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Darė kratas rusų įstaigose Paryžit
KREČIAMI IR RUSIJOS SAMDINIŲ NAMAI
Sovietų ambasadorius pareiškė protestą

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 8. — Oficiali Rusijos ži
nių agentūra Tass praneša apie 
kratsį kurias darė Paryžiaus 

konto- 
sanuli-

užprotestavo ir 
paimtus

protesto 
kad Ru-

pirma-

policija rusi) prekybos 
rosc, taipgi tų kontorų 
nių namuose Paryžiuje.

Pasak Tass, pereitą 
dienj 100 franeuzų policininkų
padarė kratą sovietų prekybos 
kontoroje. Kai tarnautojai at
vyko darban, policija pasiėmė 
juos į jų namus ir ten padarė 
kratas. Kratos taipgi padary
tos Inturisto patalpose ir bu
vusioj sovietų mokykloje.

Sovietų ambasadorius Fran- 
euzijai, Surits, greitai patyręs

apie kratas, 
pareikalavo sugrąžinti 
įstaigų dokumentus.

Francuzijos valdžia 
nepriėmė. Ji nurodė,
sijos įstaigos, kuriose darytos 
kratos, pagal įstatymus neturi 
diplomatinės neliečiamybes.

Trys rusų komerciniai agen
tai buvo sulaikyti. Vėliau po
licija juos paleido.

[Prancūzams štai kas atro
do įdomu: Kai krata buvo da
roma prekybos kontoroje, tai 
telefonai tapo uždaryti. Iš kur, 
klausia franeuzai, ambasado
rius Surits taip greitai sužino
jo apie kratą?]

i

NAUJIENŲ-ACME Telepholo
ST. LOUIS, MO. — Naujas dviejų motorų pasažierinis lėktuvas, kuris galės vežti 36 pasažierus.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

as

FRANCUZIJA TURI 275,000 'KAREIVIŲ 
. ARTIMUOSE RYTUOSE

RUSAI TRAUKIASI ATGAL

Verbuojami Britani 
jos savanoriai Suo

mijoj kariauti

Turkija paėmė na
cių laivų statybos 

Įmones

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
8. — Paryžiaus policija pada
rė kratų Rusijos prekybos ofi
suose ir areštavo tris sovietų 
agentus. Rusijos protestą prieš 
kratą. Francuzijos valdžia at
metė.

---- X-----X---- X--
HELSINKIS, Suomija, vas. 

8. — Rusų atakos Karelijos 
fronte, Summa sektere, pra
deda nusilpti. Suomiai apskai
čiuoja, kad šitame fronte 
sai turi 250,000 kareivių.

ru-

vas.
Ka-

LONDONAS, Anglija, vas. 
8. — • Suomijos legacija Lon
done priima šimtus aplikacijų 
asmenų norinčių kariauti Suo
mijoje. Priimami lik vyrai se
nesni nei 27 metų, nes jaunes
nius laukia pačios 
mobilizacija.

Anglai stfvanoęiaį 
išgabenti Suomijon 
nančią savaitę.

Britanijos lėktuvai ir lėktu
vams reikmęnos jau yra kely 
į Suomiją.

Anglijos

gal bus 
dar atei-

ISTANBUL, Turkija, vas. 8. 
—■ Turkijos jūreiviai ketvirta
dienį užėmė Kruppo įmones 
laivams statyti, kurios randa
si Istanbule.

Tuo pačiu laiku pranešta, 
kad valdžia paleidžia iš darbo 
vokiečius laivyno inžinierius ir 
technikus, kurie., darė įrengi
mus Turkijos submarinams 
Kruppo įmonėse.

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
8. — Buvęs Francuzijos gene
ralinio štabo viršininkas, gen. 
Weyg.and, šiuo laiku lankosi 
Egipte ir apžiūrinėja Britanir 
jos ir Egipto karo pajėgas.

Ryšium su Weygando atvy
kimu į Egiptą paskelbta, kad 
Francuzija artimuose rytuose, 
daugiausia Syrijoje, turi 275,- 
000 kareivių.

Jeigu Vokietija ir Rusija pa
vasarį mėgintų pasimoti Bal
kanų link arba išvystyti agre-

Minykė susimylėji 
mo negavo

409 laivai paskan
dinti — sako naciai

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
8. — Karo vadovybė paskelbė, 
kad nuo karo pradžios iki šiam 
laikui Vokietijos submarinai, 
lėktuvai ir minos paskandino 
409 talkininkų ir neutralių ša
lių laivus. Viso paskandinta 
1,493,431 tono laivų.

ITuo pačiu laiku į Vokietijos 
uostus buvo atgabenti 354 lai
vai. Jie davė Vokietijai 607,- 
881 toną prekių, sako prane
šimas.

Tenka turėti omenėje, kad 
tai yra Vokietijos pranešimas. 
Neutralus stebėtojai apskai
čiuoja, kad buvo paskandinta 
ne daugiau, kaip 1,000,000 to
nų laivų.

Mek-

Alva- 
Mek-

siją artimuose rytuose, 
prieš sakyląj Francuzijos 
riuomenę Vokietija galėtų 
statyti apie 150,000 savo 
reivių ir Rusija apie 400,000 
kareivių.

Bet artimuose rytuose Bri
tanija turi dar 100,000 karei
vių. Gi Turkija, skaitoma bri
tų ir franeuzų talkininkė, turi 
200,000 kareivių. Turkijos ar
miją galima žymiai padaugin
ti. Talkininkai mano, kad jiems 
ištenka jėgų rusų ir vokiečių 
užsimojimus atremti.

VĖLESNIEJI PRA-
NEŠIMAI

tai 
ka- 
pa- 
ka-

HELSINKIS, Suomija, vas. 
8. — Rusai karo pradžioje to
liausia į Suomiją buvo pasi- 
stumę Salia fronte. Jie čia pa
siekė Kemijarvį apylinkę. Bet 
prieš tris savaites pranešta, 
kad 40,000 vyrų raudonoji ar
mija traukiasi nuo Kemijarvi 
atgal.

Rusai mėgino apsistoti ties

Markajarvi. Stengėsi net kontr
atakas Čia išvystyti.

Ketvirtadienį vėl pranešama, 
kad rusai traukiasi iš Marka- 
jarvi miestelio Salia linkui. 
Sunkioji rusų artilerija gabe 
narna atgal pirma, lengvesniais 
pabūklais rusai stengiasi suo
miu atakas atremti. 

c

LONDONAS, Anglija, 
8. — Trečias kontingentas 

kareivių pasiekė Angli- 
kartą atvyko 8,000 vy-

nados 
ją. šį 
rų.

SUĖMĖ RUSUS PARAŠIUTININKUS

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
8. — Naciai pripažįsta, kad jie 
prarado 236*957 tonų prekių 
nuo to laiko, kai karas prasi
dėjo. Bet jie sakosi paskandi
nę talkininkų ir neutralių ša
lių laivų 1,4^3,431 tono. Bri
tai sako, talkininkai ir neutra- 
ics šalys praradę tik 925,041 
tonus.

Japonija, vas. 8. — 
laivyno atstovas ket- 
pareiškė, jogei yra 
pranešimams, kad

Šnipo nušovimas su 
laužęs paktą - 

ko naciai
sa-

BERLYNAS, Vokietija, 
8. — Francuzija įvykdė 
ties bausmę Dr-ui Kari Roos, 
kuris tarnavo šnipu Vokieti
jai. Komentuodamas Roos nu
žudymą, Hitlerio laikraštis 
'“Voelkischer Beobachter” sa
ko, kad šis Francuzijos aktas 
galutinai išsklaidęs nacių vil
tį susitaikyti su Francuzija.

vas. 
mir-

>O R H £

MEKSIKOS MIESTAS, 
sika, vas. 8. — Liepos 
1.928 m. tapo nužudytas 
ro Obregon, išrinktas į
sikos prezidentus. Piktadary
bės sąmoksle dalyvavo minykė 
Concepcion Acededo de Castro 
Balda. Jai teismas paskyrė 20 
metų kalėjimo bausmę.

Paskutiniuoju laiku minykė 
kreipėsi prašymu į vyriausybę 
šleisti ją iš kalėjimo. Vyriau

sybė susimylėjimo nedavė.

— Pranešama, Francuzija 
pasiuntusi kontingentą lenkų 
kareivių Suomijon su rusais ka
riauti.

tik stiprinanti priešlėk- 
apsaugą vakarų pakraš-

asmens, gerai pažystą 
ir Kinijos aviacijos j ė-

Papasakojo apie 
uniju likimą Vo

kietijoje

Kinija planuojanti 
lėktuvu atakas 
prieš Japoniją

TOKIO, 
Japonijos 
virtadienį 
pagrindas
kinų karo vadovybė planuojan
ti išvystyti lėktuvų atakas prieš 
Japoniją. Japonija tačiau ne
susijaudinusi dėl šitų praneši
mų. Ji 
tuvinę 
čiais.

Bet 
Kiniją
gas, kalba, kad kinai neturi 
ne vieno lėktuvo galinčio iš 
dabartinės tolumos pasiekti Ja- 
noniją su bombų kroviniu. Ja
ponijos gi vyriausybė skleid
žianti gandus apie kinų lėktu
vų pavojų tikslu nukreipti vi
suomenės demėsį nuo sunkių 
naminių problemų.

50,000 nusikaltėlių 
Los Angeles mieste

kad
Vo-

— Londone gauta pranešimų 
— Suomijos valdžios necenzu- 
ruotų — kad rusai Karei i i os 
fronte per paskutines septynias 
dienas turėjo laimėjimų. Net 
iš kitų Suomijos
šaukta suomių kareivių 
nerheimo linijos Karelijoj 
ti.

HELSINKIS, Suomija, vas. 
8. — Suomių karo komunika
tas ketvirtadienį sako, kąd .ta
po suimti keli rusų parašiuti
ninkų būriai, nuleisti fronto 
užnugary. Rusų parašiutininkai 
buvo parėdyti suomių unifor
momis. Jie tikėjosi operuoti 
pačioj Suomijoj, už mūšių li
nijos. Prieš keletą dienų Suo
mijos valdžia įspėjo gyvento
jus saugotis tokių priešų.

Karelijos fronte, sako komu
nikatas, rusų atakos darosi 
silpnesnės. Apskaičiuojama, kad

čia, tik Summa sektore, rusai 
turi 250,000 kareivių.
v Rusų atakos šiaurės rytuose 
nuo Ladoga ežero atmuštos. 
Suomusalmi apylinkėje rusai 
mėgino pereiti rubežių, bet bu
vo atmušti. 250 rusų žuvo.

