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Suomiai Paėmė
4

1,250 RUSU ŽUVO SEKMADIENI
Budenny — naujas raudonosios armijos 

komanduotojas Suomijoj
MASKVA, sovietų Rusiją, 

sausio 29. — Rusams naujas 
pavojus: sovietų unijų organas 
“Trud” rašo, kad Suomijos ka
ro vadovybė planuoja iižka- 
riauti Leningradą ir atsteigti 
Rusijoj Romanovų dinastiją.

Suomiai svajoją taipgi anek
suoti Norvegijos ir Švedijos 
šiaurės dalį.

Tai ot kokie baisus suomiai 
pasidarė rusams!

COPENHAGEN, Danija, sau
sio 29. — Čia gauti praneši
mai, kad rusų kariuomenė Suo
mijoj turi naują komanduoto- 
ją — generolą Budenny.

Pirmas bolševikų karo jėgų 
comanduotojas buvo generolas 
Meretskov. Dėl ruąų nepasise
kimų jis buvo pašalintas, o jo 
vietoj tapo, padėtas generolas 
štem, pasižymėjęs mūšiuose 
su japonais Mongolijoj.

Dabar gi kalbama, jau Bu
denny patapęs vyriausiuoju ru
sų jėgų komanduotoju.

Kiti pranešimai sako, Bu
denny planuoją# atnaujinti 
ofensyvą^ Suomijos , šiaurėje.

Rusai iš čia žygiuosią Boteno 
Marės link.

—X—X—X—
HELSINKIS, Suomija, sau

sio 29. — Mūšiuose į šiaurę 
nuo Ladoga ežero, Aittojoki 
sektore, sekmadienį žuvo 1,250 
rusų. Suomiai paėmė nelaisvėn 
dar 160 rusų.

Po devynių dienų atakų so
vietų ofensyvas nusilpnėjo. Pa
sinaudodami tuo, suomiai pa
darė kontratakas. Jie paėmė 
kai kurias stiprias rusų pozi
cijas.

Pirmadienį atrodė, kad rau
donosios armijos ofensyvas šia
me fronte tapo sulaužytas. Ru
sams teksią persiorganizuotu 
norint iš naujo atakas pradė
ti, arba laukti daugiau pagal
bos.

Apskaičiuojama, šiame ofen- 
syve rusų krito daugiau nei 
5,000. Apie 15,000 buvo sužei
stų. Suomiai užgriebė nemažai 
raudonosios armijos karo pa
būklų ir amunicijos.

Rusų lėktuvai pirmadienį 
buvo atlėkę Helsinkio bombar
duoti. Vienas lėktuvas Helsin
kio priemiesty nušautas. - -A 

• -• rv

N A UJ IENŲ-ACM E THephoUi

CHICAGO. — Gonstance Bennett, pa įžymėjusi,.artiste, ir Anita Louise, kino 
stė, iš kurių plėšikai atėmė brangakmenių už $33,000.

Maisto reik meno s 
dvigubai pabrango 
Tientsin koncesijose

Rusu bomba užmU- 
še 17-ką ligoninėje

rei- 
nuo

tu-
HELSINKIS, Suomija, sau- 

šio 29. — Rusų lėktuvai mete 
bombas į suomių lauko ligoni
nę Karelijos fronte. 17-ka ka
reivių užmušta.

Rusai nežino kas 
yra Stalinas

Bet ir ta dalis yra labai 
kalinga suomiams atsiginti 
rusų lėktuvų atakų.

Jungt. Valstijų lėktuvai
rėjo pasiekti Suomiją apie sau
sio 20 d. Jie iki šiol nepasie
kė. Paskutinės žinios apie lėk
tuvus, tilpusios spaudoje prieš 
keletą dienų, buvo tokios, kad 
juos sulaikė britai patikrini
mui. Kas toliau atsitiko su 
siunčiamais Suomi j on lėktu
vais, nežinia. Suomiai dar ne
gavo jų.

" TIENTSIN, ’ ‘ Kinija, " Sausio 
29. — Japonai iš naujo sustip
rino britų ir francuzų konce
sijų blokadą Tientsine. Tarp 
ko kita, japonai trukdo mai
sto reikmenų parupinimą kon
cesijoms. O dėl to gyventojai 
puolė pirkti maisto reikmenas 
atsargai. Krautuvėse pasirodė 
reikmenų trukumas ir kainds 
reikmenims pašoko augštyn 
dvigubai. .

'ūsų Pozicijas
Nepalankus oras pa 

krikdė Britanijos 
transportaciją

LONDONAS, Anglija, sau
sio 29. — Dėl šalčių, sniego ir 
stiprių vėjų sulaikytos atosto
gos Britanijos kreiviams tar
naujantiems Prancūzijoje. Kai 
kurie Britanijos geležinkeliai 
atsišaukė į publiką prašymu 
nekeliauti
svarbaus reikalo, 
traukiniai pavėlavo atvykti j 
savo stotis nuo 12 iki 24 va
landų.

geležinkeliais be
Prekybiniai

Lėktuvai atakavo
Britanijos pakraš

čius
sau-

400 mylių ilgumo 
Mėtė bombas daugiau- 

Tai 
lektu- 
Angli-

sau-

Talkininkai grasina 
nutraukti santykius 

su Rumunija

betgi vokiečiai 
Britanijos 

užpuolikus.

padarė 
aviatoriai

VĖLESNIEJI PRA 
NEŠIMAI

— Vokietijos pranešimais, 7 
talkininkų apginkluoti preky
biniai laivai tapo paskandinti 
pirmadienį; žuvo taipgi du tal
kininkų patrulio laivai.

— Rusų lėktuvai atakavo 
Suomijos miestus. Numesta 
daugiau nei 1,000 bombų. Skau
džiausia nukentėjo uostas Tur
ku. čia 30 žmonių užmušta, 50 
sužeista. 15-ką rusų lėktuvų 
suomiai nušovė. Turku miestas 
padegtas.

— Vokietijos vyriausybės at
stovai pripažino pirmadienį, 
kad buvo įvykdyta mirties bau
smė kai kuriems kunigams 
Lenkijoje. Jie tačiau nuginči
jo kaltinimus, jogei lenkai gy
ventojai yra persekiojami.

— Sovietu laikraštis “Rau
donasis Laivynas” įspėjo Nor
vegiją neduoti Suomijai pagal
bos, jeigu ji nori, kad jos neu
tralumas ir taika butų užtik
rinti..

— Premjeras Daladier pa
reiškė, kad pilnas karas gali 
artimoj ateity išsiveržti. Jis 
kvietė Francuzijos gyventojus 
prisiruošti brangioms aukoms.

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 29. — Pereitos savaitės ga
le suomiai surengė per radiją 
kontestą rusams paimtiems ne
laisvėn. Rusų inteligentiškumas 
pasirodė ne koks. Pavyzdžiui, 
vienas jų pasakė, kad Stalinas 
yra Rusijos prezidentas. Jis 
nieko nežino apie Kalininą. Ki
tas atsakė, kad Berlynas yra 
Francuzijos sostinė. Dar kitas 
paaiškino, kad Skandinavijon 
įeina Suomija, Švedija ir Tur
kija. Iš 40 rusų, klausinėtų per 
radiją, tik 11 atsakė kiek tiks
liau į paprastus klausimus.

Dar viena vokiečių 
traukinio nelaime

170 žmonių žuvo Ja
ponijos 'traukiniui 

užsidegus

Suomiai nesulaukia 
lėktuvų iš Jungt.

Valstijų
HELSINKIS, Suomija, sau

sio 29. — Suomijoj laukiama 
tarp 50 t ir 60 lengvųjų karo 
lėktuvų iš Jungt. Valstijų. Tai 
yra dalis užsakytų Jungt. Val
stijose karo lėktuvų Suomijai

BASEL, Šveicarija, sausio 
29. — Sekmadienį kariuome
nes prekybinis traukinys 'iš 24 
vagonų susidaužė su geležin
kelio lokomotyvu. Įvykis už
blokavo parupinimą reikmenų 
Siegfriedo linijai pagal Šveica
rijos sieną. Visą dieną laiko 
ėmė bėgius nuvalyti.

Nuo karo pradžios Vokieti
jos geležinkelių sistema atrodo 
pakrikusi. Vienas aiškinimas 
yra, kad Vokietijos geležinke
lių’ inventorius nusidėvėjęs ir 
kad darbininkai perdaug nu
varginti. Kitas aiškinimas: Vo
kietijos darbininkai kai kuriais 
atvejais sužiniai sabotažuoja 
nacių susisiekimo sistemą.

atsimušė į

TOKIO, Japonija, sausio 29. 
— Japonijos traukinis iš dvie
jų vagonų, vežęs darbininkus 
Osaka priemiesty,
vagonus tankus su gasolinu. 
Gasolinas pasipylė į žemę, va
gonai su darbininkais nuvirto 
nuo bėgių ir užsidegė. Nelai
mėje 170 darbininkų žuvo, apie 
100 kitų sužeista.

Turkija gavo 
$60,000,000 talki

ninkų aukso

Chicagai ir apieiinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

Bendrai giedra; lengvi ir vi
dutinio stiprumo šiaurės vaka
rų ir šiaurės vėjai; saule teka 
7:06 v. r., ąidžiasi 5:01 v. v.

Nepanorėjo “šalto” 
krikšto

HUBBARDSVILLE, W. Va„ 
sausio 29. — Tikyba pergyve
na sunkius laikus, žmonių įsi
tikinimas krikštu nebeišlaiko 
kvotimų. Tai patyrė metpdistų 
kunigas šiame miestely.

Jisai iškirto aketį Hurricane 
upely, čia jis norėjo pakrik
štyti 18 ištikimųjų. Tačiau tik 
3 tejlindo į aketį. Kiti 15 atsi
sakė b’sti, nes šitoks krikštas 
pasirodė jiems peršaltas, šal
tis pasirodė stipresnis už tikė
jimą. j •

ANKARA, Turkija, sausio 
29. — Specialus traukinys at
gabeno iš Syrijos į Ankarą 
$60,000,000 aukso. Tai pirma 
talkininkų, britų ir francuzų, 
paskolos dalis Turkijai. Viso 
talkininkai yra prižadėję ~ tur
kams paskolinti $168,000,000.

Prasidėjo A.D.F 
konferencija

MIAMI, Florida, sausio 29. 
—- Pirmadienį čia prasidėjo 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomosios tarybos konferen
cija. Federacijos prezidentas, 
Wm. Green, davė suprasti, kad 
Federacija oficialiai neipdor- 
suos nė vienos kurios partijoj 
kandidatų ryšium su jau . varo
mu politinių nominacijų 
jum. ■■ ■/ ■' •••>■

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

VATIKANO MIESTAS,
šio 29. -7- Lęjnkijos kardinolas 
Hlond paruošk popiežiui rapor
tą. Aiškina, kaip naciai cku- 
puotoj Lenkijoj žudo lenkus, 
niekina bažnyčias, kolonizuoja 
vokiečius turtingesnėse apylin
kėse, siunčiA lenkus į nuterio- 
tas šalies dalis, žudo ir kan
kina lenkus kunigus ir kt. į

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 29.— Suomijoskariuome
nė sulaužė 9 dienų rusų ata
kas, paėmė rusų po-zicijas šiau
rėje nuo Ladoga ežero, užmušė 
1,250 rusų kareivių ir paėmė 
nelaisvėn 160.

LONDONAS, Anglija, sau
sio 29. — Pirmadienį Vokieti
jos lėktuvai atakavo laivus 
Anglijos rytų pakraščius. Ata
ka tęsėsi nuo 9 vai. ryto iki 
pietų, žalos padaryta mažai.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 29. — Pranešama, tūlas 
skaičius Vokietijos submarinų 
išplaukė į plačiuosius vandenis 
talkininkų prekybos laivų skan
dinti toli nuo Europos pakraš
čių. "Francuzijos vyriausybė sa
ko, keletas submarinų paskan
dinta, bet nepraneša, kaip sun
kus vokiečių nuostoliai buvę.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 29. — Vokietija stipriai 
spaudžia neutralias šalis, rei
kalaudama įvairių reikmenų. 
Francuzijos politiniuose rate
liuose kalbama: tai rodo, kaip 
smarkiai vargina Vokietiją 
talkininkų blokada.

LONDONAS 
šio 29, 
ministeris pareiškė, kad karo 
pramonėm reikės miliono mo
terų. Darbininkai klausia: ko
dėl turi būti moters samdomos 
darbui karo pramonėse, kuo
met daug vyrų darbininkų ne
gali gauti darbo?

Suomijosi kariuome-

Anglija, sau-
Britanijos laivyno

va-

Naujas aliejaus lau
kas surastas Rusijoj 

, ■ —’■**■* "c'
LONDONAS, Anglija, sau

sio 29. Pranešama, /rusai 
suradę Kryme 
lauką. '

naują aliejaus

.7, -

y*'
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BUCHĄREST, Rum u n i j a, 
sausio 29. — Talkininkai, bri
tai ir francuzai, davė supra
sti Rumunijos valdžiai, kad jie 
priversti bus nutraukti su ja 
santykius, jeigu aliejaus klau
simas taps išrištas nepalankiai 
jiems, talkininkams.

Hitlerio spaudžiama, Rumu
nijos 
t i jai 
pina 
nijos
yra priešingi šitam norui.

LONDONAS, 
šio 29. — Vokietijos lėktuvai 
pirmadienį atakavo Britanijos 
pakraščius 
ruožu,
šia į prekybinius laivus, 
buvusi didžiausia nacių 
vų ataka iki šiol prieš 
ją.

žalos 
mažai, 
nuvijo

Paskandinti trys neutralių 
šalių laivai,. Jie .žuvo - nuo vo
kiečių submarinų torpedų. Pra
nešama, submarinai atnaujino 
veiklą.

Tyrinės kunigo Cou 
ghlino veiklų

Cenzūra pagaliau 
praleido žinią

valdžia nori siųsti Vokie- 
net tą aliejų, kurį paru- 
britų ir francuzų kompa- 
Rumunijoj. Talkininkai

Naciai persekioja 
katalikus lenkus

VATIKANO MIESTAS, Ita
lija, sausio 29. — Paskelbtas 
raportas, kurį Lenkijos kata
likų galva, kardinolas Hlond, 
paruošė popiežiui.

Raportas įvardija paskiras 
katalikų diocezijas ir arkidio- 
cezijas Lenkijoje. Pasakoja, 
kaip naciai kolonizuoja vokie
čius turtingesnėse Lenkijos da
lyse; išmesdami lenkus iš jų 
vietų. Kaip siunčia lenkus į ba
daujančias apylinkes, iš kurių 
naciai išvežė į Vokietiją tur
tą. Įvardija dešimtį kunigų, 
kuriuos naciai užmušė. Įvar
dija daugelį kitų kunigų, ku-

Duoda 
niekina 
kt.

LONDONAS, Anglija, sau
sio 29. — Tik pereitą sekma
dienį, sausio 28 d., paskelbta 
svarbi žinia. Pranešta, kad sau
sio mėnesio pradžioje Angliją 
užgavo šalto oro banga, kad 
taip didelių šalčių nebuvo jau 
nuo 1864 metų, kad namuose 
vandeniui vamzdžiai buvo už
šalę, etc.

Suprantama, gyventojai šal
čius pergyveno. Bet cenzūra 
pranešimų apie šalčius neleido 
spaudoje talpinti, nė per radi
ją paskelbti. Kodėl žinios apie 
šalčius buvo cenzūruojamos, 
dauguma anglų nepajėgia su
prasti.

NEW YORK, N. Y., sausio 
2'9. — žydų Liaudies Komite
tas įteikė Justicijos Departa
mentui skundą prieš Detroito 
“radijo” kunigą Coughliną.

Ryšium su skundu Justici
jos Departamento atstovas, ad
vokatas O. John Rogge, pareiš
kė, kad departamentas jau 
prieš kurį laiką yra nutaręs 
padaryti kunigo Coughlino vei
klos tyrinėjimą.

Coughlin, kaip žinoma, varo 
fašistinę propagandą Ameriko
je. Neseniai areštuota 17 as
menų, vadinamo “Krikščioniš
kojo Fronto” narių. Pas juos 
užtikta ginklų ir inkriminuo
jančių dokumentų. Patirta, kad 
jie planavę smurto žygius. 
Coughlin yra artimas šitai or
ganizacijai 
pranešimai 
ganizacijos 
jo veikla
mentas domisi.

asmuo. Kai kurie 
sako, jis esąs or- 
įkvepėjas. Todėl ir 
Justicijos Departa-

Talkininkai ruošia 
armiją karui Bal

kanuose
80,000 amerikiečių 

sugrįžo namo

riuos naciai sumušė, 
pavyzdžius, kaip naciai 
katalikų bažnyčias, ir

Tenka dar pažymėti, **■

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 29. — Pusiau oficialiai pa
tvirtinta, kad talkininkai ruo
šia stiprių armiją karui Balka-
nuošė, jeigu vokiečiai išvysty- iš Euro p 
tų ofensyvą pietų rytų linkui, rikiečių.

C., sau- 
pradžios 
d. 1939

WASHINGTON, D. 
pio 29. — Nuo karo 
Europoje (lapkričio 1 
m.) į Jungt. Valstijas sugrįžo 
iš Europos apie 80,000 amc-

pe- 
lai-
pa- 
in-

Tenka dar pažymėti, kad 
reitą šeštadienį Britanijos 
vyno ministeris Churchill 
reiškė, jogei 15,000 lenkų 
telektualų jau išžudyta- Lenki
joje. Ir išžudė juos naciai.

“NAUJIENŲ”

Radio Programai
DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR

ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI. ' i
Veislios sesers

ĘERLYNAS, Vokietija, sau
sio 29. — Šešios vokietės, vi
sos šešios sesers, gavo nacių 
medalius. Jos pagimdė 82 vai- . i ii." ' ‘l ’ t • < .*■ t

kus. Viena jų yra motina net 
21 vaiko.

