tos pačios po $3.60, $3.80 
ir $3.85 nuo kiekvieno buto, 
žiūrint kokia yra nuoma.

Rytoj Laidoja Tik 
21 metų Sulaukusią 
E. Mačiukevičiūtę

Cicero Biudžetas 
1940 Metams 
$1,564,960

Mirė Sausio 14

BURNSIDE. — Skaudi nelai
mė ištiko Antaną ir Antosę 
Mačiukevičius. Sausio' 14 d., pa
simirė jųjų antroji duktė, Ele- 
nutė, tik sulaukus 21 metų am
žiaus. Elena jau ilgas laikas 
kaip sirgo. Tėvų pastangos Ele
nai sveikatą sugrąžinti su dak
tarų pagalba nepavyko.

Tai skaudi nelaimė- tėvams. 
Užgęso jiems paskutinė viltis, 
sulaukus senatvės dienų, turė
ti malonią prieglaudą ir sura
minimą.

Trys metai atgal pasimirė 
A. Mačiukevičių pirmoji duktė 
Morta, irgi tik sulaukus 23 me
tų amžiaus.

Morta ir Elena buvo malo
nios lietuviškos paneles, gra
žiai vartojo lietuvių kalbą, vi
sur dalyvavo su lietuviais,’ loš
davo teatrus ir priklausė prie 
L.D.Aidos choro.

šioje A. Mačiukevičių liūde
sio ir širdgėlos valandoje ap
gailestauja visi burnsaidiečiai 
ir roselandiečiai, išreikšdami 
jiems užuojautą.

Elenos laidotuvės įvyks ry
toj, sausio 18 d., 1 valandą po 
pietų. Iš namų, 1050 E. 93rd 
st., bus išlydėta į Lietuvių Tau
tiškas Kapines. Tikimasi, kad 
laidotuvės bus didelės. Tai bus 
išreįška užuojautos A. 
kevičių šeimai.

$31,000 Mažiau Negu Pernai
Cicero globėjų taryba užva

kar vakare galutinai priėmė 
1940 metų biudžetą.

Išlaidų miestelis šįmet turės 
$1,564,960, apie $31,000 mažiau 
negu pernai. Tarybos prezi
dentas George Stedronsky pa
aiškino, kad pinigai bus sutau
pyti apkarpius kai kurių mies
telio valdžjos departamentų iš
laidas.

Šįmet miestelis tikisi sukel
ti mokesčiais beveik milioną 
dolerių,—$952,000. Apie $600, 
000 įplaukų tikisi gauti iš įvai
rių laisnių, mokesčių už patar
navimą piliečiams ir iš kitų 
šaltiniu. *

NAUJIENOS,“Chieago, III.

$

NAUJIENŲ-ACM^i TelefrtiOlb
Lilės Lowe, pirmas anglų kareivis, kuris liko su

žeistas vakarų fronte.
šį

**

Jaunuoliai Sparčiai 
Varo Pirmyn Vasa
rio 16-tos Minčjma

Rengia Iškilmes Cicero 
Stadione

Trečiadien., sausio 17, 1940

VAKAR CHIC A G O J E

Mačiu-
N. ■

Susitiko 4 Po 
Dviejų Metų

vakarPolitikierių liežuviai 
turėjo darbo. Užvakar vakare 
—pirmą kartą po dviejų metų 
—susitiko meras E. J. Kelly ir 
prokuroras Thomas J. Court- 
ney.

Pereituose dviejuose rinki
muose abu buvo griešti priešai, 
nors abu yra demokratai ir 
vienu laiku artimai bendra
darbiavo politikoj. Jų keliai 
persiskyrė, kai Courtney su
manė kandidatuoti į niūrus ir 
Kelly iš valdžios išstumti.