Pranešama, rusai traukiasi 
atgal Salia fronte.

Rusų lėktuvai nedideliais 
būriais atatkavo suomių mie
stus ir, tarp kitų pastatų, mė
tė bombas į kalėjimą, kuriame 
suomiai laiko belaisvius.

frontų pa-
Man- 

gin-

Išgelbėjo nuo rusų 
bombų rusus be

laisvius

Šveicarija išvaro 
sovietų atstovą

-- X—rX-- X--
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

8. *— Nacių teismas Bromber- 
ge paskyrė 114-kai lenkų mir
ties bausmę už “nusižengimus 
pirieš Vokietiją”.

-- X-- X-- X--
COPENHAGEN, Danija, va

sario 8. — čia kalbama, kad 
Vokietija pasiuntė tris laivus 
amunicijos rusams, kariaujan
tiems šiaurės fronte, Suomijoj. 
Vokietija paneigė šitą žinią.

--X-- X-- X--
LONDONAS, Anglija, vas. 

8. — Pirmas Anglijos savano
rių kontingentas, manoma, iš
vyks į Suomiją ateinančią sa
vaitę.

vas

kon-

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

Bendrai giedrėja; šalto oro 
srovė; saulė teka 6:56 v. r., 
leidžiasi 5:12 v. v.

MIAMI, Fla., vas. 8. — Ame
rikos Darbo Federacijos vyk
domojo komiteto posėdžiui kal
bėjo Frederick Stampfer, bu
vęs praeity reichstago narys ir 
socialdemokratų dienraščio 
kieti joje redaktorius.

Stampfer papasakojo, 
prieš Hitleriui įsigalėsiant
kietijos darbo federacija turė
jo 3,000,000 narių. Hitleris už
draudė federaciją, konfiskavo 
jes fondus, taip jau konfiska
vo fondus unijų, kurios pri
klausė federacijai.

Vienas federacijos vadų bu
vo sušaudytas, kiti pasiųsti į 
koncentracijos stovyklas. Dalis 
pabėgo į užsienius. Ir šiandien 
kai kurie Vokietijos darbinin
kų vadai darbuojasi FrancuzL 
joje, kovodami Hitlerio reži
mą.

A.D.F. vykdomoji taryba iš
reiškė užuojautą Vokietijos 
darbininkams ir pareiškė, kad 
ji prašys visą Federaciją skir
ti aukų vokiečių grupėms ko
vojančioms nacius.

LOS ANGELES, Cal., vas. 8. 
— Los Angeles, kaip ir kiti 
Amerikos miestai, turi išleidęs 
patvarkymus kontroliuojančius 
automobilių laikymą gatvėse. 
Nustatyta, kad 50,000 automo
bilių savininkų nepaiso patvar
kymų, taigi yra nusikaltėliai 
įstatymo akyse. Trafiko teisė
jas Alden Ames įsakė 
areštuoti kaltininkus, 
ir valstybės gynėjas 
prastoj padėty, nes
kad teks areštuoti apie 15,000 
asmenų.

— Francuziią pasiekė 
tingentas Italijos savanorių 
vykstančių Suomijon.

— Francuzijos policija pada
rė kratas rusų įstaigose Pary
žiuje, Šveicarija paliepė Rusijos 
atstovui išvažiuoti, Anglija ža
da siųsti britus savanorius 
Suomijon. Visa tai, interpre
tuotojai sako, rodo, kad talki
ninkų nusistatymas prieš Ru
siją stiprėja.

— šeši komunistai, rašę la
pelius, numatytus išdalinti 
Francuzijos ir Belgijos darbi
ninkams, areštuoti 
mieste, Belgijoje.

—. Britanijos Darbo 
vykdomasis komitetas 
esąs priešingas bet
taikos deryboms su /nacių vy
riausybe Vokietijoje.

HELSINKIS, Suomija, 
8. ~ Ketvirtadienį dešimt ru
sų lėktuvų mėtė bombas į mie
stelį Kajaani. Du civiliai gy
ventojai užmušti, daug kilų su
žeista. Apgriautos dvi ligoni
nės ir padaryta žalos mokyto
jų kolegijos pastatui.

Rusai atakavo ir miestelio 
kalėjimą, pilną rusų belaisvių. 
Laike atakos belaisviai buvo 
nuvesti į punktus nuo lėktuvų 
atakų pasislėpti.

Rusai Įsivaizduoja 
laimėjimus Suomijoj

policijai

jaučiasi 
nutnato,

William Dodd sun
kiai serga

WASHINGTON, D. C., vas. 
-r Sunkiai serga plaučių už- 

Dodd, buvęs 
ambasadorius

8.
degimu William
Jungt. Valstijų
Vokietijai.

Brussels

partijos 
pareiškė 
kokioms

Kanada gavo naują 
užsakymų lėktuvams 

statyti
0TTAWA, Kanada, vas. 8. 

— Kanados įmonės gavo nau
jų užsakymų iš Anglijos.-An
glija nori, kad jai butų pasta
tyta lėktuvų sumai tarp $25,- 
000,000 ir $40,000,000.

BERNE, Šveicarija, vas.
— Šveicarijos valdžia įsakė

8.
ru

sų atstovui, Vladimirui Sokc- 
linui, išsikraustyti į dvi savai
tes. Sokolin pareity yra buvęs 
Tautų Sąjungos sekretorius pa
dėjėjas. Kai Rusija tapo išmes
ta iš Sąjungos, jis neteko to 
darbo.

--X-- X-- X--
BU D A PEŠT, Vengrija, vas. 

8. — Kalbama, Balkanų šalys, 
bijodamos kariaujančių valsty
bių ofensyvo Į jų pusę, bus 
paruošusios karui savo armi
jas apie kovo mėnesio vidurį*

Rusija tuomet norėjo palik
ti jį Šveicarijoje prie Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus. Švei
carija gi pareiškė tokio 
čio” nepageidaujanti.

sve-

27 angliakasiai žuvo 
Belgijoje

KLAIPĖDA. — Anksčiau iš 
Suomijos į Klaipėdą atgaben
davo daug popiermalkių Klai
pėdos, Tilžės ir Ragainės fa
brikams. Prasidėjus Suomijoje 
karui, dabar tie fabrikai nebe
gauna žaliavos. Iš Sov. Rusi
jos jų taip pat nebeateina. Da
bar vokiečiai labai susidomėję 
malkų rinka Lietuvoje ir ki
tose Baltijos valstybėse. Me
džio kaina užsienių rinkose 
smarkiai pakilusi.

NEW >YORK, N. Y., vas. 8. 
— Amerikon sugrįžo chicagie- 
tis inžinierius, Hugh Rodman, 
iš Rusijos. Jis apleido Maskvą 
sausio 20 dieną — visai nese
niai.

Rusijoj, sako Rodman, žmo
nės mano, kad sovietai lengvai 
užkariauja Suomiją.

BRUSSELS, Belgija, vas. 8. 
— Marchienne Au Pont apy
linkės kasykloje gaso eksplo
zijoj žuvo 2’7 angliakasiai.

Užgyrė TVA 
biudžetą

PILDOM
INCOME

Dalina medalius ru 
sams už pasižymė- 

J jimus

WASHINGTON, D. C
8. — Senato dauguma užgyrė 
$40,000,000 paskyrimą Tenne- 
ssee Valley ‘ Authority dar
bams.

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 8. — Rusų karo laivų ko
manduoto] ams ir 227-ms jūrei
viams išdalinti medaliai ir ki
tokie garbės ženklai už pasi- * 

(žymėjimą kare su Suomija. |portu.

vas. TAX
BLANKAS

VILNIUS. — Lietuviai pre
kybininkai Vilniuje įsteigė sa
vo importo ir eksporto bendro
vę, kuri rūpinsis prekių mai
nais ir būtinųjų reikmenų im-

KASDIEN NUO 8 V.
RYTO IKI 8 VAL.
VAKARO.

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST.
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Istorinis romanas iŠ AmėHkoSr.liėtUVitį gyvefilmo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarniii”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šiiupui 
------- -------------------- AL. MARGĖRiŠ --------------------------

(Tęsinys)
Ir lodei jiš vaikščiojo po tro

bą, akių neištraukdamas iš sa
vo vaikų; ašiojė bežaidžiaričiy 
su nduja skrynelė Pagdlidū ir 
jis pats pfadejb skrynele 
džiaugtis. Atsisėdo ant štlolo, 
susikvietę vaikus pas Save it 
visi draugėj apžitii-iriėjo skry
nelę taip jau išvidės, taip jail 
ir išorės.

O tuo tarpu Kaštė jau sun
kė tarkuotas bulves ii* liediho 
tarp savo delnų kukulius. Tuoj 
užkaitė puodų Ir pati pripuolė 
prie skrynelės,- tik< žinomu, 
nežaisti, bet sii rūpesčiu galvo
je, ką į ją sudėti ilgai, dide
lei kelionei. Iš tikrųjų, ką? 
Marškinius? Bet tik vienus iš
eiginius Rokas teturi, o tie jau 
ant pečių. Kojines? Bet juk ir 
tos jau ant kojų; jos pačios 
pirštais numegztos, stiprios, 
gražios ir švarios, nes tik šian
die jis joms teapsiavė. - Eilę 
drabužių? Viešpatie! iš k U r gi 
Lietuvos darbininkas žmogus 
turės keletą eilių išeiginių dra
bužių. Džiaugiasi žmogus vieną 
teturėdamas. O ta jau buvb 
ant Roko pečių. Tas pats sti 
batais. Tai nosihėlių nors ke
letą? Taip, jų ir Kokas su Kaš
te turėjo .. . Paskui ji įdėjo ra
kintų lašinių, juodos duonos 
ir keletą kietai šutintų kiauši
nių. Pagaliau, susigriebė žmo
nelė, kad kur tai palėpėje ji 
turinti šventos Agotos duonos, 
gerai įvyniotos, kad pelės nesu-

griaužtų; juk ar supranta ne
krikštyti sutvėrimai šventumo 
galybę? Tuoj užfeko ant vyš- 
kų< iššitfftiikė iš palėpės ir, ai- 
siflfešdši, idbai maldingai šudė- 
j6 į šfcr/flėlę. Ddbar jdš siela 
buvo tikra, kad—neduok dieve 
—jeigu kiltų laive ugnis .. .bet 
ne... ji nekyla ten; kur yra 
šventos AgotoŠ duobos . •.