šitos sesers gyvena Bavari
joje, Schloberg miestely

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

W.G.E.S., 1360 kilocycles.
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yra pavojuje, nekalbant apie Ualvfts gkaildpiimft gydytojas, simptomus, kurie atvedė jį pas ^tUVUB OKdUUejlIIlV _.Mąno

TONSILU TEISMAS(Tęsinys)Chroniškai sutriieusių tonsilų audiniuose bakterijos rdmiai suka sau lizdelius, gamina pūlių kešenaites per ilgą laiką. Tankiai net gydytojas pažiūrėjęs į tokius palocius žmogaus burnoje paskaito mažu daiktu, nes tonsilai išrodo esant visai nekaltais. Matant tokį vaizdą yra geru daiktu ir gydytojui prisiminti, kad jis gal mato tik tonsilų pavidalą padengtą išrodančiai nekaltą žievelę, kuri slepia nuodus, viduje. Tai nėra retas atsitikimas, kuris nesu- klaidihtų ir gudrų gydytoją. Besimėtantis reumatizmas po įvairius sąnarius dar daugiau liudija apie paslėptas chroniškas lezijas.Seni, chroniški tonsilai yra labiau žalingi sveikatai, nekad naujai įdegti. Jie pagamina ir įpila į kraujo apytaką daugiau vidujinės sekrecijos, nekad gauna medžiagos gamybai. Kitaip sakant, jie turi didesnes išlaidas, nekad painias. Tokiu budu, anksčiau ar vėliau, jiems gręsia bankrotas. Liaukų produktyviš- kūmas sumažėja hškai su kraujosumažėjimu jose. Kraujo pri buvimo takai būna žvmiai susiaurėję, todėl ir medžiagos da- s ta tymas būna mažesnis, kuomet kraujo ištekėjimo takai visuomet būna padidėję, platus, kurie visas žalingų infekcijų kiekybes lengvai išneša į kitus kūno organus.Chroniški tonsilai yra pilni mažyčių absesų. Jos kartais būna nedidesnės už aguonos grūdą arba dar mažesnės. Nurijant maistą, geriant vandenį, kosi* jant jjuna uždėtas spaudimas ant tonsilų esančių perpildytai^ šitais mažyčiais absesais. Uždu-

ir jaustis

proporciona- cirkuliacijos

trykšta ir būna išnešiojami į sistemą. Pirmiausiai atsiranda mažyčių liaukų padidėjimas, žirnio didumo ir panašiai, šoninėse kaklo sienose, šitos liaukos pirmutines pastoja kelią ir mėgina sulaikyti besiplečiančią' įrodo, kad žmogaus

Vargintojai!
Blogra» galvos skaiidSilmaB sugadina nusi- 

l 
daugelis žmonių kenčia nuo fralvae skaudi- 
jimo nereikalingai, dėlto, kad nežino tikros 
priežasties.
Kai kitų kartų tau skaudčs galviu patik
rink pats save. Gal tau reikalingas tikrai 
geras palengvinimas netvarkiai veikiančių 
vidurių. Ir jeigu tąs yra, tai maža Ex-Lax 
plytelė • suteiks tau didelę pagalbų.
Ex-Ląx yra labai patikimas Uuosuotojas. Jis 
yra efektingas veikime, bet taip pat ir 
švelnus, Jis dųoča rezultatus be jokių išsi- 
tompinių ir nesmagumų.
Be to. Ex-Lax yra -mal >nug: priimti. Jis gar
dus kųip skanus šokoladas. Jus galite gauti 
dėžutę kiekvienoje vaistipčjo už 10 centų 
ųrba už 26 centus. ,

gydytoją.Ar tonsilai yra sutrikę ar ne, tai yra gydytojo dalykąs išsprę- teikimą... padaro visai serganti! O visgi sti. Kad tonsilai yra centralmė nuodų stotis, tai galima (įaugę-, riopai spręsti. Pasikartojanti tonsilų įdegimo istorija specia^ liai su .gerklės skaudėjimais jaunystėj, šv. Vituso šokiu, aštriu reumatšku karščiu yra geriausi įrodymai. Kaip greit gydyto jas išgirsta minint biįe vieną iš šitos trejybes, jis palįngdoja galvą Ir nusiramina, nes dvide- ‘šimtas nuošimtis tokių ligonių pirmiau turėjusių gerklės skaudėjimus, ir su senais tonsilais, turi širdies ligą anksčiau ar vėliau.
RAUDONA GĖDA.Tiriant tonsilus galima tuo jau pažinti juos pagal jų raudonus ruožus (raudonų gėdų), kurie rodo į visas gerklės puses ir susiduria apie minkštųjj' gomurį. Sutrikę tonsilai gali būt raudoni, pilki, palši, arba maži, šiukštus, skylėti, arba minkšti ar kieti. Daugelis žmonių pažiūrėję į veidrodį patys^mato geltonus ar baltus taškus ant savo tonsilų. Paėmus bent vienų iš šitų geltonų kruopeliu ir su- trynus tarpe pirštų patirsime, kad jos turi labai • ofęnsyyiška kvapų. Tokie tonsilai dažnai suteršia žmogaus kvapų taip, kad jį iš tolo priseina pažinti. Tu-

SAUGOKITF.S PAMEGDŽlOJIM V t 
ATSISAKYKI! PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienae tikras Ęk-Lok I 
Įsidčmčkite raides ’’fi-X-Ij-A-X” ant 
dčžutčę ir kiekvienos plytelčs. Kad 
gautumOt geras pasekmes, reikalau
kite prlgiualio Ex-Lax.

h,ii ■■ ne imi

—Mano draugui išėmė tonsi- i lūs dar ve neseniai ir jis labai ’ sirgo.—Taip. Kiekvienas turi kitą draugų, kuris blogai serga. Bet ar tai yra įrodymas, kad tamstos tonsilai turėtų pasilikti? Ne. Tonsillektomija neišvengtina.Kada nusikaltimas esti liudijimais įrodomas teisme, bausmė nebeišvengiama. Taip yra ir šu lonsilais. Kada jie lieka įrodyti, zaipo sveikatos priešai, kaipo žalos nešėjai, kitokio išėjimo nelieka, kaip tik paskirti jiems bausmės .dieną ir pakarti juos dratine kilpa.
(GALAS)

LIETUVOS
ŽINIOS

Kaimo rūpesčiai

Sužalojo liudininkąROKIŠKIS. -Jankausko byloje buv. liudytojui, Barakų k. gyv., akmeniu permušė galvų. Gyvybė pavojuje.Mrs. A. K. JARUSZ
Physica] Therapy 

and Midwffe
Pradžioje savaitės. 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSKl
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4737 

Namu Tcl : PROSPECT 1930DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
. .................. .......... —- —y—

infekciją iš tonsilų į sistemą. Tokia liaukų pakilimas dažnai yra pastebimas pas vaikus ir paaugančius jaunuolius. Gydytojas tyrinėdamas tonsilų-padėtį niekad nepraleidžia progos neapčiuopęs kaklo sienų. Jis ieško ar ten nesiranda pakilusių “gūželių”. Patėmijus kaklo sienose lezijas aišku tad, kad ton- silhi yra sugedę, ir kad nuodinga sekrecija liejasi ir plečiasi į sistemą. Ji nuodija visus organus lygiai, bet labiausiai paliečia širdį, kuri po keliuje.
SIMPTOMŲ PRADŽIA.Sprando sustingimas ar nugarkaulio nemiklumas rytmety, reumatizmo gėlimas po piet, ne- uritas einant namo,pavargusiu vakare neužtenka paaiškinimo žodžiu abzorpcija (nuodų susigėrimas). Ji taipgi neatsako į ankstybiniai numatytą širdies skaudėjimą, palpitaciją, krutinės veržimą ir širdies supuolimo baimę vidurnaktyje. Abzorpcija yra senas būdas nuodų susigėrimo į sistemą. Nuodai bėga į širdį tam tikrais takais, panašiai ta vandens, srovė po didelio lietaus bėganti _ _____nuo kalno į klonį tam tikra va- nnt dvokiantį kvapą žmogui ga. Ta vaga ilgainiui išsitobu- nėra reikalo įpulti į desperaci- liną į griovį, bet pats vanduo jų ir apkaltinti skilvį už mais- k.onyje dingsta. Tekanti per(t0 nevirškinimą, arba dantis už širdį nuodai padaro panašius blogą malimą. . griovius, bet patys nuodai ab-1 zorpcijos (susigėrimo) budu, dingsta kaip, tas vanduo klonyje.Kada žmogus kreipiasi pas gydytoją, kad patirti kodėl jo širdis nerimauja, gydytojas pradeda jį tuoj aus klausinėti įvairiu nepamenamų dalykėlių iš gyvenimo — kiek kartų slogą yrta turėjęs, kiek kartų garklę skaudėjo, kaip dažnai nevalgo, nes maisto nuryt negalėjo ir panašiai. Žmogus tankiai atsako su giliu pasiteisinimu: “gydytojau, tonsilai manęs niekad nekankino; be to, jie yra toki mažyčiai, kad sunku ir matyti”.Vien tik tekis pasiteisinimassveikata

negalėMano

RŪDININKAI. — Beveik si ūkininkai prisivežė per irutę valdiško miško, todėl bar laukia kaip bus išspręstas šitas klausimas. Yra tokių, kurie nepaisant draudimo iš suvežtos medžiagos pasistatė trobas. Daugumas ūkininkų teturi po 3—5 ha, bet laiko po keletą karvių, nės lenkai leisdavo ganyti miškuose, o dabar žino, kad to nebus. Žemės čia blogos ir .žmonės važiuoja duonos pirkti kitur.Pamerkio urėdijoje yra buv. Lenkijos prezidento medžiokle namai, kurių visas turtas iš-Per sąmyšį

vi- su- da-

URANE COAL UOMPANV 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas fORTSMOUl'H 99*2 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant
5 tonus ar daugiau č............................ ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

Po gero ištyrimo, tonsilai taipj pat gali būt įrodyti esant visai nekaltais ir likti išteisinti. Blogas kvapas gal būt paeina nuo kitų organų sutrikimo. Tokie žmonės, vieloj anksti rytmetyje skubėti į aptiekę vaistų/patartina geriau padaryti sutartį su gydytoju ir ištirti, dvokiančio Kvapo priežastis.1 SkuBejimas gauti gyduolių yra senas papro-’ fys, kuris nėbeaiatinka dabarti- nienis laikams. Vėlia tįsis" medicinos mokslas mokina geriau išvengti priežastis, kurios gimdo ligas, nekad nuodyti sistemą pragaištingais chemikalais ir komercine konkokcija.Jeigu skaitytojas numato, kati aukščiau minėti simptomai ata- tinka jo “bėdoms”, juo greičiau' tuo geriau, reikia pasitarti su savo gydytoju išdėstant jam visas savo “bedas”. Kada gydytojas ištirs jūsų istoriją, persijos visus liudijimus, patikrins kitų organų skundus,galės jums pareikšti tikrą jūsų sveikatos stovį. Jis gal paliks jūsų tonsilus ilgesniam tyrinėjimui, arba labai gal pąsitaikyt, kad jis duos jiems ultimatą tuokiau užnerti kilpą ant kaklo, .kad tie kulpristai daugiais nedarytų širdžiai žalos. -
TONSILŲ NUTEISIMAS,Paskutinis tonsilų teisimas visuomet yra baugus. Nėra abejonės, kad ir jus pasipriešinsiu ,avo tonsilų giljotinai, kuomet ateis laikas jų likimą nuspręsti. Tada jus pradėsit abejęt ir teisintis:—Kažin ar dabar čia man eikia operacijos? O gal nieko aegelbės? — Jus klausite pats avęs ir tyrinėsUės pas kitus.—Tamsta nekalbėk Juokus..itie tonsilai reikia nirčia.ars. Aš maniau, kad tik vai lams reikia tonsilus išimt/?-r-Kodėl gi tik vaikams? Vai xai paprastai nori operaciją ati i dėti, kąrtais uet sų ašaromis, iki užaugs.‘ —Bet man tonsilai niekad I neskaudėjo.. —Taip. Tas labai teisinga I Tamstos tonsilų gyvybė jau se i mai yra dingusi. Jie yra lepa- I llHę tik puvėsių gabalais.—Bet, gydytojau, jeigu - įai! reikfo-pjaustyti burnoje, manoĮ stysa«>li ‘ 1

žinoma,

’ COPR. >939, NJGDUCRAPT SfifcVICfi, ING

SHASTA DAISY PATTERN £414
No. 2414—Gėlės*—lovos kapai iš trfjopų medžiagų.No. 2414 |

Vardas ir

i NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT„
| 1739 So. Halsted St., Chicago, HL.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

' y ’c.
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Adresas.

Miestas ir valstija.

tų mano dainavimui.—Neteisybė. Devyniasdešimt septyni nuošimčiai po tokių o- peracijų balsą pagerina. , '—Bet, gydytojau, aš siu operacijos ąįlaikyti unžius?.įi . >■—Ką amžius turj bendro su chirurgija? Reikalui esant žmogus niekad nėra sėnas, kad ir koja nupiauti, kuomet gangrena gręsia gyvybei.—Bet aš girdėjau, kad tomšilų operacija daug kraujuoja? liko apsaugotas.Jus vėl teirausitės. j nemaža retų gyvulių nušovė—Paprastai ne.—-Atšaus jums brakonieriai.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSJohn F. Eudeikis

SENIAUSIA 4K DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENA? IR NAKTĮ'- -■■■ ' 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

I—x -f • koplyčios visose

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais* 10:00 vai. ryto iš IV. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

1 Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
engia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
u elektra, parodančia mažiausias 
laidas. Specialė atyda atkreipiama 

mokyklos vaikus 
taisomos.
m.ANDOS uuu 10

Nedėlioj pagal 
augelyj aisiuKimų 
<os be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kreivos akys

brytu iki
sutartį.

aays aLilaisu

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
ir Akinių Dirbtuvė 

756 VVEST 35th STREET 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso TeL YARDS 5921DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Kiti Lietuviai Daktarai __
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434Dr. Peter JohnBartkus

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

ir susitarus.

DR. A.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 WeM 63rd Street / 
vaiaudub. uuu i- u nuc 

vai. vdKai«< u pa^ai »ularl| 
i e* ' » įtobULU l 67d 
it. .IKGUMA 242

ui įsu 
i—9 
<>iisu

dilių

Dr. iVlargeris
33zo So. tiaisied St.

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

Šventadieniais lik susitarus.
Phone YARDS 7299.

TeL Office, Wentworth 6330
; Rez. Hjjde Park 3395 ,Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

nubaustigydytojas jums pa

3354

1646 West 46th Street

Yards 1139Yards 113h

>834 So. Wesiern Avė.
IJ 0 South 49lh Court, Cicero

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iiiiliiitiiiiiiliiiiiiiiiuiiiiiaiiliii

ANTANAS M. ITITLLIPS
IJtuanica Avenue Phone Yards <90

S. P. MAŽEIKA3319 Lituanica Avenue
LACHAVVICZ IR SŪNUS 2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127(1

J. LIUTKEVIČIUS1348 S. Cąlifoįįnia Avenue Phone Lafayette 3572

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

A NTHONY R, PETKUS
J"!.. s. r Phone GrovehilĮ 014 

Phone Cicero 2109

ALBERT V PETKUS
1704 So VVestern Avenue Phone Lafayette *02

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence TeL BEVERLY 8244DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

A. Montvid, M. D.
Wusi Towi> Stato Bank Bldg.

2«00 ĮVEST MADISON STREET
Vai l iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Telefonas SKELEY 7330 
'anui t«»iofnna» RmnwirJb 0.401

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie Western Avenue

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

i. r. Pulbuckl Lt \ ai' 

utlMTUJAs IK UH1KLKGA> 
jiaiiOot h,u.-idiuii 21 u 0 vai

)5\ Garfield B.vd. 
•r Dairi e n Hemlock 66MM

So. Halsted Street YARDS 1419

L j. Mlp Phone Yards 0781
Yards 0782

Phone CANAL 6122DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS /

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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 KM-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994Dr. 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

r .rrrt
•
Valandoh vakarais nuo 6 ik 

Telefonas VARDS 0818 
Keivirladtpniat> ir Sekmadu* 

pagal sutartį

Si

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

„tisas 127 N Dearborn
t?> i|:<4 Te! (' litrai 4411 

i -o U23 ag tiabted b • 
8 3<

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso teL CENTRAL 1B24

Namų Tel —Hyde Park 3395Garsinkitės “N-nose”
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Ką ŽmoneG Mano Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke aukų pakvitavimas Nr. 24

APIE D1DELJ PAVOJU KRIKŠCIONYB
Bostono “Darbininkas“ gruo

džio 12, 1939 įdėjo straipsnį an
trašte “Tikėjimas Ir Gyveni
mas“. Jau vien antraštė yra ga
na intriguojanti. Pats straipsnis 
pilnas drąsių ir atvirų pareiški
mų. Girdi: k

“Niekada, tur būt, netapo 
katalikų Bažnyčiai tikėjimo 
ir gyvenimo santykių proble
ma tokia aktuali, kaip musų 
laikais. Kasdien, kas valandą 
mes jaučiame vis gilesnę ir 
gilesnę prarają tarp tikėjimo 
ir gyvenimo. Jeigu nepavyks

į Bažnyčiai ją pašalinti grei- 
čiausiu laiku, krikščionybei 
gręsia didelis pavojus.“

Tai va, jums tikras siurpri
zas. Visai “bedieviškai“ nupasa
kota. čia neakcentuojama, kad mą dantį, tai ar, sakysime, kad 
krikščionybės gelbėjimui reikia tas dentistas tą padaro iš pasi- 
tankinti komunijas, platinti Ro- aukojimo, jei jis iš jo nepainia 
mos katalikišką spaudą, didinti’atlyginimo? Visai ne. čia jokios 

ytikįnčiųjų susipratimą, gilinti kalbos apie pasiaukojimą nega- 
tikybos pažinimą. Bet sakoma, 
kad reikia panaikinti arba bent 
sumažinti tą prarają, kuri pa
sidarė tarp tikėjimo ir gyveni
mo. Autorius toliau sako: 
“Krikščionybė nėra graži teori
ja, kurią galima priimti ir tikė
ti, bet yra gyvenimas, ką mes parapijoną ir neima už tai at
tikime, turime vykdyti gyveni
me“. Juk tai iš tikrųjų nepa
prastas pareiškimas.

štai dar reikšminga mintis: 
“Jei Kristus šiandien ateitų su 
kunu vėl į musų žemę. Jis ne
rastų pakeisto žemės veido. Jis 
pasigestų savo karalystės.“ Iš to 
išeina, kad Kristus nesusižavėtų 
puošniomis bažnyčiomis, didin
gais vienuolynais, brangiomis 
katedromis ir bazil;komis; ne
nudžiugtų pamatęs bažnyčiose 
ir kitose Romus katalikiškose i- 
staigose kryčius, diilžAilėš' reli
gines stovyias, meniškus religi
nius paveikslus; Jis nesusižavė
tų pulkais kunigų, vienuolių ir 
skaitlingais vyskupais ir Jtardi- 
nolais. Tie visi dalykai nereiš
kia, kad gyvenimas eina pagal 
mums Kristaus paliktą mokslą. 
Autorius išveda, kad kaip tiki
me, taip turime ir gyventi, tai 
yra tarp gyvenimo ir tikėjimo 
neturi būti prarajos.

Aišku, kad nepaprasta išva
da darosi iš minėto straispnio.

Šis “heretikiškas“ straipsnis, tose bažnyčiose, vartodami pa- 
vieriok, turi vieną labai “kata- rapijonų įtaisytus bažnytinius

likišką” pareiškimą, būtent, a- 
pie romiškus kunigus. Rašo, 
kad visas ktfnigo gyvenimas yra 
auka. Girdi; “Kunigiški pote
riai, sunkus ir nedėkingas apaš
talavimo darbas, savęs ir pasau
lio išsižadėjimas, gyvenimas 
skaistybėje, etc.“

Ir žvirbliai ant tvoros čirš
kia, tvirtindami, kad tai labai 
“katalikiškas“ pareiškimas.

Apie Romos katalikų bažny
čios kunigų pasiaukojimą tik 
ironiškai, su pašaipa tegalima 
kalbėti. Nei vienas luomas nesi- 
aukoja taip mažai, kaip Romos 
katalikų kunigai.

Imkime keletą pavyzdžių.
Jei dentistas iš miesto ginda

mas algą miesto ligoninėje bied
nam žmogui ištraukia skauda-

Ii būti. Bet jei privatiškas den
tistas biednam žmogui dykai iš
traukia skaudamą dantį, tai jau 
kitas dalykas. Tada tam dantis
tui visi pripažinsime pasiauko
jimą.