Abu susitiko biznierių 
ferencijoj, kuri įvyko 
marek viešbutyj.

kon-
Bis-

Permainos Valstijos 
Policijoj
Leit. Henry Andel į Willoiv 

Springs

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Chicago j Pasiliks
7 Centų Peras

Kitiems Gal Lengva, 
Bet Jonukui Yra 
Labai Sunku

mirė 62 metų Joseph Žabą, 
2506 S. Whipple Street. Perei
tą penkiadienį automobilis jį 
suvažinėjo prie Cennak ir 
Washtenaw galvių. Vairuoto
jas Joseph Hrubec, 1162 W. 
20th St., yra traukiamas leis-

ber

Strect.
Mulkern dirbo, tol jis 
savo dukterį ir dvi a- 
užlaikyti. Bet neseniai

suvedė

gyventi 
iš prie-

žiavimą.
• Taipgi apskričio iigoiįįhėj 

mirė dentistas DK Edward Ko- 
priva, 3256 So. Hamiltoh Avė. 
Automobilis jį suvažinėjo Nau
jų Metų dieną. Nelaimė įvyko 
)riq Jackson ir*Halsted.

Baigiasi Laikas 
C. C. C. Aplikacijoms

Illinois Emergency Ręlięf 
Commission praneša, kad po 
ateinančio ketvirtadienio nc- 
jepriims aplikacijų nuo jau
nuolių, norinčių įstoti . į CęC 
stovyklas. Apljkącijas reikia; 
priduoti adresu 1257 N. Paųii- 
la Street.

Prasideda Pieno 
Monopolio Byla

Vakar federalis teisėjas 
Woodward pradėjo prelimina
rius žinksnius svarstymui by
los, kurią valdžia iškėlė Chi
cagos pieno bendrovėms, jų 
viršininkams, sveikatos depąrt- 
mento viršininkui Dr. Bun- 
desenui ir pieno išvežiotojų 
unijos vadai už pieno mono
polio palaikymą. Visi teisėjui 
pareiškė, kad kaltinimų nepri
siima ir ginsis.

Jei jie bus atrasti kalti, tu
rės sumokėti iki $5,000 pabau
dos ir kalėti nedaugiau kaip 
metus laiko.

Po ilgų diskusijų naujo 
bendro kontrakto reikalu šu 
miesto taryba, Chicagos susi
siekimo bendrovės sutiko palik
ti Chicagos gatvių fėra — 7c.

Pirmiau gątyekąrių bėhdrovė 
reikalavo, jeig^ turės vienytis 
su kitomis susisiekimo bendro
vėmis, kad f eras butų pakel
tas iki 8 centų.

Tai Taip Yra Su 
Žiurkėmis

ir

Chemikų or.gąųizacija,. Ame
rican ęheinįę$) ^ociety, . skel
bia štai kokįąs,, skaitlines-, apie 
ži ur kės į Anieri ko j. Jų yrą d vi
gubai’dąugiąu . negu. žpioriių 
.(migi i n esc Valstijose, viso apie’ 
21)0,000,000. Kiekviena . žiurkė 
per. melus padaro apie- $2.00 
žalos, O visos k ar t u—$500,000, 
000—Apilsę biliono. doleriu.

[vairus ^vabzdžiai / žalos per 
metus-padaro už $l;601,500,000 
ir kovai su jais* kartu ir su 
žiurkėmis, amerikiečiai pralei
džia $200,000,000 į metus

Browderis Chicagos 
Universitete

Valstijos policija padarė ke
lias permainas savo nuovado
se. Iš Willow Springs nuova
dos j Homewoodų perkeliamas 
Fred Muhlhatisen, o iš tenx 
Willow Springs , atkeliamas 
Įeit. Henry Andel. Seržantas 
James Allegretti iš Willow 
Springs pasikeis ’ vietomis su 
seržantu Samuel Meyer iš 
Morton Grove nuovados.

Jam Tas Uždrausta
Jonukas yra 14 metų 

niukas ir jis labai norėjo gy
venti su motina. Jis jautėsi 
taip, kaip turbut jaustųsi kiek
vienas berniukas pateks jo pa- 
detin. Bet Jonuko norai neiš
sipildė.