Paskui ji šoko kėpti blyilų, 
kad ir jų įdŠjtiš ilgai Roko 
kelionei... bekepdama blyribs, 
dažnai paiiidišė 1F pUoda, kad 
kukuliai 'iiėpfišviltų. Ji čia 

visa iškaitiiši—palaidais, susi
vėlusiais piairkaiš—yifė; gal 
būt, paskutinę vakarienę savo 
Rokui, septyhėtbs mažų vaikų 
tėvui. .. Pro ašaFij if garų su
vilgytus jos blakstienuS šaudė 
jos širdies žvilgsniai—šaudė
vaikus asloje, bėt daugiausia— 
tai Roką. Šaudė labai dažnai, 
nes jos širdis vis labiau ir la
biau įsilrinksėjo, o galvoje 
karšta pasidarė, tartum kuku
liai virė jau nebe puode, bet 
jos galvoje... Labai Stiprios 
jėgos, mat, jos būtybėje susi
kirto. Viena—noras pinigų,
kad kiek nohs žmoniškiau su 
vaikais gyvenus, o antra—kad 
jos Rokas gali žūti .. . Neduok 
dieve, kur tada su tiek vaikų 
bbpdsidėsi? Vis dėlto ji tylėjo, 
nes tai buvo širdies ir galvos 
momentas, o ne liežuvio. Tik 
kelios labai stambios, tarsi jos 
rūpesčio jausmai, ašaros nu
riedėjo jos skruostais,—vis dar 
jaunais, gyvais ir gražiais, nors 
sunkaus gyvenimo ir pagultais-

. kI. x s . NAUJIENŲ-AcMĖ Telephoto
DENVERI, COLO. llarry Zimmelhaėkei' ir Eli- 

zabeth Eitis, kiltie S4 valandonYs praslinkus po apsi- 
vedihio žuvo lėktuvo avarijoje.
■■■■■'•.......................................... ........................... -.......'■................................ ’■ "■....................... ■'............................. . —
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rios garsinasi “NAtJJlfcNCjSE**

— -- • - ■ •   -._■■■ . - Į.

Taisykite Savo 
Namiis Pakol

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, IlL.

Ji dėvėjo namų darbo lini
nius marškinius; po kaklu at
segtus, kad nebūtų taip šilta. 
Juk sijonas buVo labai platus, 
šešių jialų, ir ilgas, ligi pačių 
kaulelių,- jos pačios pasisiū
tas. Iš po jti kyšojo plačios, 
bašos kojos. Ji buvo ne aukš
ta, ne laŠininga, nes vargai ir 
rūpesčiai nedavė lašiniams 
krautis. Norint ji ir gyveno 
miestelyj, kvėpavo miesčionių 
orą, vis dėlto jos kūno linijos 
buvo kaimiškos; sakytumei, 
kaimo saulės spindulių nusta
tytos, ir gražios, pilna šilo žo
džio prasme, išimant, žinoma,

padribusias krūtis, septynOtos 
vaikų hfičitilptiiš.

Rokas žiurėjo į ją—pasigė
rėdamas, bet tuo pačiu kartu 
ir labdi besirūpindamas. Gėrė
josi; kad joje buvo vis dar ga
na daug to magiško, moteriško 
kraujo, rūpinosi, kad nežino
jo, kas gali atsitikti, ją vieną 
šit Vaikais palikus. Ir todėl 
grūmėsi jo sieloje dvi galin
gos jėgos: troškimas pinigų, 
kad savo šeimą laimingą pa
darius, ir troškimas su savo 
mylima šeima draugėj gyven
ti; vargais, skausmais ir ma
lonumais dalintis.

Pagaliau Kašte nubraukė si
jono pala ašaras ir garus nuo 
savo veido ir prhdėjo nešti į 
stalą kukulius.

Kukuliai buvo labai gardus, 
nes Kašte juk virė juos Roko 
išleistuvėms. Taip ... Bet juos 
sukramtyti, juo labiau nuryti 
nei Rokui, nei Kašte! nesisekė. 
Per daug jau buvo visęp juo- 
dviejų jėgos telkę...
ir krutinę; Ir kalbėli juodviem 
nebesisekė. Žvilgsnių pakako. 
Tik ne tų žvilgsnių, kuriais 
juodu kalbėjosi dar prieš ves
tuves. Nė, Tada buvo vaikiš
kos jaunystės, džiaugsmo ir vi
liojančių šypsnių žvilgsniai, o 
dabar—skausmo, lindėsiu ir 
baiinės .. . Tiesa, slėpėsi j 110- 
dviejiį akyse begalinė viltis— 
slėpėsi, kaip nežinomi lobiai, 
jūrės dugne, bėt los vilties juo- 
dviejų žvilgsniuose dabar nesi-

giati bėiinš. rPik poliai vožiasi 
skrynias. Jis; tačiatl, Vėžėsi vil
tį—tokių didėlę, kddį šiiiitūs 
skrynių nėšutilptų ...

Elenytė, kokių šešėrių metų 
mergikė, įšikibtiši į tė’VO fdfikų, 
klausinėjo:

—Tai jau tikrai, tėveli, išva
žiuosite? į Ameriką? Mus vi
sus čia vientis paliksite?

Didelės jos akutės spindėjo 
pro ašarotus .blakstienus, tar-

stiprus ' ir drąsuš vyras, kaip 
jo' tėvelis, kutiš, jo išmanymu, 
biivo stipriausias vyras visame 
miestelyj. Bet pagaliau ir jis 
susileido ir, tarsi, nenutraukė 
rankovės ghlO nuo savo aša- 
tojančių akių.

O gyvoji, kaip sidabras, Ka
trytė visai įVepaleido tėvo sker- 
no iš savo rankų. Ji daugiau
sia prašė, kad ir ją sykiu vež
tųsi.

Nepaleido tėvo skerno ir O- 
iiytė sti Jurgiuku,—ji kėtverių, 
0 jis (tėjų.

Tik dvynukai, Jonukas su 
Petreliu, šliužinėjo apie tėvo 
batuotas kojas, mėgindami at
sistoti, jo vėidą usuš, plaukus 
pasiekti.1 Vienam kažkaip ne
tyčia tukštelėjo skrynelės kam
pas į galvą. Jis pradėjo verk
ti. Rokas tuoj padėjo skrynelę 
ant suolo, paėmė abudu dvy
nuku ir spaudė, bučiavo gra
žiai įrausvėjusius minkštus 
jų veidus. Juodu gi tuoj nuri
to kepurę nuo jo galvos ir tar
šė plaukus, tampė didelius jo 
Ūsus, nesigailėdami plačių sa
vo šypsnių, išplėstų akučių, 
dažnų ki-ki-ki ir da-da, da-da.

ROkas pakilo eiti, bet vaikai 
nėbėlėido. IF štihkti buvo jam 
keltį koją, atplėšti jų rankutes 
nuo savo rankų, nuo drabu
žių ...

Motina draudė, ramino.

tada, kada juodu abudu degė 
širmosios meilės ugnimi—prieš 
aštubnerius metus . •. Tik tada 
buvo jaunuolių vėjiški malo- 
nunįai, o dabar jau tėvo ir mo
tinoj gilus rūpesčiai, žygiai, 
ateitis, viltis ...

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife 
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

y būna
6630 S. VVestern av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Bevėrly Shores, 

Indiana 
Tel. Mich. City 

2799—R3.

4KIŲ SPECIALISTĄ!

i.K. v AITUSH, OP-r

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadien)
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal sušitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Rokas dar kartą su vaikais 
atsibučiavo, savo rankose prie 

tumei tekanti saulė pro rašo- krutinės palaikė... Paskui ap- 
tas pievų gėleles. \ .sikdbino Kašte, labai sugraudė- 

Antanukas, tik vieneriais jusią, ateities mintimis stisi- 
metais už ją vyresnis, kaip ir baiminusią. Ilgai ji nenorėjo 
visada, laikėsi labai ramiai, paleisti jo iš drebančių savo 
Jis, mat, norėjo išaugti didelis, rankų. Spaudė, bučiavo, tarsi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
i ■ !■;>' • '/*' ■ t . t ,

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE -
—f-'DIENA IR NAKTĮ1'-

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Herrtiitage Avė. 
4447 South Fairiield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

t—-g .... .. •' koplyčios visose

Klausykite triūsų radio prograhių Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, i0:0d vai. ryto iš W.- U. I. t. stoties (1480 K.) 

su POVILU SALTIMIERU.
~ T ■ i' ii l

CRANE COAt COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PdRTSMOUTH 9022 

POCAHOkTAS Minė Rųn iš geriausi 
daug dulkių išimta Perkant 
3 tonus ai* daugiau .....................
PETROLEUM CARBON COKE $7.75 
Perkant 3 tonus ar daugiau Tonas ■ "

Sales Tax ekstra.
- • ’ ar........... - - ■ •............. - ■

&

COPft. KMO, NHDlSCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETEb CHAlR SĖT PATTERN 2457
No. 2457—Kėdei padengti.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT tfePT., No. 2457
| 173$ 96. Halšted St/chieago, til.

Čia įdedu 10 centų ir prašali atsiųsi! tnah Pavyzdį Ro.............;__ _

I Vardas ir pavardė.............;................................. ;........-......... ;........  ......

1 Adresas...;...-.;.;..........'..;...-.. .... ;......... ;;......... ....... ...... :.... ;..... ;__

I Miestas ir valstija........................................ ~....................  .v.;....;...;.

Kdstė nebeišlaikė ilgiau 
šaukšto rankoje. Jis iškrito. 
Siekė ranka Roko kaklą, bet riė 
nejuto, kaip sudribo ant sta
lo. Jos pečiai trukčiojOši po il
gais, palaidais jos plaukais.

Rokas atsistojo, suėmė jos 
pečius abierii rankoni; kalbė
damas: •

—Tai ko tu čia dabar, fcas- 
tele—juk štigrįšiu—pinigų pri
siųsiu—kaip Antanas. Ko čia 
dabar—Nusiramink. Kiek jau 
išvažiaVo, o ar ne laimingdi 
pasiekė Ailiei’ikos krantuš? ar 
ne šiiinčia pinigų? Ir pasiekė, 
r siunčia, ir sugrįš, kaip tik 

norės. Ar aš pirmutinis? Ar tti 
{iirmutinė pasilieki viena s ii 
vai ... —nebaigė Rokaš žodžio, 
nes trukčiojoši jo lupų kerte
lės ir užsispaudė gerklė.

Vaikai sugraudėjo. šaukštus 
pasidėję, žiurėjo į motiną ir 
tėvą, ir jau nėbesuvaldė nub 
ašarų savo jaunų širdžių. Tik 
dii mažuliu dvyhtikii rito ku
kulius į burną ir garsiai čep-

Šidafškėjo Už lango ratai. 
Vežimas atvažiavo pavežti Rd- 
ką į PrUšų šiciią.