Jei kunigas aplanko sergantį

L. R. K. S. A. 294 kuopa, Warehouse Point, Conn.
(per M. Ulčinską) . ..................         '

Brockton Liet. Piliečių Draugija—$100 00, šv. Roko pašalpinė 
draugija—$25.00, Montello Mass. ir aukojd ir surinktas virš- 
minėtas aukas prisiuntė Jonas Stoškus, viso .ų...... ................ .
Lietuvių Kon trak torų Sąryšis, Brooklyn, N. Y. (per St. M.

Karvelį) .................          I
Lietuvių Katalikų Studentų Dt-ja, Waterbury( Conn.
(per A. Kateivąj ............. ........... A........       i
Ignas Geržunąs, Tucson, Arizona  .....  :..... .'L.....'..............
Šv. Liudviko Draugija, Worcester, Mass. (per I. Pigagą) ...... !
New York, N. Y., penkių liet. Draugijų parengime, sausio 14 d, 
surinkta, įteikė Alf. Stankevičius ir St. Skorubskis ...........  !
(Rengėjai: šv. Kryžiaus D-ja, šv. Jono D-ja, šv. Izidoriaus 
D-ja. Lietuvių Demokratų Klubas—Bronx, N. Y., ir L, Vyčių 
12 kuopa, N. Y. Aukojo: po $5.00—kun. P. Lžimbė, į5, šipiulienė 
p. Skuržinskienė, S. Dautartas, J. PėtraiČiat, J. Mikalajūnas, 
T. Talačkd; po $3.00—p. Radzvinskienė; po $2.0O-rJ> Braškis; 
no $1.00—J. Tiškas, S. Pranckauskas, A. Bartusevičius, p.
Markevičienė, R. šilkaitienė, J. Kopčįnskas,. J. Liekutis, M.' 
Barščiauskas, F. Lukševičiųs, J. Baniunas, S. Jatkauskas, J. 
Labinskas, J. Kscenaitis, S. Kovaliauskienė, p. Dzikįenė, S. 
Kazlauskas B. Paulauskienė, p. Jatkauskienė. R. R, Utvierienė, 
o. Burisevičienė, j. Burisas/p. Rugienė, p. Bičiusienę, p. Me- 
činskienė, d. Venclauskas. n. VaįČ’unienė, K. Skarubskienė, 
Jur. Žvirblis, A. Stankevičius, J. žųkaitis; smulkiais—$2.40; 
oarengimo pelnas—$78.69).
Jonas Dudėnas, McKenzie Island* Ont. Canada, surinko iš 
Cocheneur kasyklose dirbančių lietuvių ir svetimtaučių ......... $ 
(prisiuntė K. BeniUšis ir A. UrbonĄs, Winnioeg, Mann., Cąnąda) 
Dienraštis “Vienybė”, Broolyn, N. Y., prisiuntė ... ..... $
'aukojo: E. Danvlienė, Worce°ter. Mass.-—$5.00: M. Pond- 
Tackson Heichts, N. Y., V. Stankevičius, Jamaica Eaąt, <;
A. Pod^ris, Brooklyn. N. Y., P. Baltakis, Furnęss, Sa$k.; Čabada) 
A. P. Slavin, Duąuesne, Pa. (per K. S. Karpių, .
Cleveland. Obio) ......................................... ...............
V. And.rejauskas. Youngstown, Ohib, (per K. S. Karpių, 
^levela^d, Ob’^) ........................ .........................
Grand Rapids, Mich., lietuvių organizacijos ir visuomenė ,
’^orisiuntė P. Gre’ča’tis.) ......... ......... ..... ........J. $ 272,*76
''aukojo: no $25.00—Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugija, ŠV;
Uircūo D-ia. D. T.. K. Vytautu Kareivių D-ia; $10.00—Šv. " 
P^tro' ir Povilo D-ja; no 5*5.00—Lietuvių Balsuotojų Lygai 
Sus’v. Lietuvių R. Kat. Amerikoje 54 kuona. susivien. Lietuvių 
Amerikoje 42 kuona: šio« kuopos nariai—$10.00—P. Greičai- 
♦is; $5.10—A. J. ir M. Bemo+ai: po $5.00—A. Kortz, J. J. 
Bachunas, F. Žųkaitis; po $100—K. Arcikauskas, P. ir T. Gijs- 
fon. A. Bernotas jaun., U. Lilitkienė, K. Pašluostą, P. Kluonius,' 
P. Mikelinskas: no 5Hn.—E. Liudžinipne. V. Sadauskas* no 25c. 
—J Savickas, M V’tunskas, J. Pariauka, J, Martinkevičius,
O. Kirlicnė, O. Mičiulienė, R. čižaųskjenė, B. Mikutavičius, V. 
Roffnc0xnėi”s. A. PanojVioriA* sm’ilk.-—40c.: .atskiri * asmenvs: 
$5.09—M. Kučinskas: $2 00—S. J. Barto; po $1.00—J. Puzaris, 
K. Dėdvnienė, N. Kučinskaitė. B. Oksas. Dr. F. A. Adams; 
sausio 12 d. nramnuns neinąs—'*119.76: nroduktais nramoeai ąii-

: J. ir V Raųlvpaičiai. K. Vipnžindis.-_U. Liutkienė, Ti-?
- — - - n - .------ . .. .. ; 1

P. Mac;eiavskas, P. čiž°uskas, A. Kine. A. J. ir M. Bernotai,
J. A. Sberwin Bųnnr MarVnt. K^nf 5 and 19 cenf Store) 
Gasnaras ir Monika Petruliaųčiai, Bronchville, N. j... ........ .....
(nrisinntė Fabian Saranko, Paterson. N. J.
Bendras Organizacijų Komitetas Vilniaus Kraštui šelpti, W. 
Lynn, Mass.. surinko (prisiuntė K. Mereškevičius) ... ..... .......
(aukojo: $15.00—Liet. Piliečių Klubas;' no $10.00—Moterų 
klubas, Šv. Onos Draugystė, šv. Juozapo D-ja, šv. Kazimiero 
D-ja: po $5.00—Simu ir Dukterų D-ia, A. L. T. Sandar^š' nr. 
40 kuona; sausio 12^d. narengimo neinąs $102.60; Kučių'^aka-

Kazvs Žibikas, So. Boston, Mass. -..... ........

lyginimo, tai ar čia bus kunigo I 
pasiaukojimas? Visai ne. Kimi- koio: 
gas algą gauna iš parapijos ir Č??™
gyvena parapijonų pastatytoje ,Ma^"Vnn Phop/j.V Marins, J?"žemaitis, Kašiuba, 
klebonijoje. Todėl tokį darbą 
turi atlikti kaipo savo pareigą, 
panašiai taip, kaip miesto dan
tistas, kad neima atlyginimo už 
ištraukimą skaudamo danties 
biednam žmogui.

Jeigu miesto dantistas, iš inie- 1 rienės.likučiai—p. E. Zaleskienė-$3.40)
.. . • i t • Kazvs Žibikas, So. Boston, Mass. ..... \............. .....

sto imantis algą, miesto ligoni- v Yomantienė. New York. N. Y. (prisiuntė R. Kurdinaijis) . 
nėj, miesto įtaisytais instrumen- S. L. A. Sekr., Dr. M. J Vinikas prisiuntė .............. i... ..:.........;...
. . , . , v , (aukojo:. SLA 192 kuon^į New Kensington, Pa., SLĄ 266 kuo
tais biednam žmogui ištraukęs na pittsbureh. Pa.. SLA 370 kuopa. Niagara‘-Falls, Nf. -Y.—i
nėj, miesto įtaisytais instrumen- S. L. A. Sekr., Dr. M. J Vinikas prisiuntė .........
tais biednam žmogui ištraukęs Dai pįttsburgh, Pa., .
dantį, pareikalautų už tai atly- $5.00; y. Stulpinas. Niaęra ?Fa11s, N. Y.^-50c.)’ 
ginimo ir paimtų, sakysime, vie
ną dolerį, tai ko tas dentistas 
už tai sulauktų? Jis butų papil
dęs graftą. Ir jei valdžia tą su
žinotų, tai jis tuoj butų praša
lintas ią vietos. O ant rytdienos 
laikraščiuose ant pirmo pusla
pio butų paskelbta apie naują 
susektą graftą.

Na, o kaip su musų Romos 
katalikų bažnyčios kunigais? 
Jie iš parapijos gaudami algas, 
gyvendami parapijonų pastaty-

po

Lietuvių Verslininkų, Amatininkų ir. Profesionalų/ Sąryšis, 
Philadelphia, Pa. (prisiuntė P. Staniškįs) ............J.

• * • • t ■ .. -i ...

■ viso
Anksčiau Skelbta 

..... 'if Lt 170.25 < J'
/ ’ , • ’ * r • • • ’■ ’ j ' - > į ' ' ’ \ -J

Bendrąr ' 
) ir Lt 17O.?5 t, r 7 ' 

Generalis Konsulatas visiems aukotojams ir ririkėjąms 
koja. •’/ ! ' '• •

$’ 1.0,00

$12^00

; 25.00
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> 1.00
; 10.00

$ 152.00

$
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$

15.31

100

10.00

10.0'0

5.00

171.00

$
$
$ 15.00

.5.00 
5,00

$ 17.00

$ 864.64
$4,897,98

$5,562.64

dė- « <

Specialus
Pranešimas

apylinkės 
kepyklų ir 
restaurantų 
SAVININKAMS

Dabar
a komerci- 
barąirengi

wa rftokėūnauji, pasirenkami 
mu dyčiiak

Dabar galite Virti ir kepti švariu, vėsiu pa

togiu budu-su elektriką. Galite paduoti ir’par- 
duoti geresnio skonio, puikiau atrodančius val
gius, virtus ir keptus valgius. Jus labiau paten
kinsite savo reguliarius pirkėjus ir pritrauksi- 

naujų... padidinkite prekybą ir 
daugiau pelno.

te daug 
dirbkite

Leiskite

Patirkite faktus
vienam iš musų atstovų išaiškinti tą 

naudą ir ekonomiją, kokią teikią nauji elek
trinio virimo ir kepimo mokesčių dydžiai.

Telefonas RANdolph 1200
Be Prievolių ir Mokėjimų

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

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3^2^a" 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$4,000,000.00
- $300,000.00

Bet nei popięžiiiš,Romos 
katalikų rašytojai to "dar hema-į 
to. Bet gal jait nėbętęii tas laG 
kas, kada ir jie tąį'į^^į^s. b J 

--Susip^ii|ą' Kata 1 i kas
...............  - i

C 0 M M 0 N WE A t T H E D ĮSOM
■•••• ■ * . ' . . . i . * '

-K'A. ——-
GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

pasaulinėse į-

buk apaštalai 
nedėkingas.

užsimerkelis
ir sakyti. Ti-

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

FED Svings___  and
LOAN ASSOClATIONoFChicago

If’STIN VIACKIEVVICH Pres
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 
V1NG£ FEDERAbl.V 

INS.URED
»l<i? ARCHER AVENIU

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą) 

TIK TELEGRA MOMIS. -

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

drabužius, indus, vyną,, žvakes, 
elektrą, o vienog už krikštus; 
šliubus, laidotuves plėšia . di
džiausius . pinigus . net ir nuo 
biednų žmonių. Tai kaip čia ga
lima kalbėti apie romiškų -kuni
gų pasiaukojimą ir savęs ir pa
saulio a tsižadė j imą ?* Romos ka
talikių bažnyčios kunigai prak* 
tikuoja tokį graftą, kurs griež
tai draudžiamas 
staigose.

Dabar apie tai, 
vimo darbas yra

Tik paskutinis 
taip gali manyti
kintieji jau klerikams, kandi
datams į kunigus, pradeda bu
čiuoti rankas ir sprausti į jų j 
lelnus dolerines. O vienas svar
biausių primicijų tįkslų, tai pa-j 
taryti gerą kolektą jaunam Kri- 
taus darbininkui. Su primici- 
omis prasideda jauno kunigo 
ukštinimai ir garbinimai gyvu 

žodžiu ir romiškuose laikraš
čiuose. Per visą kunigo gyveni
mą parapijonai rengia jam var
lines, visokias sukaktuves, pri- 
mtuves, išleistuves, pagerbtu- 
es ir galybę kitokių nonsensų.

Jei kunigas ir be nuopelnų, tai 
vistiek jam prikergiami dideli 

uopelnai. '
Viso šito akivaizdoje, kaip 

'♦ali atsirasti pas Romos katali
kų rašytojus, drąsos tvirtinti, 
buk Romos katalikų kunigo 
darbas esąs nedėkingas.

Dabar vėl atsiminkime apie 
tą prarają, kuri atsirado tarp 
tikėjimo ir gyvenimo. Dabar 
priėjome prie didžiausios prara
jos. Tarp Romos katalikų kuni
gų gyvenimo ir 'tikėjimo yra 
ta didžiausia praraja. Iš tos tai 
prarajos ir slenka didysis pavo
jus Romos katalikų bažnyčiai.

• | EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
I •.... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy- 

ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk... čia ap
saugą tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau- 
fienŲ Spulka moka 3'/ze/< palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau r okslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
T>adėk sau taupomąją sąskaitą dar šiandien 
'TAT’.TIENV SPULKOJ.

užtikrink savo indeliams tikrą 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISU INDĖLIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
\ < Telefonas, CANAL 8500

L«di -UI........ .... ’... ii ............................ ii
AKINIAI VISOKIOS MADOS

.U *2.45 
pritaikyti akims j 
su pilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui.
Lensą sulaužytą padarome už 
$1,00. Naujf tempeliai 50c. Ad- 
justinimas akinių 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.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom fornfčius, pianus n 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam į fermas ir kitus miestus 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an 
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3468

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir 
nos rųšies su ino 
(etniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darba 
a rantuotas.
420 W. 63rd St.

I’el. ENG. 5888-5840

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Garsinkites “N-nose”

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
t ik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, m.

Vardas-----------------------------------—

Adresas________________________

Miestas----------------------------------

Valstij*



NAUJIENOS, Chicago, m.

NAUJIENAS
The Llthnanlan OaJH

Publtehed Daily Bxcept Sundav by 
Lithuanlan News Pub. CO., Ine 
1739 South Halsted Street

Telephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year tn Canadą
85.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year tn Chicago 

♦c per copy.

Entered as Second Claas Matter 
Mąrch 7th 1914 at the Post Offirę 
of Chicago, 1)1., under the act nf 
March 3rd 1879

ūtumne tim
'hicaaoje—oaAtn 

Metams _
Pusei metų __
Trims mėnesiams_______.
Dviem mėnesiams ...... ......
Vienam mėnesiui ___«...__

Chicago) per išsiuntinėtojus 
Viena kopija _________

Savaitei________________
Mėnesiui________________

8c 
18c 
75c

lungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
..... $5.00
____2.75
------1.Į50
__  1.00
------ .7$

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

Metams -----------------
Pusei metų ..... ...........
Trims mėnesiams A..
Dviem mėnesiams 
šienam mėnesiui _ -
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metąrns ------ 1---- $8.00
Pusei metų ------------- 4.00
Trinią mėnesiams---------------2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Gelbėkite!
Vyriausias sovietų profsąjungų organas “Trųd” kal

tina Suomijos karo vadovybę, kad ji planuojanti ‘‘užka
riauti Leningradą ir atsteigti Romanovų dinastiją”.

Argi jau bolševikams pasidarė taip rięsta?
Po dviejų mėnesių atkakliausių atakų prieš Suomi

ją Stalinas bijo, kad mažiukė suomių armija gali užka
riauti buvusią Lenino sostinę, kuri turi beveik tiek pat 
gyventojų, kaip visa Suomija.

Kad suomiai norėtų Rusijoje atsteigti monarchiją, 
tai, žinoma, tuščia pasaka. Iš istorijos suomiai žino, kad 
Rusijos carizmas buvo pikčiausias jų priešas. Per du šim
tu metų jie vedė su Romanovų dinastija nėatlaidžių ko
vą dėl savo laisvės,

Bet kam tuomet Maskvos laikraštis “Trud” tokį kvai
lą priekaištą suomiams daro? Matyt, jisai nori šituo bu- 
du sustiprinti raudonarmiečių dvasią kovoje prieš Suo
miją. Nes iki šiol sovietų kareiviai neparodė jokio entu
ziazmo šitame kare. Dažnai juos turėjo kulkosvydžiais 
varyti į mušius ginkluoti GPU būriai.

Kažin tačiau ar “Romanovų dinastijos” baubas su
žadins suvargusiuose Rusijos valstiečiuose norą mirti 
Suomijos pusnynuose. Bene Stalino despotizmas yra 
jiems geresnis, negu kad buvo Nikalojaus Antrojo val
džia?

$8.U‘ 
4.0* 
2.or 
1.5<

.7*

1

BERLYNAS TURI BŪT 
SUBOMBARDUOTAS

— SAKO WELLS

Antradien., sausio 30, 1940

Lietuvos Padangėje
KAUNAS. — Ieškodama bu-

Boikotuos Rusija
Sun Francisco Darba Taryba nutarė įdėti i boiko

tuojamų prekių sąrašą' taip pat ir pjrekėš lš»!SSRŠ. Fir- 
jniaus ji buvo paskelbusi boikotą Vokietijai ir Japonijai.

Pasiūlymą boikotuoti Rusijos prekes patiekė Paci- 
fiko Jurininkų Unija (Sailor’s Union of the Pacific). 
Jam priešinosi daugiausia Tarno Mooney brolis, John, 
gatvekarių tarnautojų delegatas. Bet didelė Darbo Ta
rybos dauguma pasisakė už boikotą.

Menka ir negarbinga suktybė
Komunistų “fiureris” Earl Browder stengiasi suvai

dinti kankinio rolę, dėlto kad teisimas jį nubaudė keturiu 
metų kalėjimu už pasportų klastavimą. Bet tai jam ne
siseka,. kadangi jo nusikaltimas yra įrodytas. Jeigu butų 
tokį nusikaltimų padaręs kitas asmuo, o ne Browderis, 
tai teismas butų nusikaltėlį irgi nubaudęs. Komunistų 
generalinis sekretorius negali reikalauti, kad teismas 
jam atleistų tai, už ką yra baudžiamas kiekvienas žmo
gus, kurį valdžia sugauna.

O kad valdžia Browderį sugavo, tai čia irgi yra kal
tas jisai pats, nes jisai viešai pasigyrė, klastingu budu 
ėmęs pąsportus.

Kai pereitojo pasaulio karo metu buvo nuteistas Eu- 
gen Debs, dauguma žmonių jam simpatizavo. Bet Deb- 
sas nukentėjo už tam tikrą principų, kurį jisai gynė vie
šai, nepaisydamas, ar tai sutinka su įstatymu, ar ne.

O Browderio nusikaltimas jokio principo nepaliečia. 
Jisai atjiko menkos vertės suktybę, kuri dargi buvo vi
sai bereikalinga, neš, kaipo Amerikoje gimęs šio krašto 
pilietis, jisai galėję išsiimti pasų savo vardu ir keliauti 
į užsienį.