Rugp. 9 d., 1938 metais mi
rė jo tėvas, Petras Šlove. Jis 
)Uvo bedarbis ir varge paliko 
žmoną Corrine ir aštuonis jau
nus vaikus, tarp jų ir-Jonuką., 

Negalėdama tokios skaitlin
gos šeimynos užlaikyti, moti
na atidavė Jonuką ir penkis 
eitus sūnūs į Angel Guardian 
prieglaudą, 2001 Devoo Avė. 
Pas savd pasiliko tik dvi duk
teris, ir persikėle gyventi pas 
savo tėvą, John Mulkern, 1134 
Felton

Kol 
galėjo 
nukes
jisai darbą prarado. Tada tik 
su didžiausiu vargu 
galą su galu.

Bet Jonukas norėjo 
su motina. Jis pabėgo
glaudos. Buvo sugautas ir ati
duotas į namus geraširdžio 
Michael Kirch, adresu 6316 S. 
Carpenter. Kirch apsiėmė jį 
auginti. Bet Jonukas ir iš ten 
pabėgo. Tėvukas Mulkern ne
sutiko jo priimti, nes ir taip 
jau buvo daugiau burnų, negu 
maisto jo namuose.

Bet Jonuko motina ir jo 
motutė Mulkerienė nutarė Jo
nukui pagelbėti. Slaptomis jį 
maitindavo, naktį virtuvėj pa- 
tiesdavo patalinę nakvynei ir 
ten jis miegodavo. Jis galėda
vo būti hamie tik kai tėvuko 
Mulkerno nebuvo. Kai tik 
Mulkern grįždavo, jisai turė
davo slėptis. Bet vaklar Mul- 
kern Jonuką pastebėjo... ir 
jis turėjo su motina skirtis. 
Grįžo pas geradarį Kirch. 
“Sunitu buvo nuo tėvuko slėp
tis,” jis pasakojo policijai, “bet gos teismą bus galima peror-

Jeigu Chicagos Universitetas 
paskutinėj valandoj nepakeis 
planų, šįvakar universiteto Mau
dei salėj kalbės komunistų par
tijos sekretorius, Kari Br0wder. 
Prakalbas rengia studentų ko 
njunistų draugija ir pelną ski
ria Browderio bylos išlaidoms. 
Keli universitetai rytuose 
draudė Browderiui kalbėti.

Nori Reformuoti 
Miesto Teismą

Chicagos Advokatų Sąjunga 
ir kelios kitos organizacijos 
kreipėsi į gubernatorių Horne- 
rį prašydamos padaryti refor
mų Chicagos miesto teisme, 
kur, sako, neviskas sklandžiai 
eina. Keli ter teismo teisėjai, 
pamatuotai ar ne, buvo, įvel
ti į nęsmagius skandalus./

Jeigu Horneris prašymus pri
ims, tai jis įteiks legislaturai. 
teismo reformų bilių ir Chica-

už-

Kaip jau buvo pranešta spau
doj keletą sykių, iš įvairių jau
nuolių susidaręs Komitetas va
sario 4 d., rengia Amerikos- 
Lietuvių Dieną, paminėjimui 
/22-ttrų Lietuvos Nepriklausomy
bės^ sukaktuvių. Minėjimas su
sidės iš apeigų, pašvęstų tų su
kaktuvių pabrėžimui; krepšinio 
lošimo už čampionatą ir šokių 
su teatralių programų. Jaunuo
liai tam tikslui gavo nemoka
mai Cicero Stadioną, jau pla
tina bilietus ir yra nutarę pel
ną padalinti lygiai-vieną pusę 
atiduodami Vilniaus lietuvių su- 
šelpimui, antrą pusę Amerikos 
lietuvių sporto reikalams.

Užvakar vakare, adresu 6912 
S/. Westem avenue, įvyko spe- 
cialis Komiteto x susirinkimas. 
Dalyvavo gražus būrys ir mer
gaičių ir jaunuolių, kurie mi
nėjimo rengimo darbą veda. Su 
entuziazmu raportavo, kad bi
lietai jau parsiduoda, turi su
rinkę nemažai skelbimų progra- 
mui, ir kad tikisi stadioną iškil
mėms užpildyti. Smagu buvo 
susirinkimą sekti. Kai kurie ko
miteto nariai su dideliu vargu 
lietuviškai kalba, vienok užsi
degę vykina darbą, kuris jiems 
čia-gimiams atrodytų kaip ir to
limas, jeigu jau nesvetimas. Jie 
pasiryžę minėti Lietuvos Ne
priklausomybę ir parodyti, kad 
■jie gali didelį, įspūdingą dalyką 
surengti!