Ndb Stalo pakilo.
Rokas apsivilko išeiginiu 

švarku; jau gerokai aptrihtu, 
užsidėjo ptišfiStiją kepurę ir pd - 
ėmė į ranką lagaminą,—tą md- 
žą skrynelę, kurioj buvo kele
tas nosihėlių, lašinių, duonos, 
biitvihių blynų, rankšluostis, 
skustuvas, nutilo ir šveiltos 
Agotos duonos gabalinis. .■. 
jis darbininkas. Tai ką dau-

-----------------     r'f   fr-  -      

Laidotuvių Direktoriai
niiiiiiiiiiiiiiiiininiii m 1111111111

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
(JetūVių 

irektorių
Astfciacijbs

iiiiiiit.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii

Anibulartce 
Patarnavi
mas Oieha 

ir naktj
turiMė * 

kOPLYčiAS 
VISOSE MIESTG 

DALYSE
linini m linu t iiiiiiiiiiitiiiiiiiii

1. J. ZOLP Phditt Yards 07S>
1616 Wesl 46th Street Yards 07Si

1 š. p. Mažeika Yards 1139
1319 Lituanica A vėrinė Yardš 113*

LACHAMICZ IR SUNŪS
2314 West 23rd Pldce Phone Carial 2515
SKYRIUS: 42-44 Edst 108th Štteet T61. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
1704 So. Western Averitid Phėnė Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 Šo. Westerii Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phorie Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4Š48 S. Catifo'friia Avenue Phone Lafayette 3572

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

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistą*
Palengvina akių įtempimą, kuris 

-?sti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
no, skaudamą akių karštį, atitais< 
rumparegystę ir toliregysię Pr« 

ngia teisingai akinius Visuose a’ 
likimuose egzaminavimas daromas 

,u elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus Kreivos akv 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—t 
ikaro, trečiadieniais n sekmadi. 

niais pagal susitarimą, 
telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John 
Bartkus 

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

ir susitarus.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginią 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie Western Avenue

Dr. F. Pulsuoki Le Vah
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

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

2400 VVEST MAOlSON STREET 
Vai. 1 iki 3 po piėtų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Bninswicfc 0597

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 Ilt CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 Š. UALStED ST.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis?

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGIN1A 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.»

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
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 10—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 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

* CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone VfII)W\Y 288

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
1631 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. Telcphonfe PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 Jf. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Srt. Dearboth St.
Room 1230

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

Garsinkite “N-ftosė”
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NESUSIDĖK SU BLOGAIS Įti, bet iš teismo sales pabėgo 
ir iki šiolslapstėsi, du broliai 
Stukai ir ctu broliai Mateko- 
nai. Pas Petrukėną buvo ras
tas ir revolveris. Manoma, kad 
toje gaujoje dalyvavo ir sutar
tinai veikė 10 ar net daugiau 
asmenų. Keletas vežimų vogtų 
daiktų buvo rasti paslėpti Jod- 
vilių kaime, klojime. Ten buvo 
rasta įvairiausių vogtų 'daik
tų: radijo aparatų, žibalo, cuk
raus, lašinių, tabako, virvių ir 
kitokių smulkių prekių, net ir 
botagų. Vogtų daiktų buvo ra
sta ir pas Matekonis, Pajuod- 
upės k., 2 km. nuo Kupiškio 
m. čia daiktai buvo užkasti 
grįčioje po žemėmis. Policija 
5 asmenis jau sulaikė.

DRAUGAIS

I ...... ■ >»iinn»i..M«i.nii.........—I

čigonai dar tuos arklius kam 
nors nepardavė.

Taip žodis po žodžio ir ūki
ninkai tarp savęs susipyksta. 
Vienas reikalauja savo arklių, 
kitas neduoda. Pagaliau priei
na ir prie muštynių, žinoma, 
nuo to nukentėjo atėjūnas, nes 
juk ne be reikalo sakoma, kad 
ir gaidys ant savo mėšlyno pa
nas.

Po kurio laiko, suradus ark
liavagius čigonus, ši paini by
la atsidūrė teisme, čia aiški
nant visą įvykio eigą, nuken
tėję nuo Čigonų ūkininkai ati
tinkamiems organams aiškiai 
buvo nurodę kaltininkų žymes, 
kad tas didysis čigonas buvo 
su dantims. Q dabar visi aiš
kiai mato, kad tas čigonas, tu
rįs • visas liudininkų nurodytas 
žymes, vis dėlto yra be dantų. 
Keli priešakiniai dantys išmuš
ti. Reiškia, ne tas kaltininkas.

Paskiau byla pasiekia toli-

mesnę teismo instanciją, čia 
kaltinamajame akte yra papil
dyta duomenų, jog čigonas ty
čia su mielu išsimušęs prieša
kinius dantis, kad galėtų išsi
sukti nuo kaltinimo. Maža to, 
jis pristato iš vieno sunkiųjų 
darbų kalėjimo gydytojo liu
dijimą, kuriame pažymėta, kad 
kai jis 1935 
tąją teismo 
buvo taisyti

— Taigi,

AKINIAI VISOKIOS MADOS 

už$2.45 
pritaikyti akims 3 
su (pilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui, 
l^nsą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji 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.

kokieSakoma — pasakyk, 
tavo draugai, ir aš pasakysiu, 
kas tu esi...

Raseinių apskrityje vienoje 
žemės ūkio mokykloje mokėsi 
A. ž. Vaikas buvo geras, stro
pus, draugų mylimas. Dėl sa
vo gero elgesio ir stropaus mo
kymosi pas mokytojus turėjo 
gerą vardą, buvo statomas net 
pavyzdžiu kitiems mokiniams. 
Jo pažįstamieji kalbėjo, . kad 
tas jaunuolis toli nueisiąs ir 
busiąs geras ūkininkaitis.

Po kurio laiko A. ž. susipa
žino su keliais miestelio dar
bininkais, kurie buvo žinomi 
kaip geri latreliai, mėgstą pa
triukšmauti, dėl drąsos skaid
riojo skystymėlio išgerti. Daž
niau susitikdamas su savo nau
jaisiais pažįstamais A. pradė
jo tingėti mokytis, ėmė veng
ti pamokų. Maža to, jis Vieną 

ki.Įkartą pasirodė miestelyje gir
tas ir su savo draugais triukš
mavo. Mat, jau esąs nebe vai- 

Bet viskas buvo ^as» bet su prasikalusiais ūsais 
nepavyko. Pats gavo į kailį. veltui... Ugnis sulygino su že- vyras, kuris gali daryti, ką no- 

— Na, palauk, — keikdamas!me kaimyno klojimą su javais. K-a* gėrimėlis sumaišydavo 
rėkė nukentėjęs nuo muštynių,.Nuostolių padaryta daug. Apie protą, Alfonsas eidavo su savo 
— aš tave vistiek kada nors 5000 Lt. Tuojau pradedamas,.draugais pas miestelio patvirt- 
nušausiu ir tavo turtą pele- ieškoti kaltininkas. Pėdomis kusias moteris ir su jomis už-
nais paversiu! Aš tave pamo- sekamas nusikaltėlis greitai davo per naktis,
kyšiu! i buvo sugautas. Jaunas vaikas Kartą draugas

Stasys, būdamas lėtesnio drebėdamas prisipažįsta pad n
temperamento, į brolio žodžius gęs klojimą, 
nekreipė per daug dėmesio. —

IŠ TEISMO SALES
PADEGĖLIS Už 5 LT. Et, paplepėjo kaip boba ir ga

na. Pasikarščiavo, o kai pra
eis pyktis, tai ir viską užmirš. 
Negi čia ims brolis brolį ir žu
dys, arba degins turtą.

Bet Jurgis buvo per kerštin
gas, kad galėtų vaidus užmir
šti. Projektavo visokius planus, 
bet galutinai jiems nepasiryž- 
davo. — Argi yra teismai, sau
gumo organai, kurie visus pik
tadarius suranda ir paskiria 
jiems tinkamą bausmę, — ne
duodavo jam ramybės mintys.

Šit, vieną dieną pas jį pasi- 
norėjo, kad maišo pusberniukas T-s, 17 me- 

4- i . i.: I x.. — n.. v... . n \ • .v. i. r. o v.

Raseinių apskrityje jau nuo 
seno pykosi tarp savęs du bro
liai — Stasys ir Jurgis B. Sta
sys, neseniai grįžęs iš Ameri
kos, buvo turtingas ūkininkas 
ir gražiai gyveno. Jurgis vos 
galą su galu suvesdavo. Brolių 
ginčui pagrindą davė tėvo pa
likimas. Niekaip negalėjo jį pa
sidalinti. Turtingasis, turėda
mas ir taiti nemažai žemės, no
rėjo jos aar daugiau turėti. 
Juk ir gyvenime sakoma, kad 
kas daug turi, tas dar daugiau 
nori. Neturtėlis i 
jam kiek didesnė tėvo paliki
mo dalis tektų. Tad taip besi
dalindami palikimą ir nesura
dę aukso vidurio.

Anksčiau gražiai gyvenę bro- liepsnos. Kaimynai, kas su 
liai pradėjo vienas kitam gra- biru, kas sU kitais gaisro ge
sinti. Kartą Jurgis įsikarščia-'sinimo įrankiais pasileido į Sta- 
vęs puolė savo brolį mušti. Bet šio sodybą. __  ____  __  .
nepavyko. Pats gavo į kailį.

— Na, palauk,

tų jaunuolis. — Argi, jis man 
padės įvykdyti keršto planą, — 
pagalvojo Jurgis.

Vieną naktį sužiba gaisro

NORĖDAMAS ĮRODYTI SA
VO NEKALTUMĄ, ČIGONAS 

MIETU IŠSIMUŠĖ DANTIS

iš jo atsiteisti už pa- 
žalą. Taip laukia uki- 
vieną dieną, kitą, bet 
savininko neatsiranda.

LIETUVOS VEPRĮ
’ < VOIĮVRC*

EN7 A f

i pakiša jam 
nelemtą mintį. Dažydamas vie
no namo langus sakosi matęs 
sudėta daug vertingų daiktų, 
kuriuos, jo manymu, butų la
bai lengva “pasisavinti”, nes 

(tame kambaryje niekas negy
vena, o be to, daiktų savininko 
nėra namuose.

Kitą naktį, po sudaryto va
gystės plano, trys draugai nu
sėlino prie vieno namo ir, įlin
dę pro langą, pradėjo darbuo
tis. Pirmą kartą jie daug daik
tų nepaėmė, nes pasiliko kitam 
kartui. Be to, iš karto daug 
daiktų parduoti bus sunku.