Jam, tur būt, atrodė, kad, dangstydamasis svetimais 
vardais, jisai darosi ląbiaus panašus į “revoliucionierių”. 
Tikr 
dvyleJį, kadangi jisai yra tiktai mekleris, 
biznį, 
dį. Jisaį nėra net “antifašistas”, kadangi jisai viešai tei

 

sina Stalino susidraugavimų su Hitleriu.

Tokiam šarlatanui, pasipuošusiam “komunizmo” 
plunksnomis, buvo “per prasta”, važiuoti į Maskvų, pa
siėmus “buržuazišku budu” pasų iš Amerikos valdžios. 
Kuo gi jisai butų galėjęs pasididžiuoti prieš kitus pana? 
sius tipus, susirinkusius Kremliaus priemenėje, Jąųkiąpt, 
kol didysis “voždius” juos priims? Tartum atlikęs didvy* 
riškų darbų, Browderis paskui apie tai pasipasakojo dar 
ir Dies’o komitetui!

Bet tai nebuvo nei revoliucija, nei didvyriškumas, o 
tiktai paika komedija.

. Dėdfe Šamas tokįų komedijų nemėgsta. Todėl Brow- 
deriui teks atsėdėti keletą metų uį pigios rygies

Garsusis anglų rašytojas, II. 
G. Wejls, sako, kad sąjunginin
kai turi bombomis sunaikinti 
Berlyną, kad Vokietijos žmonės 
gautų paragauti karo baisenyr 
bių ir daugiaus nebenprėtų 
ardyti pasaulio taiką. Savaitraš
tyje' “Liberty” jisai pašo:

“Yra minkštaširdžių žmo
nių, kurie nenori, kad butų 
bombarduojamas Berlynas 
arba kad paprasti žiponės 
Vokietijoje gautų pergyventi 
tas nelaimes, kurias jie lei
džia savo valdžiai užtraukti 
ant kitų tautų. Aš nepritariu 
lokiam perdaug švelniam ap
siėjimui su Vokietijos žmo
nėmis ir aš nemanau, kad, 
smarkiai juos bombarduoda
mi ir taip toliau, mes pada
rysime juos piktais savo prie
šais. Jie laiko save drąsia mi- 
litarine tauta; jie, matyt, jau
čia, kad savo teisėtoje rūsty
bėje jie gali elgtis be pasigai
lėjimo; prie kiekvienos pro* 
gos jie smarkauja, dainuoda
mi herojiškas dainas; ir jie 
griežtai užsigina, kad jie bu
vo sumušti 1918 m. Atrodo, 
kad jie nestengia suprasti re
alybes, kol jie jos nepajus 
ant savo kailio. Tikra nelai
mė žmonijai, kad 1918 m. 
Berlynas nebuvo subombar
duotas, kuomet buvo galima 
tai padaryti.”
H. G. Wells nesutinka su tais, 

kurie visą kaltę dėl Vokietijos 
milit&rizmo ir žiauraus apsiėji
mo su kilų tautų žmonėmis no
ri suversti Hitleriui. Jisai ma
no, kad atsakomybė krinta ir 
ant Vokietijoj žmonių.

“Vokiečiai”, sako anglųs ra
šytojas, “labai mažai paiso, 
kad dėl jų karingumo kenčia 
milionai žmonių kitose šaly
se.

“Jie pasiryžo būti nelaimių 
šaltinis visam pasauliui; jie 
sustabdė progreso eigą; gyve
nimas yra visiškai išmuštas 
iš vėžių ne tik Holandijoje ir 
Belgijoje dęl jų pamėgimo 
būti kareiviais.”

I

Jisai mano, kad vękiečiai tu
ri būt nuo tos militarizmo ligos 
išgydyti. K61 tauta, susidedanti 
xš 80 milionų žmonių, neišmoks 
gyventi taikoje su savo kaimy
nais, tol pasaulis nematys ramy
bės.

ant ‘formalios*, ‘bužuązinės’ 
demokratijos. Socialdemokra
tai vėl pasidarė vyriausi prie
šai ir social-išdavikai. O ka
ras nėra karas Hitleriui nu
versti ir Europai demokrati
zuoti, bet Anglijos ir Fran- 
cuzijos imperializmo karas. 
Jisai turi būt panaudotas bol
ševikiškos revoliucijos perga
lei.”
Vokietijos socialdemokratų 

veikėjas Stampfer, kuris- per
paskutinius 7 metus gyveno, Pa
ryžiuje, šiomis dienomis atvyko 
į New Yorkį. Jisai primena tą 
faktą, kad iki 1933 metų Vokie
tijos komunistai huolatos eida
vo išvien su naciais, kovodami 
prieš socialdemokratus ir demo
kratinę respubliką. Dabar jie 
vėl sugrįžo į tą pačią poziciją. 
Jie nusiėmė “demokratinę” ma- 
ską.

Darbo žmonėms bus dabar 
lengviau kovoti, nes komunistai 
daugiaus nebegalės jų mulkinti 
veidmainingomis frazėmis.

“PONAS KUUSINENAS”
šiandien sukanka lygiai du 

mėnesiai, kai sovietų Raudono
ji armija įsiveržė į Suomijos te
ritoriją ir sovietų lėktuvai pa
leido iš oro kelioliką tonų di
namito į Suomijos miestus. Du 
mėnesiu karo, bet “nenugalimo
ji” Stalino armija dar iki šiol 
nestengė sumušti mažiuko savo 
priešo!

Nieko negirdėt ir apie “suo
mių liaudies vyriausybę”, kuri 
buvo paskelbta pasienio mieste
lyje Teriokūbse, antrą dieną 
karo. Tos “vyriausybės” prieša
kyje buvo pastatytas O t to Kuu
sinen, kurį Maskva savo oficia
liuose pranešimuose vadino 
“gospodin > Ituusinen” (ponas 
Kuusinenas) tyčia slėpdama 
nuo sovietų publikos, kad tas 
“ponas” yra Komiuternd penk
tasis' sekretorius, apie 20 metu 
išgyvenęs Ma'skvojc.

Kur šiandien yra tasai “gos
podin Kuusinen?” Ką jisai vei
kė per pastaruosius du mene? 
siu ?

revoliupiųės dvasios pas jį nėra nė už sudilusį 
, kuris daro 

maudamas despptui, pavergusiam Rusijos liaų- 
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ATKRITO
suKomunistai šiandien vėl 

grįžo į “trečiąjį periodą”, iš ku
rio jie buvo pasitraukę prieš 
penketą-šešetą metų.

Nuo to laiko, kai Vokietijoje 
įsigalėjo Hitleris, Maskva ir Ko- 
minternas su visomis savo sek
cijomis pradėjo skelbti “demo
kratiją”. Jie kvietė socialistus į 
“bendrą frontą” kovai prieš fa
šizmą ir hitlerizmą ir dėjosi net 
su buržuaziniais liberalais į 
“liaudies frontus”. Jie balsavo 
demokratinėse šalyse už karo 
biudžetus. Jie gerinosi katali
kams, gyrė popiežių, kardinolus 
ir vyskupus, kuomet šie pada
rydavo griežtą pareiškimą prieš 
Hitlerį. , Amerikoje jie rėmė 
Naująją Dalybą ir entuziastiš
kai sveikino prezidentą Roose- 
vėltą, pasakiusį, kad turi būt 
sudaryta “karau tina prieš agre
sorius”.

Tai tęsėsi il$i tos valandos, 
kai Svastika susijungė su Kūjų 
ir Piąųtuvu Maskvos sutartyje.

“Nuo Hitlerio-Stalino paka
lo visa tai praėjo”, rašo bu
vęs Bęrlyno “Vorwaerts\q” 
redaktorius Frkdrich Sląmp- 
fer. “Komunistai jau nebėra 
pseudo-socialdemokratpi, bet 
tikri komunistai. Jie spiąują

Andree Martin rašo apie Kuusi- 
neną rusų laikraštyje “Socialis- 
tičeskij Vestnik”. Jisai sako tu
rėjęs progos su juo susitikti 
1930-31 m. m. Maskvoje.

Kuusinen esąsi nežymus žmo
gelis, primenąs smulkų provin
cijos valdininkėlį. Nedrąsus, 
mikčioja kalbėdamas, rąšp la
bai nuobodžiai. Jokiame klausi
me nedrįsta išreikšti savo nuo
monę ir nuolatos siūlo klausi
mą “atidėti” neva tam, kad ji
sai jį galėtų išstudijuoti.

“Bet pakanka Stalinui pa
sisakyti”, rašo Martin, “kaip 
Kuusinenui tuojaus viskas 
pasidaro aišku. Ir jisai luo- 
met pateikia savo ilgų galvo
jimų vaisius, kurie — taip 
laimingai pasitaiko — stebuk
lingu budu sutinka su nuro
dymais, gautais iš viršaus, ši
tuo metodu pasižymi ne ji
sai vienas, jį praktikuoja 'vi
si Kominterno vadai, bet Ku- 
usinenas tai daro ypatingu 
gabudiu.”
Tai šilas aklas Stalino čcbal- 

laižis tapę paskirtas “išvaduo
ti” Sąon)įjps Jįąųcįį (nuo ko?). 
Bet dar kol kąs “peišvadavo”.

Iš Lietuvos
I L,

Cukraus fabrikas baigė 
kampaniją

MARIJAMPOLĖ. Gruod
žio 28 d. cukraus fabrikas bai
gė kampaniją, kuri truko apie 
8v dienų. Apie 600 sezoninių 
darbininkų atleisti iš darbo ir

JA'-*’ >•
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Naujienų Acme Telenhoto
COLUMBUS, O. — Lloyd Flovers, laikraščio foto

grafas, kuris angliakasių konvencijoje nuėmė komu
nistų vėliavos nuotrauką. Tačiau fotografinės plokšte
lės liko sunaikintos.

KAS GERIAU?

<uri jai pasidarė dėl Lenkijos 
taro su Vokietija, atsiradus jos 
teritorijoje labai dideliam kie
kiui pabėgėlių iš ‘Lenkijos ir 
iųternuotų lenkų karių, vyriau 
sybė kreipėsi į Sovietų Sąjun
gos, Vokietijos, Švedijos, Dani 
jos, Norvegijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausy
bes, prašydama priimti į savo 
kraštus bent dalį Lenkijos pa
bėgėlių Lietuvos

nelaukusi 
komisiją,

Dviejų galybių grumtynės. — Vokiškas militarizmas. —- 
Vokiečių įsigalėjimo pasėkos. — Kitas tautas vokie
čiai stengiasi visiškai sunaikinti. — Kaip anglai ir 
prancūzai elgiasi su užkariautomis tautomis. Ma
žosios tautos negali geisti, k^d vokiečiai karų laimė
tų. — Anglijos įtaka Lietuvos žemės ukiui. — Aplinr 
kybės nustato politikos gaires.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Kas gi pakėlė Danijos žemės

glija, kuri iš zseno pas danus 
perka maisto produktus.

Taip lygiai anglai ir savo ek
sportuojamų prekių kokybe at
sidėję rūpinasi. Jie svetur par
duoda tik geras prekes.

/ Štai Vokietija daugiausia pre
kiavo su Balkanų valstybėmis 
ir Vengrija, ir lenais žemės u- 
kyje tokio didžiulio progreso 
nesame pastebėję. Vokiečiai čia 
pirko tas, kas jiems buvo par
duodama; mažai arba visai ne
sirūpino tų gaunamų prekių, o 
ypač, maisto produktų gera ko
kybe.

Štai tie skirtumai tarp tų ga
lybių, kurios dabar grumiasi 
dėl įtakos politikoje ir dėl įta
kos ūkiškame pasaulyje.

ju įtaka neturės jokios lemia
mos reikšmės. Aišku, iki aiškios 
persvaros pajėgų santykiuose 
nematyti, toms visoms valsty
bėms, kurios tiesioginiai karu 
nėra užinteresjiiotos, tenka la
bai apdairiai vesti sąvo neutra
lumo politiką.

Nėra reikalo perdaug jąipykti 
nei vieniems, nei kitiems. Juo 
labiau nedera darkyti savo san
tykių su savo kaimynais. Poli
tikoje, o ypač tarptautinėje, vi
suomet yra naudinga ir pra
vartu naudotis pajėgų lygsva
ra. Kartais net gera su vaka
rykščiu priešu įeiti į glaudes
nius santykius, kad reikalui 
išlikus sudarius atramos tašką.

Mažesnėms valstybėms ne
tenka idealizuoti nei anglų, nei 
prancūzų. Kaip vieni, taip ir 
kiti savo valstybių didesniuose 
užsijnojimuose mažesnių tautų 
reikalų nepaboja. Lietuva tai 
jau yra ne vieną kartą savo 
kailiu patyrusi. Lietuva yra iš
gyvenusi ir tokių metų, kuo
met Vokietijos parama buvo 
labai ir labai pravarti.

Ateityje, tur bul, taip pat dar 
ne kartą Lietuvai teks atramos 
ieškoti nors ir toje pačioje Vo-

Sovietų Sąjunga 
atsiuntė tam tikrą 
kuri perima tuos internuotuo
sius Lietuvoje karius ir civilius 
pabėgėlius, kurie yra atbėgę į 
Lietuvą iš buv. Lenkijos dalių, 
dabar atitekusių Sov. Sąjungai, 
kurie savo noru ten nori grįžti. 
Iki gruodžio 13 d. per 1500 to
kių žmonių jau išvyko į Sov. 
Sąjungą. Švedijos ir Norvegi
jos vyriausybės pareiškė Lie
tuvai didelio supratimo, bet 
pareiškė ųegąlinčios lenkų pa
bėgėlių priimti, kadangi jų 
kraštuose esą jau labai daug 
atbėgusių suomių, kuriais, kaip 
artimiausiais kaimynais, jos 
turinčios pirmoj ei|ej rūpintis. 
Iki šiol tebelaukiama Vokieti
jos, Danijos ir J. A. V. atsaky
mų.

Viename Vilniaus mieste yra 
išlaikoma 50 bendrabučių, ku
riuose gauna išlaikymą ir mais
tą per 11,000 žmonių. Iki gruo
džio 12 d. Vilniuje buvo užre
gistruota apie 21,000 atbcgėlių, 
kurių tarpe vien lietuvių yra 
apie 4 tūkstančiai. Visoje Lietu
voje esančių atbėgėlių išlaiky
mas kainuoja per įpėųesį apie 
1 milijoną litų. Visiems Lietu
voje esantiems atbėgėliams 
šelpti ir išlaikyti iki šiol iš už
sienių tebuvo gauta arti pusės 
milijono litų. Olandija atsiun
tė į Vilnių du vagonus drabu
žių moterims ir vaikams. Pa
keliui tebėra dideli drabužių 
transportai iš Danijos ir Ame
rikos. Be to Amerikos Raudon- 
Kryžius, Hooverio komitetas ir 

paža- 
beveik 

para-

žydų “Joint” komitetas 
dėjo per mėnesį suteikti 
apie pusę milijono litų 
mos.

šukele

tija ir jei ji vyrautų Europos 
politikoje, ir jei jai tektų tvar- 
Kyti kolonijų gyvenimą, tai ne
abejotinai žmonijos progresas 
daug ką prarastų ir kartu Lie
tuva atsidurtų daug sunkesnėje 
padėtyje.

Tai viso pasaulio progreso 
sumetimais įr žmoniškumo įsi
galėjimo prasme vargu butų 
naudįnga Vokietijos visiški lai
mėjimai.

Nors ir Vokietija labai aukš
tos kultūros kraštas, nors ji 
pasįžymi dideliu savo organi
zuotumu, bet visa tai skiria vo
kiečiams, bet ne visai žmonijai. 
Tai visai peųuostąbų, kad tik
rai zoologinis nacionalizmas, ra
sinis žmonių suskirstymas rado 
įokią derlingą dirvą, kaip Vo
kietija.

Jei vokietis ką gero pasigami
ną, tai pirmoje eilėje. tik sau. 
Rodos, netektų abejoti, kad var
dan pasaulio‘progreso, vardan 
visos žmonijos labo tektų tik 
trokšti, kad Vokietijos galybė 
visame pasaulyje neįsigalėtų. 
Ęąs, kas o jau mažosios valsty
bės ir tautos iš viso negali no- 
pėtį, kad Vokietiją visiškai šį 
karą Jaimęįų.
. Mes čia pąliekąmc visaį nuo
šalyje J<Įtąs dideles Europos val
stybes, kurios tįk iš šio karo 
šildosi ir naudojasi, bent laiki
nai išnąųdoja sąvo interesams 
Vpkietijos pade||.

Tos valstybės, kad ir kažin 
kąip baigtųsi ,šis karas Ęąropu- 

reikšmės neturės, 
o juo labiau visame pasaulyje jąnt jame,, arba jei ir dalyvau

kada nors Lietuvą užkariauti. 
Lietuva dėl savo aiškiai Įr ųe- 
ąbejętiųai neutralios politįjęos 
jau yra šį tą laimėjusį Įr, jei 
dėl tų lajųiejimų turėjo prisi
imti tam tikrus įnamius, tai 
juk visa nėra amžina!

O juk Lietuvai dar tenka 
daug kas padaryti, nuveikti, 
-kad visas savo žemes atgavus, 
kad visoje Panemunėje tikru 
šeimininku pasilikus.

Šis karas tas viltis stipriai 
sužadina, ir visai galimas daik
tas, kad prįe tam tikrų pastan
gų gal visa tai bus atsiekta.

Tuomet Lietuva žymiai su
stiprės ir galės visose gyveni
mo srityse drąsiai lenktyniuoti 
su kitomis aukštos kultūros 
valstybėmis. Bent ji galės 
pelnytai atsistoti šalia
Skandinavų valstybių ir tiek 
gyventojų skaičiumi, tiek 
teritorija veik joms prilygs.

šito mes visi turime siekti ir 
dėl to kovoti. Karas visuomet 
žymiai suteikia daugiau gali
mumų atsiekti tai, kas iš senu 
yra prarasta.

Ir kartais tai atsiekiama kad 
ir karo metu, bet nedatyvau-

VILNIUS. — Vilniuje 
didelę sensaciją žinia, kad po
licija pagavo Vilniaus universi
teto asistentus bevagiant uni
versiteto bibliotekos knygas. 
Vedama kvota, kiek ir kas yra 
pasisavinęs universiteto turto, 
nes lenkiškoji universiteto va
dovybė, perduodant universite
tą neįstengė duoti tikro atsaky
mo, kiek ir kokio turto univer
sitetas turi. Panašių elgesių bu
tą ir su kaikurių pradinių len
kų mokyklų turtu, kur mokyk
lų vedėjai sudegino invento
riaus knygas, o tokius daiktas, 
kaip radijo aparatus pasiėmė. 
Policija iš kaikurių mokytojų 
pasisavintą mokyklų turtą atė
mė.

VILNIUS — Po Vilniaus len
kų gimnazistų “streiko”, nuo 
gruodžio 10 d. pradedami pri
iminėti prašymai tų tėvų, kurie 
nori, kad jų vaikai galėtų ne
trukdomai mokytis. Visi moki
niai, kurie nustatytu laiku nea
tėjo į pamokas, išbraukti iš 
gimnazistų skaičiaus.

visai
kitų

gavo

VILNIUS — Vilniaus Vytauto 
Didž. gimnazijos mokiniai pri-- 
ėmė rezoliuciją, kad lietuvių 
Birulės gimnazijai butų grą
žintos patalpos, iš kurių 1920 
ni. lenkai išmetė į gatvę lietu
vių mokinius ir patys ten įsi
rengė lenkišką Oržeškienės gb 
mnazijų.

jaut, tai be žymesnių nuosto
lių.