Nepriėmė Pirmininko
Užbaigus įvairius rengimo 

reikalus, komiteto pirmininkas 
p. J. L. Juozaitis pranešė, l$.ad 
rezignuoja iš pareigų. Tai daro 
dėl ųžmętimų, kupė buvo pa
daryti jam, kaipo pirmininkui, 
ir komitetui dėl jų rengiamos 
Lietuvių Dienos. Tie užmeti
mai iškilo pereito ketvirtadie 
nio viešam susirinkime, kuris 
buvo sušauktas Lietuvos. Kon
sulato . rūmuose, bendro Lietu- 
Vos Nepriklausomybės minėji- 
mo r.eikalu, Tarnę susirinkinie 
keli-.asmenys apkaltino j aunu o- 
lįųš< noru “pasipinigauti” ir 
“rengimu jomarko”, taipgi pa
darė kelis kitus kaltinimus, ku
rių “jaunuoliai, pasiryžę - gerą 
darbą!; nuveikti nesitikėjo iš se- 
^ųsios Jkąrtos. veikėjų.”. Jaunuo
lių komitetas ne nepamatuotų 
užmetimų laukė iš tų veikėjų, 
o pagalbos ir pritarimo.

Pirm, p. Juozaitis paaiškino, 
kad dėl įvykio tame bendrame 
susirinkime jisai pasitraukė iš 
sporto žinių redaktoriaus vie
tos “Draugo“ redakcijoj ir ne
bejaučia, kad jis yra tinkamas 
asmuo jaunuolių rengiamam Ne
priklausomybės minėjimui va
dovauti, s

Po ilgų diskusijų, kuriose 
karštą kalbą už jaunuolių su
manymą pasakė Lietuvos kon
sulas, p. Daužvardis, susirinki
mas atmetė pirmininko Juozai
čio rezignaciją ir vienbalsiai iš
reiškė jam pasitikėjimą.

• Chicagos Finnish Rclicf 
Fiind, kuris renka aukas Suo
mijos gyventojų šelpiifiui* iki 
vakar dienos sukėlė $92,100. 
Fondas skelbia, kad aukų 
plaukimas padidėjo, kai atėjo 
žinios, jog rusų lėktuvai vėl 
bombarduoja Suomijos mies
tus. Chicagos fondo kvota yra 
$100,000.

• Nebereikės saulėj kepin- 
tis ... Sherman viešbutyj dabar 
vyksta paroda įvairių automa
tų, kurie “parduoda” saldai
nius, gėrimus, perfiumą, pud
rą, knygas ir šimtus kitokių 
daiktų; Vėliausiai išrasta auto
matiška “krautuvė” “parduo
da” tam tikrą aliejų, kuris at
stoja saulę ir gražiai, lygiai ap-

todėl ir darbą atliko gana greit.
Vėliau daug kalbėta ir apie 

laisvamanių veikimą. Prisimin
ta ir apie tą nelemtą centrą, 
kuris lik ant popieros gyvuoja. 
Pirmos kuopos laisvamaniai 
tai yra uola, ant kurios visa 
Amerikos lietuvių laisvamany- 
bė remiasi, nes čia randasi tik
ri laisvamaniai, kurie sergsti

ypatingai draugės Dambraus
kienė ir Ručinskienė.