Po pirmosios pavykusios me-

— Bet kam tu padarei tokį 
nusikaltimą? Kas tave paka
sė? Juk S. B. tau niekuo ne
nusikalto?...

Verkdamas vaikas prisipažį
sta, kad, jis parsidavęs Jurgiui 
ir už š’ darbelį gavęs... 5 Lt. 
Už 5 litus sudegino nekalto 
žmogaus turtą!

Teisme paaiškėja, kad Jur
gis pusberniukui už padegimą 
brolio klojimo pasiūlęs 150 Lt, 
bet rankpinigių tedavęs tik 5 
Lt, kitus pinigus pažadėdamas 
sumokėti po atlikto uždavinio.

Teismas Jurgį B. nubaudė 3 džioklės. jaunuoliai įurėjo. už
motais sunkiųjų darbų kalėji- tektinai pinigų paūžti. Kelias 

‘mo ir be to atiteise sumokėti dienas gėrę su miestelio ištvir- 
už padarytus nuostolius. į’

ūkininko

nelaime! 
iš musų

kaimyne 
prapuolė 
arkliai. Gal žinai

r’elnab eina
LIETUVOS AERO KLlCHt

NAUDAI

MADOS
jkusiomis moterimis nė nepaju
to, kaip jų susidarytų pinigų 
atsarga išseko. Dabar vėl rei
kėjo ruoštis naujam “žygiui”.

Taip miestelio padaužos pa
lengva “iškraustė” iš to buto 
visus daiktus. A. Ž. pavogė 
įvairių daiktų už 4,500 Lt. Juos- 
nešė pas krautuvininkus ir sa
vo pažįstamus siūlydamas pi
giai pirkti. Kad neįtartų, iš 
kur visą tai gavo, A. pirkė
jams melayo, kad tie daiktai 
esą jo brolio 'valdininko, kuris 
prašęs juos kam nors parduo
ti.

šis staigus vaikinų pratur
tėjimas greitai paaiškėjo. Po 
vieno nepavykusio žygio juos 
suėmė policija. Prasidėjo tar
dymai, kaltinamojo akto rašy
mas. .

Teisme jaunuoliai gailėjosi 
už savo padarytus darbus, bet 
jau buvo per vėlu. A. ž. nu
baudė 3 metais sunkiųjų dar
bų kalėjime, o jo draugus po 
2 metus.

arklių 
metas

savi- 
neat-

tvartrys į 
pareikalauja,

pavykus bizniui, su 
R-mi, čigonai nueina 
kaimyną ir vėl pra-

KUPIŠKIS
SUČIUPO DIDELĘ VAGIŲ 

GAUJĄ

Prieš kiek laiko buvo išplėš
tos krautuvės Kupiškyje, Su
bačiuje, Surdegyje. PJalėvenė- 
lėj ir kitur. Vagystės padary- 

nakties metu, įsilaužiant 
duris ar langus. Paskuti- 
apiplėšimas buvo padary- 
Kupiškio m. gruodžio mėn.

metais atliko skir- 
bausmę, tai jam 
sugedę dantys, 
brangiausias teis

me, — aiškinasi arkliavagis či
gonas, reikia atminti, kad nuo 
mano sugedusių dantų gydy
mo jau praėjo 4 metai, o 
tokį laiką - ne tik kaulas, 
ir geležis gali sutrupėti ir 
dilti...

Teismas abiem čigonams už 
arkliavagyste paskiria po 3 
metus sunkiųjų darbų kalėji 
mo, o tikrajam arklių savinin
kui, atiteisia praganytus bė
rius. “L. A.”

• FOTOGRAFAS
per 
bet
su-

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
nos rūšies su mo
lėm iškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis Darba- 
garantuotas.

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

SHOOTTHE W0RKS,MEN! 
d

uicicy

<
Paprasta Kaina $52.49

Sutaupysite $32.45 
Neatidėliokit dėl pinigų 
stokos! Atminkit, jūsų 
kreditas pas Marks ge
ras!
$1 Pristatys
$1 Savaitėj Išmokės

NE ATIDĖLIOKITE!
Ši sensacinė pasiūla baigsis vasario 10. 
Pirk anksti kol pasirinkimas pilnas

ŠMOTU
APREDAS

Kurs Deda $32.45 į Jūsų Kišenę

Tik Skaityk ir Griebk:
Puikus Overkautis .... $24.95 
Kostum. Kokybės siutas 24.95 
Feltinė Skrybėlė ........... 4.00
Juodi ar Rudi Batai   5.00 
Shirt-Craft Marškiniai.. 2.09 
Rankų Dar. Kaklaraištis 1.09 
Tvirtos Pančiakos ............. 50

Sopinę 
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

DABAR TIKTAI

INSURANCEX
(APDRAUDA)

. i i ’ "
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

UGNIES.
• APDRAUDĄ RAKANDŲ.

< • APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

1^40 /AL m I14F (Sf 17 N! 4fhs h.Imi /A IK IK5 a
3119 Lincoln Avė. 6409 S. Halsted St. '3356. West. 26th - Štrėęt 
OPEN_TUES„ THURS., SAT. evenings until i o. 6306 W. Cermak R6od

No. 4342—Dviejų šmotų pavasarinis kostiumas. Sukirptos mieros 
12, 14, 16, 18, ir 20 taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

No. 4336—Pavasarinis paletas. Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau-j 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St.. Chicago. III. J

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.......... .....

Mieros ...............   per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

tos 
pro 
nis 
tas
21 d. naktį, kada siautė smar
kiausia pūga. Buvo aišku, kad 
plačioje apylinkėje veikia dide
lė vagių gauja. Apylinkės mie
stelių policija budriai sekė įta
riamus asmenis. Galop Viešin
tų policija su vietos šauliais 
gruodžio mėn. 23 d. susekė di
delės vagių gaujos lizdą ir ėmė
si likviduoti. Į pagalbą buvo 
iškviesta Kupiškio policija. Bu
vo suimti 5 asmenys: Petru- 
kėnas, kuris prieš 3 mėnesius 
buvo nubaustas 8 metus kalė* *

Raseinių apskrities vieno 
kaimo gyventojas R. ryto me
tą rado savo laukų javuose be
siganančius arklius. Kadangi 
arkliai ūkininkui buvo prida
rę daug nuostolių, tai jis juos 
suvarė į savo tvartą, kad pas
kiau, atsiradus jų savininkui, 
galėtų 
darytą 
ninkas 
arklių
Po kurio laiko ši žinia, kad 
pas R. yra priklydę arkliai, 
pasiekia čigonų taborą. — Na,
— galvoja sau arkliamainiai,
— iš to mes padarysime gerą 
bizni!

Ateina du čigonai į R. sody
bą, ir dairydamiesi pradeda 
kažko ieškoti. Pradaro tvarto 
duris, meta akį į arklius ir 
jau paskiau eina į 
trobą.

— žinai, 
Iš nakties 
taboro du
kur jie yra priklydę. Jau ke
linta diena jų ieškome, bet nie
kur nerandame, — pradeda 
skųstis čigonai^ i

Ūkininkas, būdamas doras 
žmogus ir nieko pikto nenu
jausdamas, pasisako, kad tuo
du arkliai yra uždaryti jo tvar
te. Ir jis rupinąsi, kas su jais 
reikia daryti, nes 
ninkas jau kuris 
sišaukia.

Dabar eina visi 
;ą. čia ūkininkas
kad jam butų sumokėta už ga
nykloje arklių padarytus nuo
stolius. Prašoma pinigų suma 
nedidelė, bet čigonai ir jos su
mokėti negali. Tada prasideda 
derybos, čigonai sutinka atly
ginimui už padarytą žalą mai
nyti su ūkininku savo arklį už 
jo prastesnio arklio.

Ką gi! Ūkininkui neblogai. 
Jis mielu noru sutinka tai pa
daryti, džiaugdamasis, kad taip 
pigiai pavyko įsigyti gerą ark
lį. Mainytojai sumuša rankas 
ir baigta. -

Gerai 
ūkininku 
pas kitą
deda mainikauti arkliais. Da
bar jie jam siūlo mainyti an
trąjį arklį. Pasiūla gera. Ir 
viena ir kita pusė džiaugiasi 
padarytu geru bizniu. Dar su
geria magaryčias ir išsiskiria.

Kitą dieną, po padarytų ark
lių mainų, pas ūkininką R-ių 
ateina netolimo kaimo gyven
tojas ir pasako girdėjęs, kad 
pas jį yra priklydę arkliai.

— Na, taip, — prisipažįsta 
R. — Bet vakar buvo pas ma
ne atėję čigonai ir jiems aš 
tuos arklius atidaviau. Jie sa
kėsi, kad tai jiems priklauso. 
O paskiau, kai jie neturėjo pi
nigų sumokėti, už padarytus 
ganykloje nuostolius, mes ark
lius sumainėme. Tą patį pada
rė ir mano kaimynas.

O kas man! — atkerta tik
rasis arklių savininkas.—Svar
bu, aš juos suradau. Del pada
rytų mainų jus manykitės pa
tys. Paklausėte melagingų či
gonų, dabar kentėkite. Praneš
kite policijai, gal ji dar Su
spės surasti kaltininkus, kol]

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
FeZ. Canal 8500

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
L NAUJIENOS

1739 S. Halsted St,
Chicago, IU.
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Kanados rinkimai

Jungtinių Valstijų kaimynas šiaurėje rinks kovo 26 
d. naują parlamentą.

Kanados atstovų butas yra renkamas penkeriems 
metams. Paskutiniai rinkimai buvo rudenį 1935 m., todėl 
dabartinio parlamento kadencija butų pasibaigusi atei
nantį spalio mėnesį.

Bet premjeras, W. L. Mackenzie King, netikėtai pa
skelbė rinkimus pusmečiu anksčiau. Tur būt, jisai jaučia, 
kad dabar yra geresnė proga jo partijai (liberalams) lai
mėti.

Kanadoje buvo nemažai susikirtimų tarpe įvairių 
partijų ir tarpe dominijos vyriausybės vienoje pusėje ir 
kai kurių provincijų vyriausybių antroje dėl karo. Prem
jeras Mackenzie King sako, kad rinkimuose turės paaiš
kėti, ar žmonės jo politikai pritaria, ar ne. Demokrati- 
nėję šalyje tai, gal būt, geriausias kelias pašalinti nesu
sipratimus. Piliečiai išsikalba, išsibara rinkimų kampa
nijai beeinant, o paskui balsuoja, ir kai balsavimai pra
eina; tai visi žino, koks yra krašto nusistatymas.