Istorija tokių pavyzdžių !•
bąi daug turi. —Pąra Belluiu.

Kaunas XII—16—39
(GALAS)
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Pinigai, Meilė, Kalėjimas... kai skystymėlis įkaitindavo kūną, kaimynas pradėdavo dejuoti, skųstis, kad jam dabar labai reikia pinigų.—Ot, kad ir trumpam laikui ! Paskiau, žinai, parduosiu bekonus, už pieną gausiu ir atsilyginsiu,—liūdnu veidu kąinąynas kaimynui skųsdavosi.Padejuodavo ir šykštuolis. Ir jis sakydavosi nedaug pinigų teturįs, bet kaip geram kaimynui, gal kaip nors ir su* krapštysiąs...Tas pinigų “krapštymas” il-

Vienas turtingas šiaurės Lietuvos ūkininkas, būdamas iš prigimties gana šykštus, taupė centą prie cento, keitė smulkius pinigus į stambesnius ir juos paslėpęs laikė namuose, Turėdamas laisvesnio laiko, ypač* pokaičio metu arba sekmadieniais, kada šeimynos nebūdavo namuose, ištraukdavo iš palėpės savo tūkstantines ir jomis grožėdavos!. Jis jautė didelį malonumą galėdamas į pinigą pažiūrėti, jį rankomis paliesti. Po to vėl nešdavo savo sutaupąs ir jas giliai paslėpdavo namo rąstų plyšiuose.^^ykininko artimieji giminaičiai, kurie žinojo, kad jis lai* ko pinigus namuose, įkalbinėdavo jį pinigų pas save nelaikyti, bet geriau prisipirkti daugiau žemėsy įsigyti žemės ūkio mašinų ir kitų labiau reikalingų daiktų. O jei taip vagys ar, neduok Dieve, gaisras, tai viskas ir žūtų ...šiek tiek giminaičiams pavykdavo jį įkalbėti, kad turimais pinigais gerintų žemės ūkį, bet jau kitokių išlaidų padaryti, kaip geresniam apsirengimui, didesniam švaros palaikymui, tai jis labai šykščiai teduodavo pinigų. ITaip ir gyveno žmogelis pinigais apsikrovęs, bet, anot žmonių, apskretęs. Tokia pat buvo ir jo žmona. Ir ji pagailėdavo sau kąsnelio geresnio maistui.Aplinkiniai kaimynai, žinodami žmogų turint pinigų, reikalui esant, ateidavo pas jį pasiskolinti vienos, kitos šimtines. O kad šykštuoliui širdį suminkštintų, atsinešdavo vieną kitą puskvortę karčiosios ir * 1 ■ T, • KiJi.. > . t į . . t ' 1 '
p.ny.—■■ ..................... ii , ihį ■ |

’ną našk» kuri gyveno gretima-1 me kaime. Nors moteris auginę vieną sūnų ir dukrą, kurį jam greičiau tiko mergauti,1 negu prie motinos meilikautis,' bet, ot, palinko jo jauna šir-Į dėlė į senąją ir gana. Taip jaunasis ūkininkaitis ir praleisda-! vp dienU“ dienas pas našlę vįęšnągėję; Q kodėl jis prie tos šeimos taip buvo prisirišęs, niekas sau nė gaivoj nekvay-j šino. Gal su našlės sūnumi draugauja, o gal meilinąs jos skąisčiaveidei dukrelei? Ir jo tėvai nieko prieš nebūtų turėję, kad jų vienturtis sūnelis parsivežtų tokią gražią ir kar-1 tu turtingą marčią. Iš pradžių nė pati našlė nesuprato, kode! tas jaunuolis tąip dažnaigai netrukdavo ir ant stalo užsuka į jos kiemą. |baigdavo gerti, suspausdavo usus įr “sudie, kaimype!” ...Vieną kartą, kai šykštuolio’metus, o senieji seno. Po kurio laiko našlė arčiau susigiminiavo ir su kaimyno tėvais. Pradėjo vieni pas kitus buvoti. Našlė jaunuolį vadindavo ženteliu, tikėdamosi, kad netru-

Bėgo dienos. Jaunieji brendo, kaip žmones sako, augo į

ĘCG 16.00
16.00
$6.00 
$5.75 

I,... $5.20
AR! — SAUKITE 

__  , r. AKT}. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

MINE RUN —.....
STOKER Screenings

• FDLNA APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• ĄPDRAUDĄ NAMŲ NUO

• ĄPDRAUDĄ RAKANDU.
• APDRAUDĄ NUO VAGIU.
• APDRAUDĄ IfANOU.
• TAVERNŲ U fuuuą aavi-

nlnkth kurioje randasi te*

žmonos nebuvo namuose, pas jį atėjo kaimynas kalyis. Jie abu ilgai kalbėjosi, aptarė gyvenimo reikalus, išgėrė keletą ąsotėlių biržietiško alučio ir taip išsėdėjo iki vidurnakčio.' kus ateis laikas, kai ji galės Ir kai jiems taip besėdint atsirado ūpas užtraukti sutartinę, šeimininkas geros nuotaikos pagautas, panoro su kaimynu drauge pasidžiaugti brazdančiomis šimtinėmis.Bet juk jie kaimynai!... Kartu augę, kartu piršlion joję... Negi vienas kito bijosi ... Dar kalvis jį įspėjo, kad butų atsargus ir pinigus namuose nelaikytų. Geriau nešti į banką. O juk dabar visokių žmonių yra!...Po kurio laiko, vieną dieną šykštuolio kieme, o paskiau ir,lės nuotaikos pagauti, ir nu- visaine kaime kilo didelis triu-’ sikalto kiek dorovei, bet kas gi kšmas. Subėgę kaimynai suž/- žinos, nojo, kad piktadariai apvogė jį, išnešdami apie 15,000 lt. Ir kas dabar kaltas, kur rasti kaltininką?...Nagi kalvis!—staiga suriko šykštuolis.—Jis matė’ ir žinojo, kur aš pinigus laikiau, kaimynai! Padėkite va£į sučiupti— sukliko nesavo balsu ir pasileido tekinas pas kalvį.Tas vargšas žmogelis net žegnojasi, šaukia visų šventųjų vardus, kad jis nieko nežinąs, jokių pinigų nevogęs.Prasideda teismas, svarstoma vieną kartą, kitą, bet tikrų įrodymų nėra. Pagaliau šio įvykio kaltė suverčiama kitam žmogui, šeimininko bernui. O buvo taip.Ūkininkas turėjo jaunesnę žmoną. Ji vesti meilės romaną bernu ir jį labai įsimylėjo. Tarėsi net po vyro mirties apsivesti. O dabar, nors ir šykšti būdama, nesigailėjo bernui pasukti vienos, kitos šimtinės ir kartą, meilės jausmo pavergta, pasisukę, kur pinigai paslėpti.Bernui to tik ir tereikėjo. Pačiupęs pinigus jis paliko seną įsimylėjusią bobą ir išdūmė ...Šį kartą teisme nekaltą kai? vį pavaduos jaunas bernelis.

savo dukterį išleįsti už jo, o tada ... tada ir pati galės sukurti antrą šeimos židinį su bernu, kuris ilgus metus pas ją taranavo ir ūkį tvarkė kaip šeimininkas.Nuo tokio netikslaus žmonių galvojimo ir prasidėjo ši meilės byla. Kartą jaunuolis, gal kiek daugiau kaukštelėjęs mi- dučio, pasitaikius progai, susitinka su našle akis į akį klėtyje. Ir čia, armonikai raudant, kaimynas prisipažįsta našlei ją karštai mylįs. Na, gal jie, mei-

NAUJIENŲ
Raštinėj* per

žemes negalėjo sudoroti, O be atsimušė į girtuoklio tėvo neto', kam samdytis svetimus, paliaužimą užsispyrimą, visi jei yra vienturtis sūnūs. Gai- jaunystės idealai išdulkėjo,,, la buvo- Z. palikti gražiai tvar- Palengvą ir jis įprato kiekvie* komą dėdės ūkį, draugus, bet, na progą ųžsųktį į kąečiąmą. ką darysi, tokia jau likimo va- Taip buvęs doras vaikis pų (kelių ųiehj įr vįisąi ,Po kurio laiko, sunui grį- Motina jį net naktimis švęstu žus pas tėvą ūkininkauti, tarp vandenio šlakstydavo, manyj* jų dažnai ėmė kilti įvairus ne- dama, kad vaikelį buss nelabo- susipratimai. Pirmiausia, su- pios dyąsios apsėdusius. Ir kiek nūs, kaip baigęs specialią že- anksčiau kelių parapijų žmo- mės ūkio mokyklą ir įgijęs nes pažinojo jį, kaip linksmą, praktikos dėdės ūkyje, norėjo dorą ir turįntį gerą vardą Jjerr tėvo ūkį tvarkyti savarankiš- piuką, ’tiek jis dabar pasidarė kai ir, kiek galima, jį .labiau žinomas girtuoklis, mušeika ir sutvarkyti. Be to, sunui labai degtįndąrys. Jau nekartą už nepatiko, kad tėvas varė “sa- įvairius darbelius jis su tėvu magoną” ir dažnai su kaimy- buvo pasodintas kaltinamųjų nais girtaudavo. Todėl jis ne* suole ir turėjo progos pagy- kartą suradęs “samagono” va? venti kalėjimo mūruose, rymo “fabrikėlį”, jį suardydavo, o tėvą ir kaimynus grasindavo už tokius darbelius įsku? siąs policijai.Žinoma, toks sunaus elgesys girtuokliui tėvui nepatiko ir jis jo tiesiog neapkentė. Maža to, tėvas nebeleido sunui savarankiškai ūkininkauti ir ūkį mukdė toliau, kaip ir anks- plėšikai. Kautynės buvo nely-’čiau. O savo kaimynams ir gįos ir “neprašytieji svečiai”(pažįstamiems skųsdavosi, kad už tokį šeimininkų elgesį jiems sūnūs tėvą mušąs, norįs jį iš ūkio išvaryti.—Tai ne anas sūnelis, kuris dabar guli kapuose. Būdavo mtidu' ir baltakėlės išgerdavo- me ir karčiamėles turgadie- • iniais miestelyje aplankydavome... Mat, mėgo amžinatilsis ‘‘‘Bet kaltininkai šiuo teismo sune,i! su žmončinis, pasikalbę- sprendimu buvo nepatenkinti. Jie ėmė galvoti, kaip, dar ne- atsisėdus į kalėjimą, pasprukti iš saugumo rankų. 4 metai pasėdėti raudonuose mūruose tai ne juokas!Kai kalėjimo prižiūrėtojai Kilčiauską ir ččsną vežė į kalėjimą, jie susitarė bėgti. Nutarta—padarytą.Bet ir šis sumanymas, lygiai kaip ir pir^na^įs, vyrams nepavyko. Kieta ^augumo ranka jųps čiupo antrą kartą už padarytą nusjkaltimą. Na, dabar reikia tikėtis, kad vyrai tokiems nusikaltintaųns daugiau nesiryš. Atsėdėjus 4 metus už pirmąjį “darbelį”, dar reikės su teisingumo organais atsiteisti ir už antrą nepavykusį “žygį”.

NAUJ1ENŲ-ACME TolephotuSAN ANTONIO, TEX. — P-iė Ruby BeDton, slaugė, kuri liudijo, kad Dr. W. J. Johnson lindęs prie jos.buvo vyras ir šaukianti pagalbos moteris, o kitoj du stiprus
gerokai šonus apdaužė.Vagys buvo netrukus sulaikyti ir pasodinti į kalėjimą. Apygardos teismas už dvigubą nusikaltimą nubaudė po metus sunkiųjų darbų kalėjimo.

Remkite Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kanter

Tei. Ęoulevard 0014

11 J.l 11 ........ ..  ' ■ " ■■ ■' .......

Mitchell’s TAVERN
2038 West North Avenue

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
abeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.
—I ......

'       ..........................................

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tayernąs, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth .SL, Worth, III.Ir kai dabar teismo salėje matai kaltinamųjų suole sėdinti dar metais jauną, bet išblyškusį ir giliomis raukšlėmis išvagotu veidu pagarsėjusį mušeiką ir degtindarį, nenori net tikėti skaitytu kaltinamajame akte surašytų žodžių, kad šis žmogus buvo toks doras, turėjo , tiek daug gerų vilčių sukurti pavyzdingą ūkį, gražiai gyven-
mą, kad tėvas nubaudžiamas vieneriais metais lygtinai,' o jo sūnūs 3 metais kalėjimo.

LIETUVIŲ KALBOS

ti, padraugauti, kaip ir aš.Z. grįždųmąs pas tėvą į ūkį buvo atsinešęs tiek daug gražių sumanymų, turėjo energijos ir noro apleistą ūkį sutvarkyti, kad paskiau gąlptų gražiai gy-Į tonfitos. venti. Bet visi jo tie geri norai
DKH HEKBBBRBBB BBI E! BB.B BBRBBBBBBB BRflBBBR

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia AmeriKos lietuviams. Turi 
paąiškinimus angliškai ir žodynilf.

KAINA $1.00
Gaįima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago. III., arba Dr. 

| D. Pilka, 528 Columbus Avė., Bos-

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

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

PJiųųe Vlrginia 9780

Mykolas ir Elzbieta 
RUĮJAŲSKAI 

HOLLYU’OOP INN Prop.
Svetainę renduojam sųsirįnki- 
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, 111.

1 ' ■ ... g.'... ..

Kovo 31
JVYKS “*•

NAUJIENŲ

KONCERTAS
SVETAINĖJE

2343 SO. KED£IE AVĘ,

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

MOKAME
Dividendų už padėtus pinigus J*

Ir vėl gyvenimas slinko neš* danjasis su savimi prąeitin žmonių džiaugsmus ir vargus. Užmiršo ir našlė praėjusį meilės nuotykį ir vėl gyVeno ramiai. Bet jaunuolis ūkininkaitis dar labiau pradėjo pirštis ir nedavė’ ramybės.' Dabar, progai pasitaikius, jis jai padovanodavo įvairių dovanų, siūlydavo pinigų, kad tik jį mylėtų. Bet našlė buvo nepermaldaujama. Gautas dovanas ji atidoųdayo savo dukrai, kaipByla busimai jaunuolio žmonai, o nuo pinigų kratydąvosi, kaip velnias nuo kryžiaus.įsimylėjęs jaunuolis darėsi vis nervingesnis ir menko. Matydamas, kad pinigais jos palankumo neįgis, pradėjo ją maldauti, ašarodamas prašyti, kad jo neatstumtų, neliktų jo meilei abejinga.Po kupio laiko, matydamas, kad tokiu budu jam nepavyks mylimos njoters meilės įgyti, pradėjo galvoti, kaip atsikračius nuo našlės berno, kuris,* jo manymu, to romano buvo didžiausias kaltininkas. Apie taį galvojo dieną naktį ir pą- galiau nusprendė paprašyki draugus, kad padėtų jam tuo bernu nusikratyti.Vieną naktį, kai našlės bernas kiek įkaušęs vėlai grįžo iš turgaus, jaunuolis su draugais patykoję miške jį užpuolė ir rengėsi nužudyti. Bet pasirodo, kad bernas turėjo su savimi gjųklą ir juo nuo užpuolėjų atsigynė, sunkiai sužeisdamas du priešus.Teismas, spręsdarpas šįą painią bylą, berną išteisino, o karštagalvius jaunuolius pasodino į kalėjimą, paskirdamas vieniems po 2, o kitiems po 3 metus.

Pragėriau Žirgelį Ir Kamanėles 
ir Prauliavojau Jaunas 

Dieneles...
Kiekvieno asmens taupiniai yrą apdrausti iki $5,000.00 per 

Federal Savings & Loah Insurance Cprporatipn, \Vashington, D. Cuz save pradėjo su savo Vidutinio žemaičio ūkininko Z. sūnūs iki kariuomenės ilgesnį laiko tarpą gyveno pas savo dėdę, kuris jį leido mokytis pradžios mokykloje, paskiau žemesnėje ir vidurinėje žemės ūkio mokykloje. Jaunuolis buvo dailiai nuaugęs, gražus vaikinas, mėgo jaunimo pobūvius ir apskritai galima sakyti, vaikinas iš kelmo spirtas, kaip maičiai. Budayo, kai

DEL INFORMACIJŲ ĘREIPKITES I

4 ĮjEDERALSaVINGS
SiAND LOAN AS§QC|ĄTIQN

Meilė Nenuperkama ir Neiš- 
maldau jamaSakoma, kad jauni vyrai yra linkę greičiau įsimylėti senesnę moterį, o senesni vyrai jaunesnę. Kad taip gyyenįmc atsitinka, matysime jš šios by-Turtingo suvalkiečio sūnūs, dar neseniai pradėjęs barzdai skustuvą vartoti, įsimylėjo vię-KLAUSYKIME

ŠALTIMIERO RYTMETINIŲ
HRAAnaMII 10:00 VAU RYTOPROGRAMŲ

■ ■■ i „H J. "IBI1 ' '** " I**"**

buvo ne sako že-, jo nėra tai kiti jaunieji taip slampinėja nosis pakabinę. Nėra nei kas praveda sutartinės, linksmesnio žaidimo, kas grubesniais žodžiais galėtų “papieląvoti” merginas, kitų kaimų berijus. 
%Tik, žiūrėk, išgirsdavo draugai nuo pamiškės atskambančius armonikos garsus jr bėgdavo buriu pasilikti stambių pečių berną, kuris jų buvo laukiamiausiąs svečias. Na, o tada prasidėdavo tikros linksmybės.Ir nebūdavo atsitikimo, kad lokių pasilinksminimų metu vyrai tarp savęs' susjvajdylų. Net žinomieji apylinkės mušeikos būdavo rąpius, kaip avinėliai, nes jie puikiąį žinojo, kad Z. triukšmadarių neąpkęn- eįa ir moka juos greitai suvąl- dyti.ipo kariuomenės linksmąsjs bernas, dar kiek pagyvenęs pas savo dėdę, turėjo grįžti į tėviškę, nes sesuo buvo ijesęųiai ištekėjusi, o brolį miške prispaudė. griūdamas medis. - Tė* Kilo muštynės. Vienoj pusėje ’vąi sęni, tad vieni patys 15 ha 

: ■* ■ •' • - ■ ■

* or chicago

2202 W. Cermak Rd. Chicago, I1L
Telephone CąnaĮ 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary

RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo p rytą iki 5 v. v, 
H Ketverge nną ? rytą iki 7 v, y,
M Sercdo| nuo 9 ryto iki 12 dieną

Spausdinam

Važiuodami į Kalėjimą Nusi
kalto Teisingumo Organamsšį pavasarį du plėšikai įsi- ĮąUžė į RąseiiRų gyventojo Blocho butą, šeįmininkai, pajutę, kad jų kambariuose yrą neprašytų svečių, pakėlė triukšmą. žinomą, tolęs “nemandagus” šeimininkų elgesys plėšikams nepatiko. Jie, nieko nelaukdami, puolė abu šeimU ninkus ir pradėjo juos muštį.