Nedaug kalba
susirinkimuose

neprašo, vienok jei kur
Jos 

balso 
yra netikslumų, labai greit pa- 
tėmija. P. Kučinskas, kaipo se
nas socialistų veikėjas ir savo 
pažiūrų nemainęs, visados į da
lykus žiuri kritiškai, todėl jo ir 
už nosies niekas negali vedžio
ti. A. Jocius tikras laisvamany- 
bės veikėjas, be to, turi didelį 
patraukimą rašyti į laikraščius, 
vienok kartais jam trūksta ge
ros taktikos, štai kad ir šiame 
susirinkime buvo paskaityta jo 
rašyta korespondencija apie 
kun. M. X. Mockaus biografijos

tankiai

Palaidojus kun. Mockų, susi
rinkę veikėjai svarstė ir apie 
išleidimą velionio biografijos, 
vienok pasirodė, kad uniju lai
ku tas negafjma įvykdinti, todėl 
palikta tolimesniam laikui, o 
betgi Jocius . paraše korespon
denciją, kurioj -nurodė biogra* 
f i jos kainą, parašė .adresus ii 
prašė, kad visuomene tam rei
kalui prisiųstų aukų, žinoma, 
rimtesni laisvamaniai tuo labai 
nepatenkinti ir norėtų, kad Jo
cius viską atšauktų, bet ar jis 
tai padarys —'tai pamatysime 
vėliau.

Rs.

ir nušalo abi

vistiek tai buvo mano namai 
ir mah ten buvo smagu.’*

ganizuoti, jei legislatura bilių 
priims.

Pavojingas 
Nusnūdimas

■t '■ . • : ’ • . i

42 metų F^ank Wėslowskį, 
8386 Baker st., South Chicagoj, 
nusnudo ieloj -
kojas ir abi rankas.. Daktarai 
South Chicago ligopihėj ir ko 
jas ir rankas turės nupiąuti., . ■ ■ ■ .-■■■’ ■■ ■ ■ • ■ . ■
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c Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rios garsinasi ■ “NAUjlENOSE”

Yra Gerų, Nuoširdžių 
Veikėjų, Bet Vadai 
Abejotini
Iš Lietuvių Laisvamanių Elinės 

Kultūros D-jos pirmos kuo
pos knygų peržiūrėjimo susi
rinkimo.

L. L. E. K. Draugijos 1-inos 
kuopos knygų peržiūrėjimo ko
misija susirinko pas pp. Domb- 
rauskus penktadienį, sausio 12 
d. Kadangi draugas S. Domb-. 
ro yra teisingas ir nuoširdus 
laisvamanių veikėjas, tai ir jo, 
kaipo iždininko, knygose komi
sija surado viską geroj tvarkoj,

Vadai
II. Jogminas tai laisvamanių 

centro pirmininkas, .kuris kar
tais pasikelia net į mokslo 
aukštybes, vienok nemoka pa
slėpti vanago gudrybės, taip 
kad ir eiliniai nariai labai greit 
jo gudrybę patėmija. Kad ir 
šiame susirinkime pranešė, kad 
iš keleto kuopų, kurių gal visai 
nėra, balsavimo blankos buvę 
parašytos vieno asmens ranka. 
Toliau,’ leidžiant žurnalą “Lais
vamanį”, buvo atsiklausta per 
laikraščius prašant bendradar
bių prisiųsti raštų leidiniui ir, 
rodos, kai kas prisiuntė, tarp 
kitų ir Arėjas Vitkauskas. Vie 
nok (aukštas redaktorius nelal 
pino, nes Arėjas esąs fašistas.

Na, galų gale, pažiūrėkime 
kokią rolę vaidina U. Jogmi
nas? Juk visi mato, kad tai fa
šizmo užtarytojas, nors meiliu-, 
damasis prie laisvamanių gyrė
si dirbsiąs tik laisvamany bei, 
kovosiąs su prietarais, su fašiz 
mu. Na, tai, mieli laisvamaniai, 
pagalvokime, ar daug mes ga
lim nuveikti laisvamanybei su 
tokiais vadais, kurie maino gal 
vą ant puskaigalio.

Stepukas.

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

.. ...................... ■ ■ i 1

degina oda, kaip ir saulės 
spinduliai. Įmesk nikelį—ir jau 
turi “sųntan”. Nereikia važiuo
ti į Diunus ar Floridą .. .