Turkai įsidrąsino

Turkijos valdžia paėmė į savo rankas Krupp’o lai
vų statybos įmones Aukso Rage prie Istanbulo (Konstan
tinopolio). Tuo pačiu laiku valdžia pradėjo atleidinėti iš 
darbo vokiečių laivyno inžinierius ir technikus, kurie 
dirbo submarinas Turkijai.

Matyt, Turkija nutarė nutraukti visus ryšius su Ber
lynu, nepaisydami/kaip j tai reaguos Hitleris.

k

FR. STAMPFER APIE 
VOKIETIJOS DARBI
NINKŲ SĄJUNGAS

jai yra privatiniai kapitalistai, 
ar valstybės biurokratija..

Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba, kuri dabar 
posėdžiauja Floridos kurorte 
Miami, pakvietė Vokietijos emi
grantę Friedrichą Stampferį pa
pasakoti tarybai apie darbinin
kų padėtį Trečiajame Reiche.

Friedrich Stampfer buvo Ber
lyno “Vorvvaerts’o” vyriausias 
redaktorius ir socialdemokratų 
atstovas reichstage. Respublikos 
laikais Vokietijoje gyvavo stip
ri darbininkų profesinių sąjun
gų Federacija, turėjusi dau
ginus kaip 3,000,000 narių. Tai 
buvo tvirčiausia demokratinės 
respublikos atspara.

“Pirmas dalykas, kurį pa
darė Hitleris, kad Vokietija 
butų sutrempta po jo užkul
niu”, sako Stampfer, Mbuvo 
užpulti musų Federaciją. Ji
sai sukonfiskąvo visų musų 
sąjungų turtą. Jisai pavedė 
jas valdyti rudmarškiniams. 
Jisai išgabeno darbininkų są
jungų vadus j koncentracijos 
stovyklas.

“Vienas Federacijos vadų 
buvo nugalabintas. Kai ku
riems pasisekė pabėgti. Lais
vas profesinis judėjimas da
bai’ yra visiškai sunaikintas.” 
Reikia pastebėti, kad ir kilų 

šalių diktatūros tokiu pat bū
du pasielgė su laisvomis darbi
ninkų sąjungomis: bolševiku 
diktatūra Rusijoje, fašistų 
tatura 
latura

Kai 
laisvų

PILIETINIŲ LAISVIŲ SĄ- 
JUNGA META LAUK 

KOMUNISTUS
Amerikos Pilietinių Laisvių 

Sąjunga (American Givil Liber- 
ties’ Union), kaip rašo vienas 
Brooklyno laikraštis, savo posė
dyje, pereitų antradienį, nutarė 
išmesti iš savo narių skaičiaus 
visus komunistus, fašistus ir jų 
simpątizatorius, kurie gina an- 
ti-demokratinęs idėjas.

Už jų pašalinimų balsavo

dik-
dik-Italijoje, smetoninė 

Lietuvoje ir 1.1, 
darbininkai netenka 
organizacijų, tai jie ne
gi n lis nuo savo išnaudo

tojų, visviena ar tie išnaudoto-

savo

Apie sovietų- suomių karo žinias
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji:
Skaitydamas “Naujienas” ir 

Chicagos angliškus laikraščius, 
aš pastebėjau, kad žinios iš ru* 
sų-suomių karo yra vienpusiš
kos, perdėtos. Kuomet rusų ka
rių žųsta šimtai, tūkstančiai ir 
net ištisos divizijos, tai suomių 
nėra nė vieno užmušto arba su
žeisto. Rusų lėktuvai žudo tik 
civilius gyventojus, o kareivių 
ne. Tik į stebuklus tikįs žmogus 
gali neabejoti panašių žinių tei
singumu, bet ne apsišVietęs lai
kraščių skaitytojas.

Kaipo “Naujienų” skaitytojas 
nuo pa,t pirmo numerio, aš no
rėčiau, kad musų gerbiamas 
dienraštis, kaip visuomet, taip 
ir dabar, suteiktų savo skaity
tojams teisingų informacijų.

Aš esu demokratijos, bet kar
tu ir teisybės, šalininkas.

Su gilia pagarba Jums,
Julius Ptačiukas.

vykdomos tarybos posėdyje 30 
narių prieš 10. Sųjungos direk
torių te nutarimas praėjo 13 bal
sui prieš 7; du direktoriai su
silaikė nuo balsavimo.

Tai reikšminga atmaina tos 
organizacijos nusistatyme. Rei
kia atsiminti, kad Pilietinių 
Laisvių Sųjunga buvo per ilgus 
metus komunistų veikimo įran
kis. Kai tik koks komunistų šu
las įkišdavo uodegų, tai ji tuo- 
jąus pradėdavo agitacijų už jo* 
Išlaisvinimų: rinkdavo pinigus, 
samdydavo advokatus, rengda
vo protesto milingus, skleisdavo

komunistų

dabar ji jau 
smerkdama 
su fašistais, kaipo demo-

metą juoa 
komunistus

KODĖL ŽINIOS VIEN
PUSIŠKOS

Tiesa, kad žinios, kurias apje 
tą rusų-suomių kavą paduoda 
laikraščiai, yra,vienpusiškos, ši
tuo atžvilgiu “Naujienos”, kaip 
teisingai pastebėjo musų gerb. 
skaitytojas, nesiskiria nuo ang
liškų laikraščių. Bet čia nėra 
laikraščių kaltė.

Vyriausia priežastis, dėlko tos 
žinios vienpusiškos, yra ta, kad 
viena kariaujančioji šalis, Suo
mija, gana plačiai informuoja 
spaudos atstovus, o antroji, so
vietų Rusija, neduoda, galinga 
sakyti, jokių informacijų. Suo
mijos pusėje arti karo frontų 
yra Amerikos didžiųjų telegra
mų agentūrų atstovai ir spe- 
cialiniai daugelio stambiųjų 
d i e n r a š č i ų korespondentai 
(“Na u j ichų’^nMhšliame sky riu- 
joMiuvo 'šitIWWta. ^visa eilė tų 
korespondentų vardų). Taip pat 
tenai yra įvairių Europos šalių 
spaudos atstovai — Anglijos, 
Prancūzijos, Belgijos, H Olandi
jos ir, žinoma, Skandinavijos 
valstybių. Viename tiktai Hel
sinkyje, kaip neseniai pranešė 
vienas Chicagos laikraščio ko
respondentas, yra daugiau kaip 
80 užsienio spaudos atstovų, ku
rie kasdien siunčia telegramo
mis ir laiškais pranešimus apie 
karo eigą į visus pasaulio kraš
tus.,

O Rusijos pusėje arti karo 
fronto nė vieno užsienio kores
pondento nėra. Ir pati sovietų 
valdžia žinias apie tai, kas de
dasi Suomijos mūšių laukuose, 
slepia. Oficialine sovietų žinių 
agentūra “Tass” dieną iš dienos 
praneša, kąd “nieko svarbaus 
neatsitiko”, kai kada pridurda
ma prie to sakįnio, kad sovie
tų lėktuvai skraidė bombardavo 
priešo “militarinius punktus”. 
Retkarčiais ji dar pasigiria, kad 
rusų lakūnai numušė kelis suo
mių lėktuvus, štai keletąs 
“Tass’o” pranešimų pavyzdžių:

• Sausio 27 d. “žvalgų veiks* 
mąi. Sovietų aviacija darė tei
ravimosi skridimus.”

Sausio 28 d. ‘.‘Nieko svarbaus 
fronte neįvyko.”

Sausio 29 d. “Per sausio 29 
d. nieko svarbaus fronte neat* 
sitiko. Musų aviacija darė teira
vimosi skridimus ir turėjo susi
kirtimų su priešu. Oro susirė
mimuose įvairiomis krytimis 
fronte buvo nušauti septyni 
priešo lėktuvai.”

Sausio 30 d. “Fronte nieko 
svarbaus. Sovietų aviacija pa- 
darė keletą sėkmingų puolimųĮ,-,;

priešo lėktuvai buvo numušti.” ( 
Tai šitaip diena iš dienos 

Maskvos telegramų agentūra 
“informuoja” pasaulį apie karą 
Suomijoje, tuo tarpu kai iš Šuo- I 
mijos pusės, kaip aukščiau mi
nėjome, apie šimtas, jei ne dau
giau, korespondentų kasdien iš
siuntinėja į visus kraštus ilgus 
aprašymus. To rezultate, aišku, 
karas spaudoje yra nušviečia* 
mas vienpusiškai.

Bet dėl to nereikia kaltinti 
spaudą, Čią kalta yra Maskva, 
.kuri slepia nuo pasaulio (o la
biausia, nuo Rusijos žmonių) 
žinias apie .jkarą.

. Ar žinios iš Suomijos 
perdėtos?

Kodėl sovietų valdžia tas ži
nias slepia, nesunku suprasti. 
Kiekvienas laikraščių skaityto
jas, nežiūrint koks jo nusistaty
mas rusų-suomių konflikto 
klausimu, gali padaryti išvadas 
iš visiems žinomų faktų. Visi 
atsimena, kad to karo pradžio
je Maskvos pranešimai būdavo 
daug ilgesni ir gausesni deta
liais. “Tass” ir specialus Mas
kvos bei Leningrado laikraščių 
korespondentai skelbdavo “di
delius sovietų armijos pasiseki
mus” visuose frontuose. Jie pa
sakodavo, kąip ta armija visur 
muša priešus ir “nesulaikomai” 
žengią prieky n, po 10 ir 15 my
lių per dieną. Buvo nurodomą, 
kurias vietas priešo teritorijoje 
ji pasiekė, kuriuose punktuose 
įvyko mūšiai, ir 1.1.

Tokias žinias Maskva skelbė 
per kokias dvi-tris savaites. Ir 
Amerikos spauda'jas dėjo, kar
tu su pranešimais iš Suomijos, 
kuriuose tie sovietų pasigyrimai 
buvo žymiai mažinami. Lygi
nant pranešimus iš abiejų šalių, 
buvo tuomet galimą daug-mąž 
Nusivokti, kas juose tiesa, o kas 
ne. • i

Bet nuo* vidurio gruodžio mė
nesio Maskvos žinios, cine darv* 
tis vis trumpesnės ir trumpes* 
nėy ir, galų gale, jos taip susi
traukė, kad pasiliko beveik tik 
viena
nieko svarbaus!”