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

NAUJIENOS
■ 1739 South Haltted Street
, ęHJCĄgd, IU4MM8

■KaašM9Sšsana^KBSs=ss====ss=SSSSiSi3SSŠiSSaa

•j. .j*** .• v

4326—Namie dėvėti suknelė. Sur 
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
14, 46 įr 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
kume arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš- 

savo vardą pa
te Kiekvieno pa-tardė ir a<

to ženklėliau kartu bu užsaky
mu. Laiškus reįkla adresuoti:

naujienos Pettere Pw*-

•*r*



Aritradten., gausio 30, 1940naujienos; <
PROTOKOLAS

hjhaanlan^dč^
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

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

VALDYBA
K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas

_ __________ __________ P. MILAŠEVIČIUS, trustisas 
P. MILLER, finansų sekretorius

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 
J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

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

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

Sa vi tarpinės Pašalpos — ChL* 
cago Lithuanian Mutual Bene- 
fit Associalion metinio su Lin
kimo protokolą s A ,

Sausio 9 d. 1940 m. įvyko 
draugijos molinis susirinkimas 
North-West Mtfsonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Lcavitt 
Chicago, III.

1. Pirmininkas C. Kai r s 
darė susirinkimą kaip 8:15 
vakaro. Iššaukė valdybą ir 
misijas.

Maršalkomis to susirinkimą 
paskyrė sekančius narius: J. 
Bočiuną, K. Čepuką ir J. Čepai -

Springf ield, III.
.................— į,

Springfieldo Lietuvių Kultu- 
s Draugijos metinis susirin- 
mas įvyko nedėlioj, 

d., 1940 m., 2 vai. 
rld Fello\vs svetainėj.

sausio 
popiet, 
1 susi
nanti v 
musų

rinkų, kur reikėtų apie 20 
darbininkų, ir dar vis išranda-) 
ma geresnės mašinos, o mes 
angliakasiai lik žiūrime, ko
kius mokslas išradimus pada
rė. Prie tokios tvarkos žmoni
ja turi tik vargti.

—Petras Rauktis.

- SAVAITRAŠTIS -

su
a Ii 
vai 
ko

Adomas Markūnas, Chicago .......................................... 
Benedict Vaitekūnas, Chicago ........................ z.........
John Petkus, Aurora, 111.......... ......................... ...........
Juozas Žukas, Chicago...... .......................... ................
Juozas Ascilla, Chicago .............. ....................... ........
Stanley J. Petrauskas, Rockford, 111. .........................

' S. Yurchis, Chicago ....... *.........  Į.......................
V. B. Ambrose, Chicago /........>..................................
K. Yokubka, Cicero, 111........ .........................................
Jonas Thomas, Chicago ...............................................
Petras Galskis,. Chicago ...............................................
Dzūkas, Chicago ..........................................................
Thomas Sulkauskas, Chicago ....................................
Marijona Ascilla, Cicero .............................................
Petras Lapenis, Chicago .............................................
Frank Bulaw, Chicago ................................................
Joseph Laurinas, Aurora, III........................................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.....................................
Mike Senko, Chicago ...... ............................................
Ramusis Mikšys, Chicagos .........................................
Frank Klikna, Chicago .................. ...........................
Miss Josephine Miller, Evanston, III...........................
J. Cinikas, Cicero .........................................................
S. Mockus, Racine, Wis................................................
Anton Marshall, Maywood, III.............................. ......
Antanas Totilas, Kenosha, Wis....................................
Chester Prakuratas, Gary, Ind.....................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.....................
Joseph Augaitis, Cicero ...................... .........................
Pavieniai nariai įrašė .................................................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

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

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

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

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

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

Įrašė 
62 
47 
43 
38 
34 
34 
34 
27 
25 
16 
15 
15 
13 
10 

9 
8 
8 
8

137
metais, 
tikėtus 
visi tie

iki 6 vai.

MAbJAtufc Ų-AUMhi TClVpiioto
DEAVER DĄM, WIS. -

MES ŽENGIAM
PIRMYN

draugijos 
draugijos

Chicagos Lietuvių Draugija 
diena iš dienos vis auga ir au
ga didyn ir didyn. Dar nebuvo 
savaitės, kad musų draugija 
nuo 1932 metų negautų kelioli
kos naujų narių. Buvo tokių Konleslantui pirmiausia 
savaičių, kad įsirašė virš 10D 
naujų narių. Taip metas iš me
tų musų draugija augo ir au
go ir šiandien galime pasidi
džiuoti, kad yra didžiausia lo- 
kolinė organizacija, turinti ne
toli 5,500 narių. Kadangi šiuo 
laiku eina Chicagos Lietuvių 
Draugijos jubiliejinis kontestas, 
tai reikia tikėtis, kad jubilieji
niam kontestui einant prie pa
baigos, visi draugijos nariai, 
kurie supranta draugijos augi
mo svarbą, pasistengs smarkiau 
pasidarbuoti draugijos labui, 
kad jubiliejinis kontestas turė
tų pasisekimo ir kad draugija 
išaugtų iki 6,500 narių. Jeigu 
norim draugiją išauginti iki to
kio skaitliaus narių, tai turi 
daug darbo įdėti ne tik valdy
ba, kontesto vedėjas, kontes
tantai, bėt svarbiausia turi pa-

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
— įvyks —

Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALEJE

2343 SO.

sidarbuoti kiekvienas 
narys. Jeigu nariai 
bilda vojimą paliks dėl valdybos 
ir kontestantų, tai mes užsibrėž
to skaičiaus narių nepasieksim, 
nes yra pertrumpas laikas kon- 
lestantams tiek narių įrašyti. 
Juk gerai žinome, kad kon les - 
tautas nuėjęs į namus, tuč-tuo- 
jau įrašyti į draugiją negali.

reikia
surasti asmenį, kurį galima įra
šyti į draugiją, o paskui reikia 
nueiti keletą kartų, kol jį kal
bini įsirašyti. Dar didesnis nuo
šimtis prospektų vis žada, ža
da įsirašyti ir konleslantui nu
sibosta vaikščioti pas tokį as
menį, ir taip pasilieka neįsira
šęs. Taipgi reikia atsiminti, kad 
veik visi kontestantai darbuoja
si dėl draugijos labo tik liuosu 
laiku, nes jie pragyvenimą tu
ri pasidaryti kur nors kitur. 
Todėl kontestantai, kad ir la
biausiai stengtųsi tiek naujų na
rių įrašyti, jiems nėra galimy
bės

Gerbiami draugijos nariai! 
Dar kartą kreipiuos į jus, kad 
kiekvienas narys prisidėtų prie 
budavojimo draugijos su plyta. 
Plyta tai naujas draugijai na
rys. Kadangi dabar eina Jubi
liejinis kontestas ir liko iki 
kontesto pabaigos tik 13 savai
čių, tai kiekvienas draugijos na
rys turi stengtis būtinai įrašyti 
po narį. Jtik tik nuo jūsų visų 
narių darbuotės priklauso musų 
Jubiliejinio kontesto sėkmingas 
užbaigimas. Taigi, draugai visi 
į darbą, kad laike šių trylikos 
savaičių įrašytute kiekvienas 
draugijos narys nors po vieną 
narį. Jeigu kiekvienas narys pri-

Balsų skaitytojai tam susi
rinkimui rekomenduoti per pir
mininką sekantys nariai: M. 
Matulis, F. Brajus ir K. Jokub
ka. Susirinkimas rekomendaci
ją užgyrė.

2. Pirmininkas perskaitė są
rašą bėgyje metų 51 mirusiųjų 
narių, paprašydamas susirinki
mo atsistojimu atiduoti pasku
tinę pagarbą.

3. Pirmininkas pakvietė Bal
savimo Komisijos pirmininką 
pateikti susirinkimui raportą iš 
referendumo balsavimų ant 
draugijos direktorių 1940 m.

Raportas pateikta šioks.: Ba
lintų blankų nariams gerame 
stovyje buvo išsiųsta viso 5,300.

Sausio 6 dieną komisija ati
darė ir suskaitė balsus viso su
grįžusių balotų buvo 2,022. Iš 
tų buvo grįžę nesuradę adresa
tų 82. Sugadintų balotų ,viso 
buvo 14. Likusieji pasidalino 
sekamai už 10 kandidatų, kurie 
juvo nominuoti priešmetinia- 
me susirinkime:

1. Kastas Kairis gavo .... 1551
2. Petras Galskis ...........  1681
3. Vincas Maukus ....... 1657
4. Paul Miller .... .......... 1746
5. Kasias Augustas ....... 1590 j yra veiklus narys legionierių
6. Paul Milaševičius .... 1585
7. Algirdas Bulis ./......... 1503
8. Kazys čepukas ...... . 823
9. Jonas Degutis ........... 868
10. Joseph Stalioraitis .... 753 
Pirmi 7 daugiausia gavusieji

balsų lieka išrinkti į draugijos 
direktorius 1940 metams, šie iš 
savo tarpo išrinks valdybą.

Pasirašo komisijos nariai: 
A. Walskis, K. čepuliav^čius, A. 
Yuris. Raportas susirinkimo 
vienbalsiai priimtas

4. Pirmininkas C. Kairis 
skaito raštišką metinį raportu 
nužymėdamas meto bėgyje at
liktus darbus ir pateikdamas 
rekomendacijas ateičiai. Primi
nė, kad pagal praėjusio metinio 
susirinkimo tarimą nuo šių me
tų nebebus nariams teikiamos 
dovanos už ilgą nesirgimą, t. y. 
žiedai už 10 metų ir agrafos už 
20, nes tas sudarytų nepaneša- 
mus kaštus. Kadangi numato
ma, kad trumpoje ateityje pa
sitaikys tokių metų, kada reikė
tų išduoti -apie 1,000 dovanų? 
kas sudarytų arti $10,000 kaš
tų, ir tai prisieitų padengti 
asesmentais, tai dovanų davi
mas panaikinamas.

Toliaus pažymėjo, kad bėgy
je šių metų draugija bus gar
sinama ant radijo kiekvieno 
sekmadienio rytą 11 vai. dides
niam išpopuliarizavimui tarpo 
Chicagos ir apylinkės lietuvių.

Aiškiai kiekvienam numato- 
ma būtinas reikalingumas drau
gijai įsigyti nuosavas namas su 
svetaine, kur ypač jaunimas 
rastų sau visokiausį užsiėmimą 
darbuotis kaip sporto, taip ir 
kultūros srityse.. O musų jau< 
nimu reikia rūpintis neatidė
liojant, nes kitaip bus sunku 
mums jį gauti ir gavus nuolat 
palaikyti. Vienok visiems aiš
ku, kad tik pritraukiant jauną
ją kartą panašioms organizaci
joms galima tikėtis augimo ir 
stiprėjimo.

Pirmininko raportas pri m- 
tas vienbalsiai.

5. Auditorius J. P. Varkala

Maddy Horh, kuri laimėjo 
čiuožirųo čempionatą.
............. .. .................................................... i. , iil'..iįįĮ<ii .'lįįii jii. ui .

Nauji Nariai

silankė nedaug, nes 
pringfieldo lietuviai^ neįdo- 
laujasi organiacijos gerove, 
ai negerai.

/
Susirinkime visi svarbesni 

e’kalai liko atlikti tvarkingai, 
iuvo išrinkta valdyba 1940 
uotams: pirm.' Petras Rauktis, 
icc-pirm. Juozas Poderis, 
irotokoįų rašt. Julia Liukai- 
is, finansų rast. V. čefnaus- 
:as, globėjai—Alekas Gudaus
kas ir Vincas Pętkus, maršal
ka Juozas Buragas. Liko nu
arta atsikreipti įskilas drau
gijas surengimui vasario 16 d. 
Jctuvos nepriklausomybės 
jarninėjimę. Tam darbui va- 
yti išrinktas komitetas iš dr- 
tų; Petro Raukčio ir Kazio

Karo Žemėlapiai

“Argentinos
Lietuvių Balsas

dės truputį darbo draugijos la 
bui, tai Jubiliejinio kontesto už 
baigtuves švęsime su 6,500 na

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

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

Kaina 15 c.

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

žemėlapio pusėje

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Korit. Anton Marshiill .iš May 
wood įrašė: A

Simoną Martinkų
Pauliną Yankauškas

1*

Kont.. Thomas Šalkauskas įn
John Braunį
Stanley Broųnį
Algerd Bulauską

Kont. K. Jokubka įrašė:
Joną Budriką

Kont. Valeria S. Zelnis, De K 
111. įrašė:

Everett P. Mistinas
Joseph Pavarotnik

Kont. Frank Klikna įrašė:
Emiliją Krisčiunas

Kont. B. Vaitekųnas įrašė:
John A. Ranians, 
Frank Sadauskas 
Albina Kučinskas.

Dėdė Vaitekūnas įrašydar
J. A. Ramans pažymi, kad

Susirinkimas liko uždarytas 
t vai. vakaro, Toliau norių 
pranešti Springfieldo lietu
viams, kad 5 vietos draugijos 
šlaiko Lietuvių Viešą knygy-

Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

porą mėnesių atgalApie
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą. 

Draugijos, Kliubai ir viso- 
nėįį ,bet nariai mažai juo įdo- |<ios įstaigos prašomos praneš- 
maujasi. Draugijos
narius naudotis knygynu. Dar-’parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
bai pas mus eina gerai, nes pirm samdymo svetainių, pra 
užėjo šalčiai. Angliakasyklos šOme kreiptis į “Naujienas”, 
dirba, bet yra žmonių ir be kad nesusidurti su kitais pa- 
darbo, kadangi kai kurių ang- rengimais ir išvengti nepagei- 
liakasyklų nebeatidarė, o ki
tose mašinos išvarė iš darbo.
Kai mašinos krauja anglį, tai 
žmonių jėgos nereikia: viena ~ 
mašina prikrauna po 150 ka- (x3TSinklt6S JN"110SC

kviečia'tj “Naujienoms” dienas savo

daujamos konkurencijos. Ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

.... ■, igamzacijoje, yra geras nauju 
nietis, taipgi priĮdauso dar pri 
keliolikos organizacijų ir višc 
se pasižymi darbštumu.

Narys įrašė
. J. Sinkus įraše Stanislovą i 

gustauską.
Draugas Sinkus įrašydan

prierašą: Kadangi vesdami kon- 
testą nuolat rašot, kad kiekvie
nas Chicagos Lietuvių Draugi
jos narys įrašytų nors po vie
ną narį, tai aš kaipo draugijos 
narys savo užduotį atlikau įra
šydamas narį į draugiją.

Nepamirškite prisiųsti tikie- 
tus į pabaigtuvių gegužinę dėl 
įrašyto nario ir dėl manęs, kad 
visi kartu galėtume užbaigę 
Chicagos Lietuvių Draugijos Ju
biliejinį l^Ofttestą pasidžiaugti 
nuveiktu darbu, vienas su kitu 
susipažinti ir pasilinksminti.

Brighton Park
šiomis dienomis įsirašė į Chi

cagos Lietuvių Draugiją poniu 
Emilija Kriščiūnas, 2531 W. 
45-th St. P-ia Emilija ir jos vy* 
ras Augustinas yra namų savi 
ninkai ir draugiški bei inteli
gentiški žmonės. Netrukus į 
draugiją žada įstoti ir jos vyras.

Pas ponus Krikščiūnus gyve
na Anna Norei, kuri taip pat 
priklauso Chicagos Lietuviu 
Draugijai. Anna yra nuolatinė 
“Naujienų” skaitytoja. Seniau 
ji laikraštį kas dieną pirkdavo, 
bet dabar užsiprenumeravo. To
kiu budu laikraštis jai yra pri
statomas į namus.

Beje, š^a proga bus pravartu 
pažymėli, jog tiek p-ia Emilija 
Krikščiūnas, tiek Anna Noreik 
yra visai geros dainininkės, — 
turi gražius soprano balsus. 
Gaila tik, kad jos nepasirodo 
viešuose koncertuose.

—Frank Klikna
pateikė smulkmenišką raportą 
nuo turėtų pajamų ir išlaidų 
bagyje metų. V. Mankys

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

AR ŽINOTE KĄ 
_ RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar Žinai, kodėl vieni jį gi 

ia, kiti keikia, bet visi mėeMa 
kaityti0

Nei kiminą 
. udiiii'•!« no t

paĄislėp\ j| j 
.uv<‘ oarapi 
G ranka

Keleivi’ įmones mėgsta dėl 
kad jib niekam nepataikau 

nesibijo teisybe skelbti

luomų mulkintoju.- n apga 
Kus jisai lupa be jokie- pasi 

railėjimo

Be to jame rasi visokių pu 
arimų, pamokinimų. gražių 

eilių, jdomių paveikslų ir žinių
< viso pasaulio

Kainuoja tik $2.00 metams
Adresas toks:

KELEIVIS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di-

. džiausią lietuvių organizacija. Tai lietuvių
• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių

brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 
■flT ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš-, S kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy-
M n< <?> ■■ • non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau

jiems, nariams priimti.

A
 Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel

no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.
j Bet Sttsiviėnijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

. '' 307 VVest 30th Street, Ncw York, N. Y._____ ______

253 Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

aras uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kilus pasaulio 
įvykius, lai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. ’ Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

"NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS
Šasi nažimmui kopijų pasiusime neitai

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktine knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
. “TZTTT TTinAC’ rr:lX5f-____x

Nr. 133. LITHUANIA

4322
4322—Dviejų šmotų kostiumas. 

Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16, 18 
ir 20 taipgi 28, 30, 32, 36 ir 38 co- 
ių per krutinę.

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
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1799 
So. Halsted SU Chicago, HL

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 S. Halsted SL, Chleago* HL

ma* pavyzd} Na

(Vardai ir pavardl)

(Adresas)



Antradien., sausio 30, 1940 NAUJIENOS, Chicago, m.

KAIP LIETUVIU LAISVAMANIU ETINES 
KULTŪROS DRAUGIJA NETEKO 

CHARTERIO

.... ............................................................................................................................................................................................. ...

Diena Iš Dienos
- I ■ . . . ■

.. t 
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CLASSIFIED ADS.

Pirmininko H. Jagmino “Nuopelnai”

Minėta draugija gavo charte- 
rį birželio 15, 1936, o gegužės 
8, 1939, jos eharterį panaikino 
“Attorney General in the Su- 
perior Court of Cook County, 
Illinois.”

Minėta draugija, gruodžio 1, 
1937, laikė savo suvažiavimą, 
Išrinko komunistą H. Jagminą 
draugijas “prezidentu”. Pir
mos kuopos kaikurie nariai 
varė didelę agitaciją už H. 
Jagminą, kad jį išrinkti “pre
zidentu”. Jisai, girdi, padary
siąs stebuklus. Ir padarė. Per 
jo “pasidarbavimą”, draugija 
neteko charterio.

Žinojau, jog minėta draugi
ja neteko charterio. Persitikri
nimui kreipiausi pas Secretary 
of State Edward J. Hughes, at- 
siklausdamas apie stovį drau
gijos. Sausio 26 gavau atsaky
mą, jog draugija negyvuoja,— 
panaikinta.
//. Jagminas Norėjo Išgauti 

Pinigų

II. Jagminas reikalavo nuo 
Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros pirmos kuopos ketu
rių dolerių, buk jisai pasiun
tęs tuos pinigus dėl užrekor- 
davimo charterio. Kol kas at
sisakė Jagminui atmokėti rei
kalaujamą sumą pinigų. Dabar 
pasirodė, jog II. Jagminas jo
kių pinigų nesiuntė atnaujini
mui charterio. Jeigu ir butų 
siuntęs pinigus, tai reikėjo lik 
vieno dolerio, o ne keturių do
lerių, kaip Jagminas reikala
vo. Be to, dar H. Jagminas rei
kalavo $20.00, buk jisai “tai
sęs” eharterį.