• Hugh C. Cross, Illinois 
legislaturos pirmininkas skel
bia, kad pereitais metais val
stija išleido $3,800,000 senelių 
pensijų administravimui — tai 
yra raštinių reikalams, tarnau
tojams, reikmenims ir t. p.

• Užvakar vakare ir vakar 
rytą Chicagoj lankėsi naujas 
Chicagos diecezijos arkivysku
pas Samuel A. Stritch. Jis čia 
sustojo kelyj iš Mihvaukee į 
Floridą, kur praleis trumpas 
atostogas. Grįžęs iš Floridos 
arkivyskupas , užims pareigas 
Chicagoj.

• Atlikęs kelias konferenci
jas su meru Kelly ir kitais de
mokratais apie kandidatus a- 
teinančiuoše rinkimuose, vakar 
Springfieldan išvyko guberna
torius Henry 11 omer. Jis čia 
taipgi pasidavė jo egzaminaci
jai Passavant ligoninėj. Horner 
neseniai Sunkiai sirgo širdies 
liga. Jis vėl kandidatuoja į gu
bernatorius. Atrodo, kad atei
nančiuose rinkimuose Kelly ir 
Horner demokratų frakcijos 
dirbs vieningai.

• Prokuratūra v reikalauja 
mirties bausmės 23 metų jau
nuoliui Joseph Russano, kuris 
su 2 kitais jaunuoliais dalyva
vo policisto Harry Francois 
nužudyme, Huinboldt Parke. 
Jaunuolis Jerry Mangano, 22, 
kuris paleido pragaištingąjį 
šūvį, jau yra nuleistas miriop. 
Trečias jaunuolis, 17 melų Ita
lo Begani, pasidavė teismo 
mielaširdinguinui. Russano by 
la dabar yra svarstoma prieš 
kriminalį teisėją Sbarbaro.

• Palikimų teisme paaiškė
jo, kad Edivard O’Hare, gang
sterių nužudytas Sporlsmen's

roi) prezidentas, paliko $137, 
768 turto. Visi pinigai eina sū
nui ir 2 dukterim. •

• Rosoland Community li
goninėj plaučių uždegimu pa
simirė Dr. Richard F. Eeagle, 
žynius bakteriologas ir Wilson 
and Co:, skerdyklų bendrovės 
vice-p rezidentas. Jisai buvo 59 
metų amžiaus. Laidojamas ry
toj, Mount Hope kapinėse.

• Bevažiuodamaš namo au
tomobilyj širdies liga susirgo 
ir pasimirė 66 metų dentistas, 
Dr. Clinton D. Cook, 618 N ori h 
Ith Avenue, Mayivood.

• Gaisras kilęs apartamen- 
tiniam name 815-19 E. 53rd 
Street, vakar anksti rytą su
naikino kelis butus ir išmetė 
apie ii.T žmonių gatvėn. Jie tu
rėjo bėgti naktiniuose rūbuo
se.

Vakar pro Chicago prava-

žantis kelis šimtus žmonių iš 
vokiečių laivo “Columbus”, ku
rį įgula paskandino, negalėda
ma pabėgti nuo anglų karo lai
vo. Juos išgelbėjo Amerikos 
karo laivas, “Tuscalcosa”. 
Traukinys veža išgelbėtuosius 
į California, iš kur jie bus de
portuoti Vokietijon.

• 51 metų Lambert Ander- 
son/ paliko raščiuką, kad jam 
‘'nemiela gyventi be savo my
limos motinos“, išgėrė nuodų 
ir mirė \Vilson ir Broadivay 
eleveiterių stoty j. Jis gyveno 
adrseu 4537 AT. Ratine Avenue. 
Policija ieško jo giminių.
• Du jauni piktadariai vakar 
prisipažino, kad jie apiplėšė 
Chicagos universitetą ir papil
dė 33 kitas vagystes ir plėši
mus. Jie yra, Earl Underwood, 
2?, 1508 East 66th Place, ir 25 
metų Henry Carmen, 5131 Win- 
throp avenue. Jie buvo suimti 
kai antru kartu bandė apiplė
šti United Small Loan korpo
racija, 6253 Woodlawn avenue.