Tai ar sovietų Raudonoji ar
mija, taip šturiningai įsiveržusi 
Suomijon, staiga ątsigdle ant 
šono ir užmigo? Jeigu per pir
mas dvi savaites ji “pralaužė 
Mannerhefrno liniją” (šiandien 
visi žinome, kad tai buvo me
las!) ir įvairiose rytinio fronto 
dalyse pasivarė prieky n tarp 50 
ir 80 mylių Suomijos gilumon, 
o vienoje srityje (Salia) jau net 
grasino ją perskrosti pusiau, 
tai, rodos, netrukus ji turėjo 
suomius visai parblokšti. Bet 
“Tass’o” telegramos jau bevęik 
per du mėnesiu kartoja,, kad 
“nieko svarbaus” ji tenai nevei
kia, tik sovietų lėktuvai, gir<Ji, 
paskraidė, pasižvalgo ir vienur- 
kitur numeta kelias “proletąriš- 
kas” bombas!

Stalinas nori, kad Rusijos gy-. 
ventojai ir; užsienis taip many
tų. Tačiau kiekvienas žmogus, 
kuris nėra aklas, kaip Mąskvos 
davatka, gali suprasti, kad taip 
nėra. Maskva tyli apie savo nę- 

!nugalimos armijos pergales dėl
to, kad subtiliai ją pliekia! Suo
miai bolševikų armijas ne tik
rai visuose frontuose sulaikė, — 
'kas jau pats savaime reiškia 
milžinišką Suomijos laimėjimą, 
'nes ji juk veda apsigynimo* o 
ne užpuolime katą; bet jie kuo
ne visur nustūmė bolševikų ar
mijas atgal.

' Bet tai padaryti suomiai ga
lėjo, liktai sumuodami rusus ei
lėje mūšių. Nesumušta armija

frazė1: “Fronte neįvyko

mą paremia, viena, aprašymai 
korespondentų, kurie savo aki
mis matė rusų kareivių lavo
nais nuklotus mūšių laukus, 
daugybes sudaužytų arba į suo
mių rankas patekusių rusų tan
kų, sunkvežimių, kąnuolių ir ki
tokio karo grobio. Antra, jų tei
singumas matyt iš to fakto, kad 
bolševikų armijos visame ryti
niame (750 mylių ilgio) karo 
ruože yra nublokštos atgal. ]

Yra neužginčijamas dalykas, < 
kad sovietų-suomių kare, kuris ] 
Jau eina trečias mėnesis, suo
miai iki šiol buvo pergalėtojai.

žinių smulkmenos.
** <

Kiek yra perdėta arba neda- 
dėla atskirose karo žinių smulk
menose, sunku pasakyti.

Suprantama, kad skaitytojai, 
kurie seka karo eigą, norėtų 
patirti ne tiktai; kas laimi, bet 
ir kiek užmuštų ir sužeistų yra 
kiekvienoje pusėje, kiek karei
vių abiejose pusėse dalyvavo 
mūšiuose, kur mūšiai įvyko ir 
•t. t.

Šitą skaitytojų smalsumą lai
kraščiai stengiasi patenkinti, pa
duodami skaitlines ir kilus da
lykus, kuriuos praneša kores
pondentai. Bet korespondentai 
ne viską žino, ir ne kiekvieną 
dalyką, kurį jie patiria, jie tu
ri teisę skelbti. Visuomet, kai 
eina karas, žinias apie jį kon
troliuoja karo vadovybė. Dažnai 
jos dąr būną perkošiamos ir 
per karo cenzūrą.

Sovietų valdžia, kai tik pra
sidėjo karas su Suomija, atgai
vino cenzūrą siunčiamoms į už
sienį telegramoms. Suomijoje 
tokios cenzūros, rodos, norą, 
bet suomių armijos generalinis 
štabas pasako korespondentams, 
kas galima skelbti, o kas ne.

> Suomių armijos vadai iki 
šiol laikėsi taisyklės neskelbti 
pilnų žinių apie priešo nuosto
lius ir neminėti savo nuostolių. 
Oficialiuose komunikatuose pa
sakoma, kad priešas tapo at
muštas “yų sunkiais jo nuosto
liais” arba, “palikęs kelis šim
tus užmuštų”. Tik retkarčiais 
paduodama vienas-kitas tikslus 
skaičius. Smulkesnius išvadžio
jimus apie atskirų mūšių nuo
stolius, vienoje ir antroje pusė
je, daro korespondentai iš pasi
kalbėjimų su atskirais karinin
kais, su įvairiais “karo eksper
tais” ir neutralių šalių “stebėto
jais”. Korespondentų paduoda
mos skaitlinės yra, žinoma, tik 
spėjimai, kurie gali būti arti 
tiesos arba toli nuo jos. Suomių 
armijos vadovybe jų nepatvirti
na ir neužginčija — reiškia, jei 
norite, tikėkite, jei nenorite, ne
tikėkite.

i Todėl, kai pranešama, kad 
suomiai sunaikino “ištisą rusų 
diviziją”, tai niekas negali tik
rai pasakyti, ar tame “sunaiki
nime” žuvo 1,000, ar 15,000 
raudonarmiečių. Pasibaigus an
tram karo mėnesiui, kai kurie 
korespondentai, buvę Suomijos 
karo fronte, o dabar gyveną 
Stockholnie, parašė, kad šuo
liniai per tą laiką pražudę už
muštais ir sunkiai sužeistais 
10;000, o rusai — tarp 150,000 
ir 200,600. Ar tai tiesą? Ras ga
lį žinoti! Bet visi neutralių šalių 
stebėtojai pripažįsta, kad bolše
vikų nuostoliai turėjo būti mil
žiniški, palyginti su suomių 
nuostoliais.

Ir tai nėra 
na paprastas

St. Miščikas-žiemys.

Nuo Lenkijos iki Suomijos
(Musų specialaus korespondento)

Rašant šias eilutes, sukanka 
lygiai trys savaitės kaip vyksta 
smarkiausi mūšiai tarp«suomių 
ir rusų visu frontu.

Trys savaitės mažas laikas, 
bet į tris savaites vokiečiai ap
sidirbo su Lenkija, gi rusai su 
suomiais ne tik neapsidirbo, bet 
kaip praneša paskutinės tele
gramos, rusai sumušti bėga iš 
Suomijos ir šiandien 
pirmą kartę įsiveržė į rusų te
ritoriją.

Kuomet prasidėjo suomių-rtT- 
sų karas, nedviprasmiai rusų 
vadai davė suprasti, kad Stali
no 60-ties melų sukaktuvėms, 
kariuomenė jam padovanos 
Suomiją arba bent Suomijos

stebuklas, bet ga- 
dalykąs. Bolšęvi- 
užpuofikas visuo

met turi daugiau nuostolių. Be

suomiai

vieną dalyką: pastūmėti rusus 
į pražūtį, į pakalnę ant kurios 
kranto jau seniai stovi.

Galutinę smūgį turės suteikti 
kiti įvykiai, gal kitas karas, į 
kurį rusai įsivels.

Bet ir šis pastumėjimas rusus

li raudonasis Franko, Tcrioki 
valdžios pirmininkas.

Suomiai, iš karto traukda
miesi, tvirtino, jog ruošia ru
sams antrus Mozūrų ežero mū
šius, kur 1911 m. žuvo rusų 
armija prieš vokiečius.

Išsipildė suomių pranašystė, 
nes Stalinui švenčiant savo me
tines, ne tik rusai buvo nepaė
mę visos Suomijos arba bent 
jos sostines, bet dargi pradėjo 
katastrofiškai trauktis. Trauki
ntasis tebevyksta rašant šias ei
ki tęs, nors rusai kerštaudami 
suomiams — pradėję smarkiai 
bombarduoti Suomijos miestus, 
ypač Kalėdų švenčių melu.

Šitas suomių laimėjimas dar 
ne karo pabaiga, priešingai, lai 
lik laikinas atsigavimas, nutęsi
mas galo ilgesniam laikui, nes 
nereikia darytis iliuzijų, jog tuo

mas, gal didesnis, negu kas tiki
si, nors jis patiems suomiams 
labai daug kainuos, dargi gali 
netekti laikinai savo nepriklau 
somybės.

Bet nebėkime įvykiams už 
akių, šį straipsnį rašant man 
svarbu visai kas kitas. Nesu di
delis pesimistas, bet taip pat ne
noriu būti optimistas, nes be 
pamato optimizmas yra dides
nis pralaimėjimas ir daug pa
vojingesnis, negu didžiausias 
pesimizmas: abudu veda prie

derėtis su suomiais. Bet suomiai

Sąjungos viršininkų buvo visa 
eilė stambiausiųjų 
vadų.

Bet 
lauk, 
kartu
kratijos priešus! Tai visai lo
giška. Kai Stalinas su Hitleriu 
pasibučiavo, lai išnyko tarpe 
komunistų ir nacių ne tildai 
principų skirtumas, kurio se
niai nebėra, bet ir varžytinės. 
Abiejų diktatūrų šalininkai sut 

Įsiliejo į vieną reakcinę masę.

prieš priešo atsargas ir militar 
rinius punktus.”

Sausio 31 d. “Tik žvalgų vei
kimas. Sovietų aviacija darė tei
ravimosi skridimus.”

Vąsario 1 d. “Vasario 1 <k 
fronte nieko svarbaus neatsiti
ko. Sovietų aviacija darė teira
vimosi skridimus ir bombąrda- 
vo militarinius punktus. Trys

Apie šitas suomių pergales 
plačiai buvo pranešta Amevikos 
ir kitų šalių korespondentų te
legramose bei laiškuose. Ar tie 
pranešimai buvo “perdėti”? At
skiruose detaliuose, $d būt, 
taip; bet nę savo, esmėje. E&-. 
mėje tię pranešimai, be abejo
nes, buvo teisingi. Jų teisingu-.

iš visko matyt, yra labai prasti.
Apie skaitlinių ' tikrumą butų 

galinia numanyti ęląugiau, jei
gu savo nuostolius skelbtų arba 
benf lęįstų daryti spėjimus sve
timų šalių korespondeuąms so
vietų valdžia. Bęt ji, kąip sakė* 
me, nė iš tęlo ųcprįleidžia už
sienio korespondentų prie karo 
frontų. Neprileidžia, matyt, dėl
to, kad neturi kuo pasigirti.

Musų skaitytojas stebisi luę, 
kad rusų bombnešiai “žudo tik 
civilius gyventojus, o kareivių 
no.” Bet tai nereiškia, kad ži

Ir šiandien pasaulis ne tiek 
įdomaujasi kaip baigsis suomių 
— rusų karas, kiek kokias iš
vadas galima padaryti iš šio ka
ro, ypač Rusijos atžvilgiu.