Jagmino lĮrasįženginias 
& prieš Įilatijmųs 

' n, '<
Jagminas, sugriovęs Lie-

Komunistai kai pakvaišę puolė 
į glėbį klerikalų, šaukė savo 
fanatikus pasekėjus eiti į baž
nyčią, ^išpažinties, būti gerais 
krikščionimis-katalikais.

Taigi H. Jagminas, kad pa
sitarnauti J. Stalinui ir kleri
kalams, išgelbėti savo “dūšią” 
dėl įstojimo į laisvamanių or
ganizaciją, ir sugriovė Lietu
vių Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugiją.

Juk “Vilnies” redakcijos šta
bas, kuris susideda iš baisiai 
“mokytų” vyrų, net kvietė pra-

komunistų susirinkimą pasi
melsti už dūšias keturių ko
munistų, kuriuos sušaudė Lie
tuvoje Smetonos paliepimu. 
Tačiaus kun. .Krušas nekreipė 
atydos į komunistų kvietimą. 
Kadangi II. Jagminas yra vie
nas iš “redaktorių”, tai ir pa
sitarnavo klevui sugriaudamas 
laisvamanių organizaciją.

T. J. Kučinskas

Sekmadienį SLA 226 
Kuopos Parengimas 
Vilniaus Naudai

Lęši m Bunco ir Kortuosim

1

’h
tuviu Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugiją, tverė laisvama
nių kuopas ir rinko pinigus. 
Turim laiškų, kad laisvamanių 
kuopos siuntė pinigus Jagmi
nui ‘dėl charterio. Tačiaus 
kuopos negavo nei charterio, 
nei atsakymo.

Laisvamanių kuopos, kurios 
siuntėt pinigus H. Jagminui, 
bet charterio negavot, praneš- 
kit viršininkui pašto, kur pir
kote “money orderį”, jisai rei
kalą ištirs. Jagminas neturi 
teisės nei galios rinkti pinigus 
vardan draugijos, kurios ofici- 
ališkai nėra.

Northsidės 226 kp. SLA nu
tarė šiek-tiek .sumažinti Vil
niečių vargus ir, štai, tam tiks
lui yra rengiamas žaidimų va
karas arba “bunco party”, ku
ri įvyks sekmadienį, vasario 
ketvirtą dieną, Grigaičio sve
tainėje, 3804 W. Armitage Av.

Reikia priminti, kad drau
gas Grigaitis svetainę suteikė 
veltui tokiam labdaringam tik
slui, tad Northsides ir visi Chi- 
cagos lietuviai kviečiami atsi
lankyti ir prisidėti kiek kas 
išgali prie to parengimo. Yra 
suaukuoto daug gražių daiktų, 
kuriuos kiekvienam bus proga 
laimėti.

Turbut visiems yra žinoma, 
kad apiplėštas ir primestas 
Vilnius su armija ubagų tai 
didžiausia našta lietuves bied- 
nuomenei ir ūkininkams, ku
rią jie priversti nešti. Mesgi 
kolkas šioj šalyj nenešam tos 
naštos, todėl prisidėkime liuo- 
su noru prie jų vargų paleng
vinimo kiek galėdami.

Kodėl H. Jagminas Sugriovė 
Laisvamanių Organizaciją ?

Žmonių skerdikas Juozas 
Stalinas, kad įdievinti savo 
skerdynes nekaltų žmonių, pri
sakė ’ komunistams padaryti 
bendrą frontą su klerikalais.

Laiškas 
“Naujienoms”

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
dėtam*, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS Mras 
1180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

LOVElKISfe£i
Dalia 

KV1ETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir I*agrabams
3316 So. Halsted Street

TM VARDS 7308

Gerbiamas T. Rypkevičius, 
“Naujienų” Kontesto Vedėjas:

Priėmiau per jumis “Naujie
nų” B-vės čekutį, kaipo buvęs 
kontestantas. Nemaniau, kad 
už taip menką mano pasidar
bavimą bus verta ką nors gau
ti. Ačiū ir reiškiu, kad “Nau
jienoms” pasidarbuosiu ir at
eityje.

Mintyse dalyvavau tame iš
kilmingame “Naujienų” kon- 
testantų koncerte, Sausio 14, 
linkėdamas visiems dalyviams 
taip pat ir “Naujienų” perso
nalui kųogeriausios kloties. Su 
tik ką pradėtais 1940 metais,

J. Pakarklis, 
Norwood, Mass.

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI i
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA , >

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS V

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
“•THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Sidabrinis
Jubiliejus

Pora sąvaiČių atgal, tai yra 
13 dieną sausio, įvyko pp. Ste- 
poųo ir Eleanoros Kaniušų 25 
metų laimingo vedybinio gy
venimo paminėjimas.

Pp. Kaniušai suprašė savo 
gimines, draugus ir pažįsta
mus pažymėti tą svarbią si
dabrinę sukaktį.

Susirinko svečių daug ir vi
si buvo gražiai priimti ir pa
vaišinti, taip kad jau geriau 
ir negalėjo būti.

Tarpe visų svečių buvo ir 
šie draugai: J. ir E. Gasparai- 
čiai, W. ir T. Bukniai, J. ir Y. 
Vaičiuliai, pp. Aidukai, J. Jon- 
kųs ir daug kitų.

Kalbėjo Dr. Dundulis. Jis 
pažymėjo, ką reiškia tas jubi
liejus, ir ko tenka pragyventi 
iki sulauki sidabrinių 25 me
tu. Jis gražiai pasveikino jubi- 
lij aulus palinkėdamas 
geros ateities, ir įteikė 
nėlę.

Kadangi dėžutė buvo
ryta, tai neteko pamatyti kas 
loji dovanėlė, bet galima ti
kėtis, kad ji buvo vertinga.

Po visų kalbų ir linkėjimų, 
p-a Kaniušiene labai gražiai 
padėkojo visiems svečiams už 
atsilankymą ir už dovanas, 
bet buvo tiek susijaudinus, kad

v. ■ - - ■ -.

HELP WANTED—FEMALE 
_____  DarbininkiųReikia_______

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

TABIN-PICKER and CO., 
4119 Belmont Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

jiems 
dova-

uždą-

Pp. Kani ūsai yra seni vielos

kad pp.

per daugeli metų užlaikė val
gyklą, dabar užlaiko gėrimų 
užeigą nuosavam gražiam na
me, po antrašu 3510 W. 63rd 
St. Čia ir iškilmių puota įvyko.

Reikia pasakyti
Kaniušai yra labai malonus ir 
draugiški
sugyvena ^gražiaį^ir turi pasi
ekimą biznyje^ A

Turi užauginę vieną gražų 
sūnų, Raymond. Galima saky
ti, kad tai tikra “patieka” tė
vams, ne$ yra rimto budo ir

žmonės, su visais

nia, tėveliai davė jam ir mok
slo nemažai, ir kaip teko gir
dėti, žada ir tolinus lavintis.

Ir taip, padėkoję jaunave
džiams už vaišes ir palinkėję 
ilgo ir laimingo gyvenimo—su-» 
laukti auksinio jubiliejaus, at
sisveikinom su visais ir sugrį
žome namo vėlai sekmadienio 
rytą. N. Mickevičienė

Apleido
Chicagą

Neseniai 
kad Chicago

Naujienos” rašė, 
reikia nukelti į 

tikrai taip ir at
rodo, nes kas kartą daugiau 
ir daugiau atsiranda ten va
žiuojančių. Šį kartą net trys 
šeimos išvyko atostogoms į 
šiltąją Floridą, grįš tik už po
ros mėnesių—kodėl ne visi 
mes tokie laimingi.

štai bridgeportiečiai Mike ir 
Ona Mažeikai ir sūnūs Anta
nas nuo 3151 So. Union Avė., 
išvyko pirmą kartą su savo 
nauju ir gražiu automobiliu, 
taipgi ponia Agnės Raudis, 
2817 W, 63 S t,. Marųuette 
Parko gyventoja. Ji yra ma
mytė biznieriaus Stasio Yanas, 
kuris ką tik sugrįžo, ir dar te
bėra saulės parudavęs. P-a 
Raudis jau antrą kartą lanko

Draugai Mike ir Sofija Mor
kai, 5529 Neva Avė., SuiHiiut, 
III., irgi antru kartu lankosi, 
išvažiuodami sakė sugrįš tik už 
poros mėneshj kad galėtų da
lyvauti v “Naujienų” Metiniam 
Koncerte, kovo 31 d. Laimia? 
gos kelionės atostogininkams.

A. K-nė

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Ignacas Gincauskis,

Ąnna Galdikas, 50
49 su

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui be skalbimo. Eiti,— 
$8, Geri namai. North Side.

Longbeach 1416. •

KONTRAKTORIŲ, KARPENTE- 
RIŲ dėmesiui. Parsiduoda biznio 
nuosavybė, dėl taverno ir šokių sa
lės, 2 krautuvės ir 7-4 flatal Pre
suotų plytų, klevinės grindys, 125 
pėdos ilgio, reikia taisymo, kaina
vo $28,000. Parduos už $5,000. 

4400—4402 SO. HONORE ST.
Šaukti Yards 2454^ Klausk Frank 
Dudiak, savininko.

REIKALINGA PATYRUSIŲ 
KNYGŲ SKIRSTYTOJŲ. West Pull- 
man Iron and Metai Cq., 11954 So, 
Peoria. Pullman 0534.

LIETUVIŠKAI KALBANČIŲ par
davėjų prie moteriškų kautų ir 
suknelių. Nuolatiniam. Kreiptis. 
Mr. BAER, Marks Credit Clothing, 
6409 So. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS skudu
rams skirstyti. J. CHAPMAN and 
SONS, 884 N. Halsted.

, (ACME-NAUJIENŲ Photo 1
Gimtadienio pyragas, kurį pagamino Amerikos Dar

bo Federacijos kepėjai. Bevežant pyragas sutruko ir 
teko jį “remontuoti’. Prie pyrago stovi prezidentas Roo- 
seveltas ir NVilliam Green, Federacijos prezidentas.

VIENOS ADATOS OPERATO
RIŲ—blind stiteh hemmerių ir 
pinkerių—patyrusių prie bovelni- 
nių plaunamų suknelių, sekcinis 
darbas—ir naktinis darbas. Darbas 
nuolatinis. SMOLER BROS.

2300 Wabansia.

APIE LITERATŪRĄ
Rašo Arėjas Vitkauskas

e Seniausias lietuviškas ug
nį agesybos vadovėlis—"‘Ugnies 
Knygelės" — (parašė Jonas 
Vangys), išleistas 1802 m. Ka
raliaučiuje, sakė: “Idant ne- 
nusiminkis, bet su protu elg- 
kis, jei ugnis i pasidaro. Kas 
tau gelbsti visas dejavimas 
nusiminimas čir pasiskundi
mas? Tuomi tu ugnį neišgesy- 
si, nei savo turtą iš ugnies iš
neši, bet tavo^.protas dėl to su- 
simiš; ir nežinosi kas tau dera 
ir kaip savo naudą išimt galė
si. Kas su saviškiais tankiai 
apie ugnį. susiįęalba, tas tuomi 
ant ugniest jųų{ gyriaus pasiga- 
tavija ir ne taip didžiai priva
lys nusiminti.” Tą pat kartoja 
ir Antanas * Vaineikis—Simo
nas Daukantas jo pakartotoje 
“Ugnęs—kniligelėje”, išspaus
dintoje 1849 m. Petrapilyje). 
Rašydamas savo knygelę Jo
nas Vangys vadovavosi Mažo
sios Lietuvos -? kaimų patyri
mais XVIII šimtmečio pabai
goje. Beveik prieš pusantro 
šimto metų buvo rašomi pa
mokymai — “ar jis butų pras
tas žmogus, ar didelis ponas, 
ir ant kiemų ypačiai visiems 
gaspadoriams, služauninkams 
ir patiems šuiliokams, pasku
tinį metą į šuilę einantiems, ir 
š tos beveik ,atostojautiems”... 
(Lietuvoje dabar manoma, 
kad ruošiantis ugniagesybai 
gali tikti ir IV, V ir VI sky
rių šių dienų “šuiliokai”).

• Kaip dažnai mes nė ne
same girdėję apie lai, ką — 

’ “po no- 
Lieluvos spauda ne

retai ką nors parašo apie A-

didesniuose Amerikos mies
tuose įsigyveno paprotys -— iš 
miesto bibliotekų vasaros kar
ščių metu, kai skaitytojų skai
čius staiga mažėja, knygas 
siųsti vežimėliais į miesto par
kus. Kiekvienas praeivis gali 
pasiskolinti vietoje knygą ko
letai valandų skaitymo. Kny
gų davimas nejungiamas su 
kokiu nors mokesčiu, tik pa
imamas skolintojo antrašas.

Knygą jam paliekama ke
lčiai valandų, nustatytu laiku

kiti sako—mes'- turį 
da!

tik “linksma * darosi”... (Mat, 
imdami žineles iš sensacinių 
rusiškų laikraščių daugiausia, 
gauna “kelintą1 vandenį nuo 
kisieliaus,” nes šie, vėl “ži
nias” paima iš prancūzų, vo
kiečių, sensacinių lakštų...). 
Štai, kadloska, ar girdėjote ką 
įpie tokį dalyką (rašo “Savi
valdybės” žurnalas—apie “už
sienio savivaldybes”):

"Miesto bibliotekos paikuo
se.

“Nuo kelctoš metų visuose

JoIjįį PielrzykY 27, su Estelle 
Zuronas, 21 .

Bruno Cyrnek, 25, su Jane 
Deieski, 23

Malinąs Weiiąnd, 32, su Ma
ry Rokiški, 25 , ,

Reikalauja
Verskim H

Marie iwo
Vieta ft

Ąnthony
/>•

REAL ESTATE—WANTED 
Ieško Pirkti Namus žem^

NORI PIRKTI LOTĄ Marųuette 
Park kolonijoj žmogus su pinigais. 
Kas turite lotą atsišaukite arba 
Kas norite mainyti savo lotus, ar 
akerius, rašykite ar kreipkitės į 
J. VILIMAS, 6800 S. Maplewood 
Avė. Tel. Hemlock 2323.

FOR RENT—IN GENERAL 
________ Renddai—Bendrai

RENDAI ATSKIRI BUTAI, 437 
E. 60th St., prieš Washington Park. 
Geras “L” ir gatvekarių susisieki
mas. Virtuvėlės net už $4 savaitei 
—miegkambariai mažai kaip $3 sa
vaitei — švarus, gerai užlaikomas 
namas—agentas vietoj.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

paimti. Bet lokiu budu įgytas 
klijentas gali taip pat knygą 
pasilikti sau porai dienų, jei 
jis .to pageidauja. Tuo atvejų 

kad 
ją a t-

siste-

nustatytu terminu pats 
neš bibliotekon.

Dėka šiai originaliai 
mai, Ncw Yorko ir Chicagos
miesto bibliotekos skaitytojų 
skaičius vasaros menesiais ke
leriopai padidėjo. Nesąžinin
gų skaitytojų knygos pasisavi
namos labai retai.

šis reikalas buvo iškeltas ir 
Paryžiaus miesto taryboje, pa
siūlius panašią knygų skolini
mo sistemą įvesti vasaros se
zonu ir Paryžiaus miesto skai
tytojams. Pasiūlymas palan
kiai sutiktas.”

Chicago Apleido 
Northsidiečiai 
Oksai

NORTHSIDE — Praeitą šeš
tadienį, tai yra sausio 27 die
ną, nortįiside apleido plačiai 
žinomas automobilių mecha
nikas Petras Oksas, kuris per 
ilgus metus užlaikė garažą 
3417-25 Diversey. Jis tą biz
nį pardavė ir nusipirko naują 

,biznį Grand Rapidse, Mich.
Taigi, palydėdami savo drau

gą, keletas Northsidiečių su
rengė linksmą sueigą. Po link
smų, draugiškų pasikalbėjimų 
ir vaišių visi atsisveikino su 
draugais Oksais, linkėdami 
jiems gero pasisekimo naujam

Northsidiečiai neteko kultū
ringos šeimos. X. S.

NAUJIENŲX METINIS 
KONCERTAS

Kovo 31 d., 1940 
SOKOLU SALEJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ. 
.. ........------------------- -.... .■. ............................ ............

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” '

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

NAUJIENAS, 1 
Box 1120.

FAK1V1S FOR ĮŠALE 
Ūkiai Pardavimui

APIE 30,000 KETV. PĖDŲ, kiek 
mišKcr prie grįsto miško kelio (tuoj 
i šiaurę nuo Roosevelt Rd.) vaka
ruose nuo La Grange kelio, kaina 
$j75, $75 pinigais, $5 mėnesy.

Box 1147, 1739 So. Halsted St.
6 KAMBARIŲ KATEDŽĖ (reikia 

dėmesio atkreipti) apie 2 akrai prie 
ivnchigan ežero (1 blokas šalia) grį
stas tykus kelias, 2 blokai kaimas, 
oycius, upper Lake Co., apie 20 
minutes ŠIAURĖJE nuo High- 
land Park. Kaina $2,000, $3000 pini
gais, $25 menesy. Box 1145, 1739 
oo. Halsted St.

TIKTAI $19 MĖNESY. Namas 
dvigubos konstrukcijos (2x4 studs, 
itj inch centers), konkryto balkių 
pamatas, 6 kambarių vieta (4 kam- 
uanai visai dekoruoti ir užbaigta 
maudykle) vanduo, baigta sanitarė 
sibtema, grįstas kelias, elektriką, 
ūKceriai, aru didelios viešosios mo- 
KyKios ir busų lines tiktai 10 mi
nučių šiaurvakary nuo Oak Park, 
žemi mokesčiai. Kaina $2575, pato
gus įmokejimai. 15 metų FHA pas
kola užgirta. Box 1144, 1739 So.
naisted.

ŽMOGUI NORINČIAM įsigyti 
šeimyninį ūkį ar vištų ganyklą, 
apie 56,U00 ketvirtainių pėdų, prie 
grįsto kelio tarpe Maywood ir Vil
ią Park, arti Roosevelt Rd., elek
triką, geros mokyklinės aplinkybės. 
Kaina $475, $100 pinigais, $5 mė
nesy (Užgirta 15 metų, FHA pas
kola). Box 1144, 1739 So. Halsted

GROSERNĖ IR MĖSOS MARKE- 
TAS su namu. Parduos pigiai. Ge
ri fixturiai ir apylinkė. Šaukti 

HEMLOCK 0257.

GREITAI PARSIDUODA DELI- 
CATESSEN ir Grosernė už pirmą 
pasiūlymą. Gera vieta—ilgai išdir
btas, naujas refrigerator ir fikče- 
riai. 4119 So. Francisco.

NIEKAD NETURĖJOME PO 2 
akru nuosavybės, (ėst) grįstas ke
lias, arti Lawrence avenue ir Man- 
nheim’' kelio, užgirta J5 metų pas
kola, elektriką, turtinga derli že
me. Kaina $750, $150 pmigias, $10 
menesy. Box 1143, 1739 So. Halsted 
Street.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ 

LYGOS susirinkimas įvyks trečia
dienį, sausio 31 d., 814 West 33rd 
St. Sandaros salėje, 8:00 vai. vak. 
Visos narės malonėkite atsilankyti 
ir atsiskaityti už bunco party. Bi
lietus taipgi išgirsite įdomių žinių 
ir raportų.

—Kviečia Valdyba.
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LY

GA Cook Couhty laikys savo svar
bų susirinkimą šiandien, 6912 So. 
Western Avė. Bus daug svarbių 
reikalų. —St. Gurskis.

PUIKI KATEDŽĖ, MAŽA farma, 
keletas minučių nuo miesto ribų, 
vidus reikia taisyti, gretimais kie
tas kelias. Kaina $975, $195 pini
gais, $12 mėnesy. Box 1148, 1739 
So. Halsted St.

APIE 5 AKRAI MIŠKO pietva
karėse nuo miesto ribų, aukšta gra
ži vieta ąžuolų ir didelė dauba. 
Kas valanda busas į vidmiestį. Be 
skolos ir laisva už $875. Box 1146, 
1739 So. Halsted St.

FINANCIAL
ASMUO GALI PASKOLINTI ant 

pirmos rūšies pirmųjų morgičių 
nuo $1000 iki $4,000. I visų aplikan- 
tų prašymus kreipiama skubi ati
da. Ravenswood 0612.

NAatno
CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai

NORTHERN SEAL FUR COAT 
beveik naujas. Paaukuosiu už tik
tai storage mokestį, 15.00. Hermano 
Gangel, Room 843—190 N. State St.

Dainuos Radi o Grenadieriai, 
Bus Smagi Muzika, Įdomybės 

šiandien, antradienį, 7-tą 
valandą vakare, iš stoties WG 
ES skambūs gražus ir įdomus 
nuolatinis antradienio radio 
programas, kurį leidžia savo 
pastangomsis ir lėšomis Peo- 
ples Furniture Company, 4183 
Archer Avenue.

šio programo išpildyme da
lyvaus harmoningas radio gre
nadierių trio, kuris savo galin
gais ir turtingais balsais padai
nuos daug gražių dainelių. 
Prie to, šauni muzika, visokie 
patarimai ir pranešimai suda
rys gražų ir įdomų programą. 
Ypač reikalaujantiems pirkti 
įvairias namų reikmenis bus 
naudinga girdėti apie Pcoples 
Krautuvės prekių vertybes, ko
kios dabar čia galima rasti, ir 
susipirkti su dideliu pinigų 
sutaupyniu. Rep.

VVHOLESALE FURN^URE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimai

Mokėdamas cash už rakandus, su- 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mm prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacio na liai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs. 6343 S. Western Avė., Chicago 
(11. Phone Republic 6051

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

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

Todėl jeigu turite kg par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerl, bet gaiutnkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIEN? 
“Claarified^* skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau 
jienų 7-me puslapyje <4Class- 
tfied” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų pargenu.
VISUOSE BIZNIO ruikaluoue 
naudokitės Naujienų auUtoa 
vertybės claasified skyriau* pa
tarnavimu palaukdami arba at- 
veždami: x

CANal 8500

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.
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LIETUVIAI BAIGĘ VIDURINES MOKYKLAS 
CHICAGOJ IR PRIEMIESČIUOSE

AUTOMOBILIU
NELAIMES

žemiąu paduodam sąrašų Bruno J. Sterkis. 
jaunų lietuvių, kurie pereitą I x Anton J. Valukas 
envailn KnirvA Tnnlzvlnc

MORGAN P ARK H. SCHOOL 
Julia Kaupas 
John Urban

ENGLEW0OD HIGH SCHOOL 
Sophie Bockus 
Bruno Daugėla 
Alexander Gulis 
Arthur Jacikas 
Vito Rumchek 
Leon Yonik
PARKER HIGH SCHOOL 
Lavvrence Kuzmen 
Lester Sarkus
CAĘUMET HIGH SCHOOL 
Sylvia Binkis 
Stella Drebulis 
Mary Milcevich
BAIGĖ CITY TEACHER’S 

COLLEGEz 
(Mokytojų Kolegiją) 

Ruth Janiszevvski
i Eulalla Pakel 

Elden Genitis 
Anthony Kaleza

BAIGR JONĖS KOMERCINĘ 
MOKYKLĄ 

Aldona A. Barčus 
Valeria A. Ivanauski 
Alfred S. Lankus 
Albert p. Pask 
Paul P. Pranckunas 
Dorothy V. Radec 
Lillian F. Zakes 
Loretta Žemaitis

J. STERLING MORTON 
HIGH SCHOOL 

(Cicero) 
Harriet L. Gerski 
Anne Locas 
Algerd A. Venckus 
R. C. Vilkelis 
Bernice E. 
George F.

HARRISON
John T. Blinstrup 
Joseph 
Joe G.
Eugene 
Joseph 
Xavier 
Anna R. Prok.es 
Mary A. Skiba

LUCY FL0WEĮ^M 
HIGH SCH0j>&W

savaitę baigė mokslus Chica* 
gos ir priemiesčių viešose, 
taipgi privatiškose mokyklose.

Kadangi kai kurie lietuviai 
turi pakeitę, suamerikoninę, 
pavardes, tai kur buvo abejo* 
nė, visur stengėmės atsiklausti 
mokyklų rekordų.
L1NDBL0M HIGH SCHOOL 
Florence Andrcws 
Eleanor Baltes 
Florence Eisin 
John Jasaitis 
Lillian Kouda ' 
Pėter Lukas 
Albert Petraitis 
John Shalko 
John Staneak t • 
Virginia Stanko 
Raymond Vitkus 
Edward Vanago 
Dorothy VVasaitis 
Stella Zdan
FENGER HIGH SCHOOL

•' Charles Balogh 
JoSeph Balogh \ 
James Barsheack 
Joseph Dude 
Sophie Kabelis 
Ann Kasper 
Elaine Kondrath 
Angeline Miskin 
Sylvia Neutout 
Theodore Pash 
Albert Petronis 
Robert Wallin 
Frank Yaculaitis Jr 
Alphone L. Yuktoni s 
Bernard Žukauskas
TILDEN HIGH SCHOOL 

Charles P. Augustine 
Charles Belstos 
Edward J. Cycenas 
Edmund C. Janus 
Rąymond J. Javor 
James F. Mitchell 
Joh^ S. Mikit 
Sigwald Petchulis 
Edvvard M. Rudneck 
Robert F. Sekastian 
George A. Sudar
HARPER HIGH SCHOOL 
Edmund Budris 
Margaret •But.will 
ęiejpėnt. Gaviu , 
Frank Katkus 
Lillian Kosman 
Raymond Mischke 
Bruno Petrosis 
John Bakaitis 
Steven Šokas 
ĄnthOny Uksas 
Anlhony. Valauskas 
Dolores Wįlk

WILSON JUNIOR COLLEGE

Žilas
Kaspar
HIGH SCHOOL

A. Guzauskas 
Jacevičius
H. Kulis

J. Lukas
F. Poremskir

Irene K. Andreseų
Ruth E. Peters 
Andrienne Popel

' McKINLEY HIGH SCHOOL 
Emily R. Malashko 
Julia Patrick

MARSHALL HIGH SCHOOL
Florence H. Lukas 
Irene D. Shattas 
Katherine Bis torasAlbin F. Bomba

NAUJTENŲ-ACME Telephoto
Gertrude Niesen, pasižymėjusi artistė ir dainininkė, 

kalbasi su C. L. Bennett, žinomu madų ekspertu, apie sųn- 
nelę, kurių ji rengiasi dėvėti prezidento Roosevelto gimta* 
dienio baliuje. Balius įvyks Drąke viešbutyje., > ;

RALTIMORE, MD. — The City of Flint laivo
NAUJIENV-ACMĘ Tplephotp 

įgula nelabai palankiai

Suomių moterys pasitinka pirmuosius laisvanoriųs
. NA TLHENU-A CM E Telephoto 
iš Amerikos.

Suėmė ^Hit-and-Run^ šoferi
Prie 69th ir Indiana užva

kar vakarė “hit-and-run” au
tomobilistas užmušė moteriš
kę, ir sunkiai sužeidė jos sū
nų. Kaltininkas bandė pabėg
ti, bet netrukus buvo suįrntas. 
Nelaimės vietoj nuo jo auto
mobilio nukrito laisnių lente
lė, ir policija jį tuojau susekė.

Užmuštoji moteriškė buvo 
62 inetų Martha Eichin, nuo 
6829 Indiana Avenue. Sužeis
tasis sūnūs Robert, guli St. 
Bernard ligoninėje.

Už nelaimę ir pabėgimą po
licija, suėmė 23 metų Clarencc 
Klemp, nuo 6349 S. Justine S t. 
Jis prisipažino, kad buvo prie 
automobilio vairo.

• Policija suėmė ir antrą 
“hit-and-run” v a i r u o t o j ą, 
Ralph Riddle, nuo 1501 East, 
65th Street. Prie 55th ir Saw- 
yer Avenue jisai suvažinėjo ir 
sužeidė 60 metų Joseph Skar- 
ir jo 6 metų anūką, Eugene, 
nuo 5102 S. Sa\vycr Avenue. 
Jie ėjo namo iš bažnyčios.

Prie 4892 Archer Avenue 
po automobiliu žuvo 23 metų 
brightonparkietis, John Gar- 
baciak,, 4733 Springfield Avė. 
r\utoniobilį valdė Raymond 
Kujawa, nuo 3012 Farrell S t r.

^Glenuieu) priemiestyj Mil- 
Nvaukce gelžkelio traukinys 
užmušė 64 metų ūkininką iš 
Nortbfieldo, John S. Efflandt.

• Valstijos trafiko inžinie
riai skelbia, kad pernai auto
mobiliai valstijoj užmušė 2, 
261 žmones, 81 daugiau negu 
užpernai.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• 26 melų Anthony Tubac- 
ki, 6111 S. Kratiny Avenue, no
rėjo žmoną pagąsdinti. Nuėjo 
į garažą, atsisėdo automobilyj 
ir uždegė motorą. Žmoną iš
gąsdint) bet uos nenutroško 
nuo dujų. Ugniagesiai jį atgai
vino.

• Iš 7-to aukšto apartamen
to ties 10 East Oak’ Street, už
vakar vakare iššoko ir sunkiai 
susižeidė 35 metų Agnės Ches- 
ney. Ryšy su įvykiu policija 
suėmė Chicagos biržos broke
rį, Austin A. elementą, buto 
savininką.

• Keturi banditai atėjo į 
Bell Oil rastinę, 2517 Roose- 
velt Road. Negalėdami seifo 
atidaryti, bandė jį išnešti į 
lauke pastatytą Iroką. Pikta
dariai vargo, vargo, už 15 mi
nučių numojo rankas ir apsi
pylę prakaitu išėjo. Seifas pa
liko vietoj.

• Tarptautiniam amfiteatre 
dabar vyksta įdomi kelių tie
simo mašinų paroda. Ji buvo 
surengta Vieškelių Inžinierių 
konvencijai, kuri vakar prasi
dėjo Chicago j.

• Prokuratūra vakar iškėlė 
aikštėn faktą, kad dar vienas 
valstijos policistas, ne vien 
John Howe, turi kriminalį re
kordą. Tai John Rizzo. Jisai 
sėdėjo kalėjime už plėšimus.

O Trys maskuoti piktada
riai pabėgo su $600 iš Globė 
Life Insurance raštinės, 9206 
Commercial avenue.

MANLEY HIGH SCHOOL
Alice R. Azukas
Helen R. Purves

FARRAGUT HIGH SCHOOL
Eugene L. Balickis 
Joseph S. Saluckas 
Richard Vajvada 

t

HERZL JUNIOR COLLEGE
Edwin Baskes

CRANĘ HIGH SCHOOL
Robert L. Rakauskas 
Vincent Šidlauskas;’ ■ i 
Edward Yuknis > 
George Stupar
AUSTIN HIGH SCHOOL
Lydia I. Salapota^ > 
LaVerne J. Sweda 
George P. Valąskis 
Elizabeth Gaitis 
Clara M. Gregas 

(Bus daugiau)

Šukele $15 Vilniaus

Mt. Greenvvoodo SLA Kuopa
MT. GERENW00D.—S.L.A. 

78 kuopa paskyrė $15.00 Vil
iaus krašto gyventoj ams šelp- 
i. P-a Mariona Janulis pini
gus pridavė keletą dienų atgal

Vilniaus Kraštui

Tai buvo pelnas iš kuopos 
kuris įvyko sausio 

d. Vakaras labai gražiai pa- 
ekė. Iš kalbėtojų dalyvavo 
. A. L. Graičunas ir Niko- 
mas Radis. Su dainomis pa- 
odė musų kolonijos moterų

P-s Janulis ir kiti^ pastan
gomis buvo paruoštas labai 
įvairus stalas svečiams. Už at
silankymą ir prisidėjimą prie 
vakaro visiems tariam širdin
gą ačiū.

Už komisiją,
M. Janutienė.

Paleido Joną 
Andrušką

Užsidariusią 
Valstijinių Bankų 
Raportai

Kiek DarKiek Išmokėjo r- 
žada

1 .v.Generalis GOplf^apskričio val
stijinių bankų * likvidatorius 
Charles H. Albėrs paskelbė sė- 
kainas žinias apie žemiau pa
dubtos užsidariusius bankus :>■ , 

'■ ’ ■ u■' ■ ?

Dės Plaines State Banką^r- 
išmokė j o 55 % K dar žada

Devon>. Trust and Savings 
Bankas—išmokėjo 5%, žada— 
nieko.

Elmwood Park State Bankas 
—241/2%, žada dar apie 5 ar

Elston /State, Bankas—išmo
kėjo 5%, žada dai’ 5%.

Eųuitable Trust and Savings 
Bankas—išmokėjo 30%, netru
kus žada išmokėti dar 10%.

Exchange State Bankas— 
Užbaigs likvidaciją sugrąžinęs 
apie 45%. 42% jau išmokėjo.

First Englewcod State Ban
kas—išmokėjo 60% ir dar ža
da 10%. \

First Italian State Bąnkas—- 
išmokėjo 37^%, žada tarp 7j/2 
ir 10%. . A

First State Bank of Barring- 
ton—išviso išmokės 
75% jau išmokėjo.

First State Bank
Heights išmokėjo
dar kelis nuošimčius.

(Bus daugiau)

apie 85%

of Chicago
30%, žada

Padėka Už 
Įspūdžius

Ačiū p. D. Kuraičiui, 
taip įdomiai aprašė savo

Parolių taryba vakar, iš Statei 
Penitentiary kalėjimo paleidę 
kalinį Joną Andrušką. Jis bu
vo vienas 114 kalinių, kuriems 
taryba grąžino laisvę, i

•/J

kad 

džius iš kelionės po Meksiką. 
Labai įdomu buvo skaityti. Neį 
vieno numerių nepraleidau. Kąi 
šiandien perškąiČiau paskutinę 
įspūdžių dalį,z tai nusiminiau ir 
pagalvojau, < kodėl nekeliavot po 
Meksiką ilgiau?

“Naujienoms’ 
kad jos p. Kuraičio aprašymus 
talpino. . ' y 'T y

WmjL Sabaliauskas, 
Chicago, III.

6-tas Apskritys 
Jau Ruošiasi S.L.A.

' • ■ < .

Seimui Chicago j
Priėmė Rezoliuciją Prieš 

Jalbrzykovvskį
6-tas Apskritys jau pradėjo 

ruoštis 1940 metų S.L.A. sei
mui, kuris įvyks šią vasarą 
Chicago j.

Apskričio konferencija įvyko 
Cicero j,'pereitą sėkniadienį. Ji 
įgaliavo savo valdybą seimą 
surengti, bendrai su Chicagos 
ir apylinkės S.L.A. kuopomis.

• Konferencija taipgi . priėmė 
rezoliuciją, kurioj , pasmerkia 
fenkomaną, Vilniaus arkivy
skupą Jalbrzykowskį.

Konferencija įvyko Cicero 
Liuosybės salėje. Dalyvavo 82 
delegatai, kurie atstovavo apie 
2'0 kuopų. Tiek kuopų prie ap
skričio priklauso. Jos turi apie 
1,600 narių, tai yra apie de
šimtą dalį visų S.L.A. narių.

,1940 metams buvo išrinkta 
nauja valdyba. Įvyko tik dvi 
permainos. Organizatorium vie
toj atsisakiusio p. čepuko bu
vo išrinktas K. P. Deveikis, o 
maršalka 'vietoj Zubricko iš
rinktas A. Laurutanas.

Apskričio ’ pirmininku paliko 
dar vieniems metams Dr. A. 
Montvidas. Vice-pirmininku ir 
toliau bus V. B. Ambrose, sek
retorium —- p. K. Semaška, o 
iždininku — p. A. Zalatorius.

Buvęs.

Bill Osmanskis Vėl 
Pasirašė Kontraktą 
Su Chi. “Bears” 

' i
Dabar Studijuoja Dentisteriją

Rili Osmanskis, garsusis lie
tuvis fooiballininkas, vakar pa
sirašė vienų metų kontraktą 
su Chicago Bears profesionale 
komanda. Jisai lošė toj grupėj 
pereitą sezoną ir pasižymėjo 
kaipo vienas geriausių footbal- 
lininkų profesionalėj Naciona- 
lėj Lygoj.

Osmanskis nemano footballo 
lošime daryti karjera. Atlieka
mu laiku jisai studijuoja den
tisteriją Northwestern univer
sitete.

• Cock apskričio prokuro
ras Thomas J. Courtney vakar 
paskelbė, kad vėl kandidatuos 
tai vietai balandžio nominaci
jose. Kelly frakcijos demokra
tai jam turbut bus priešingi.

G Prie Arthinglon ir Wes- 
tern gatvių sudegė prie šali
gatvio pastatytas automobilis. 
S a vi nin kas ne žiu o m as\

G į subway tunelį įkrito ir 
mirtinai susižeidė Louis AVin- 
ter, 933 S.. Marshfield Avenue.

Vakar rytą miesto teisėjas 
J. M. Brande buvo sunkiai su
žeistas, kai jo automobilis su
sidūrė su gatvekariu prie Og- 
den ir Sedgevvick gatvių. Ma
šina paslydo ant ledo Ogden 
gatvėj ir trenkė į gatvekarj, 
kuris važiavo gana smarkiai.

Paliuosavo Lietuvi 
Iš Kalėjimo

Illinois valstijos parolių ta
ryba skelbia, kad šiomis die
nomis paliuosuos iš įvairių val
stijos kalėjimų 114 kalinių. 
Tarp paliuosuojamų yra ir vie
nas ? lietuvis; Joseph šeštokas, 
Winnebago apskričio gyvento
jos. Jis sėdėjo Stateville ka
lėjime, Joliete. 
,-----------------—-----------------

^|Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. ' 
f ' 7-. ‘ 'V?

NAUJIENŲ-ACM h. UNhepbotO
• Anglai ieško kontrabandos Amerikos laive.

Prok.es