Jau vienas faktas, jog vokie
čiai į tris savaites apsidirbo su 
Lenkija, kurių pajėgų skirtu
mas nebuvo toks didelis kaip 
suomių rusų kare, o rusų puo
limas Suomijon pirmame karo 
etape virto visišku pralaimėji
mu, gan svarbus faktas ir reikia ‘ 
panagrinėti kame priežastis. 
Kas kaltas ir kokias išvadas iš

iš užsienio gautų ne tik užuo
jautos telegramas bei pagyri
mus, bet ir malerialę pagalba, 
Kuri turi būti ne tik ginklais, 
bet ir žmonėmis. Kaip ne kaip 
reikia atminti, jog suomiai vis
gi lik maža tauta ir kiek jie sa
vo jėgas bcįtcmlų, kiek drąsos, 
narsumo beparodytų, negali ti
kėtis nugalėti rusų armiją, už- 
Kariauli Maskvą. Tokių iliuzijų 
neturi ir patys suomiai, nors jų 
kareiviai juokaudami sako, kad 
Maskva toli, reiškia dar užtruks 
karas. Suomių kariuomenės va
dai ir visa tauta gali tikėtis 
daugiausia, kad rusų moralė 
tiek sugrius dėl nepasisekusio 
karo, kad jos viduje gali kilti 
savotiški neramumai ir pagrei
tinti proletarinę revoliuciją jos

mas, bet visgi dar to nereikia 
tikėtis. Kaip ten bebūtų rusai 
gerai pasiruošę viduje numal
šinti betkokį sukilimą ir suomių 
karas gali pasauliui suteikti lik

nios apie tų bombnešių žygius 
yra neteisingos. Jos tik yra ne
pilnos. Kę sovietų lėktuvai at
lieka mūšių laukuose — tenai, 
kur suomių kareiviai stovi prieš 
rusų kareivius, nepraneša nei 
viena, hei antra pusė. Ret svar
biausias sovietų bombnešių vei
kimas ir 
fronte je, 
stengiasi 
Suomijos

eina ne fronte, o už-
Bolševikų lėktuvai 

bombomis terorizuoti 
civilius gyventojus.

stengia suomių armijos nugalė
ti. Civilių gyventojų terorizavi
mu ir krašto naikinimu Stali
nai tikisi laimėti karą prieš tą 
mažą demokratinę respubliką, 
— kaip tai buvo pažymėta vie
no Amerikos korespondento 
(žiur. apžvalgę vakarykščiame 
“Naujienų” num.).

čia ir vėl ne laikraščių kaltė, 
kad jie šilę dalyką praneša, bet 
sovietų valdžios, kad ji lokiu 
barbarišku budu prieš savo kai
mynę kovoja.

Jei mes pažiūrėsime vien 
strateginiu atžvilgiu, maža ką 
tegalėsime pasakyti ir šičia ne- 
užsiimsime atskirų musių apra
šymu bei nagrinėjimu, tai pa
liksime didesniems strategams, 
negu mes. Mes pažvelgsime į šį 
karą grynai iš žmoniškos ir 
darbininkiškos pusės.

Maža to, reikia išsklaidyti
tuos melagingus rukus, kurie 
siaubia šį karę pažvelgus vien 
kariškio akimis.

Juk butų labai kvaila ir dar-

reivis niekam netikęs, kad jis 
nemoka kariauti, kad viskas su
birę Rusijoje, kad ji neįstengia 
nugalėti sutiktu kliūčių ir 1.1.

Dalis tiesos yra ir tame, bet 
visgi geresniam supratimui turi

rąsias šio rusų pralaimėjimo 
priežastis ir svarbiausia praves
ti lygiagretę tarp Lenkijos Vo
kietijos karo ir rusų-suomių.

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJA
Rockford, III

Nepriklausomybės 
minėjimas

Lietuvos 22 metų nepriklau
somybės sukakties minėjimą 
rengia SLA 77 kuopa vasario 
11 d., šį sekmadienį..

Minėjimas įvyks ■ Ar 
svetainėje, 320 Kent St. 
koncertas ir prakalbos, 
certe dalyvaus visi geriausi vie
los muzikos mėgėjai: SLA 77 
kuopos kvartetas, Laisvės cho
ras ir t. t. Turėsime gerą kal
bėtoją iš Chicagos, būtent, I)r. 
P. Grigaitį, “Naujienų” redak
torių. Bus orkestras, užkan
džiai bei vaišės. Visas vakaro 
pelnas yra skiriamas Vilniaus 
nukentėjusių žmonių šelpimui. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų.

Visi Rockfordo lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti tame šau
niame Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime.

Renginio komisija.

rago n a
Bus

Kon-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
r
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Karolio Požėlos radinys Požėlos patyrusios akys tuoj 
nusprendė, jog iš “Angelo’’ gali 
išeiti sensacingas imtyninkas. 
Štai kodėl jis “Angelą” pasię-

Amenkos lietuviams Karolis 
Požėla yra plačiai žinomas. Y- 
pač jį gerai pažįsta cliieagiečiai. 
Prieš penkiolika metų jis čia 
pradėjo, tarsi kokis meteoras, 
kilti ristynių padangėje. Vėliau 
jisai važinėjosi po visą plačią 
Ameriką ir turėjo tikrai didelį 
pasisekimą imtynių sporto mė
gėjų tarpe.

Pagaliau prieš trejus metus 
su viršum Požėla išvyko į Eu
ropą. Ten jis apsuko beveik vi
sas valstybės, ir visur turėjo ne
paprasta^ didelį pasisekimą. Tas 
pasisekimas dar labiau padidė-

lio imtyninkas, lamdo savo opo
nentus. O juo daugiau susiren
ka publikos, juo didesnės yra 
“Angelo” pajamos.

Dabar, manau, bus įdomu pa
tirti* kur ir kaip Požėla surado 
“Angelą”.

Apie tai yra bent kelios ver
sijos. Čia papasakosiu tik vie
ną.

Besivažinėdamas su imtynė
mis, Požėla užėjo į vieną barą. 
Ten jis ir pamalė nepaprastą 
padarą, kuris atrodė nelabai į 
žmogų panašus. Tuoj Jis pasi
rūpino susipažinti su juo..

mė į savo, globą ir per daugelį 
mėnesių mokino, ristis.

Ir Požėla nesuklydo.
pirmas “Angelo” pasirody

mas imtynių arenoje buvo di
džiausia sensac ja. Susidomėji
mas publikos buvo didžiausias 
tiek Paryžiuje, tiek Londone, 
tiek kituose Europos miestuose. 
Tūkstančiai žmonių rinkosi pa 
žiūrėti, kaip “Angelas” tikra 
meškiškai “glamonėja” savo 
oponentus. Tie “gamonėjimai” 
paprastai baigdavosi tuo, jog 
pusgyvius oponentus reikėdavo 
nuo kilimo nunešti.

Per pusantrų metų “Angelas”
jo, kai jis sutiko ir paėmė į sa
vo globą “Angelą”...

Kas tai per padaras tasai 
“Angelas”?

NA UJ1ENŲ-ACME Tetepholu

šininkas pasmerkė Klaipėdos lis studentų tuo pačiu laiku 
krašto ūkininkų paprotį važu Kaune turėjo tarnybas. — Pir* 
nėtis į turgus;, tuomi sugaiš* moji valstybė, kuri į atvaduo* 
tama daug brangaus laiko, kib tą Vilniaus sritį paskyrė savo 
r į esą galima geriau sunaudo- konsulą, yra Latvija, kurios 
ti ūkyje. Taip pat pasmerkė konsului Vilniuje p. Feliksui 
tuos mieščionis, kurie patys va- Donassui gruodžio • 14 d. Lie- 
žiuoja pas ūkininkus maisto tuvos Respublikos Prezidentas 
produktų pirkti. Tokiais atsi- suteikė ekzekvaturą. — Mišri 
tikimais busią baudžiami ir pir- Lietuvos ir Sovietų Sąjungoš 
kėjai ir pardavėjai. 'komisija sienai tarp šių vai*

—----------- — j stybių aprašyti jau pradėjo,
VILNIUS. — Vilniaus mie-| darbą Varėnoje II. Komisija 

sto burmistro padėjėju pąskir-i 4irbs apie du mėnesius. Judė- 
tas buv. Šiaulių apskr. viršinin- j*mas Vilniuj leistas jau iki 
kas seimo narys Alfonsas Pim- va^’
pė, — Numatyta, kad iš Kau
no į Vilnių netrukus persike! 
Lituanistikos ' Institutas. — 
Perkeliant į Vilnių kai-kuriuos nuo 1939 m. sausio iki spalių,

KAUNAS. — Per 
; metų pirmuosius 10

pereitų 
mėnesiu,

mėgęs

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanįer
MUTUAL L1QUO* 

CO. — Wholesale
4707 8. Halsted 8t

Tel Boulevard 0014

PETER SUDENT 
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS daržą 

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. IHth St., Worth, I1L

Patys spręskite, pasižiūrėję į 
jo paveikslą. Tai tikras pabai
sa, kuris gal labiau panašus į 
gorilą, negu į žmogų.

Dažnai sakoma, jog moters 
veidas yrą jos turtas. Bet tas 
veidas turi pasižymėti gražu
mu.

“Angelo” veidas irgi yra jam 
turtas. Tačiau šiuo atveju turtą 
sudaro ne gražumas, bet baisu
mas...

“Kokiu budu?” — paklausite 
jys-

Dalykas tokis, kad tiek Euro- 
poje, tiek Amerikoje renkasi 
minios žmonių pažiūrėti, kaip 
“Angelas”, negražiausias pašau-

Pasirodė, jog tasai pabaisa 
yra Maurice Tillet, gimęs Rusi-* 
joje iš prancūzų tėvų. Jo tėvas, 
buvęs kalnų inžinierius ir dir
bęs Uralu kalnuose.

Jaunystėje Maurice
sportą ir buvęs visai normalus 
vaikas. Sulaukęs 19 metų am
žiaus, jis apsivedęs su gražuole. 
Jaunavedžiai medaus mėnesio 
išvykę į Afriką, kadangi abu la
bai mėgę medžioklę.

Vieną dieną įvyko baisi tra
gedija: kai abu po sėkmingos 
dienos rengėsi eiti į savo pala
pinę, staiga iš krūmų iššoko 
tigrė ir sugriebė Maurice’o žmo
ną.

Maurice atsidūrė baisioje pa-> 
dėtyje; šauti jis bijojo, kadan
gi galėjo pataikyti į savo žmo
ną.

Apstulpęs jis žiurėjo į baisią 
sceną, negalėdamas nė pasiju
dinti. Pagaliau, kai jis kiek at
sipeikėjo, tai pradėjo bėgti ir 
pats nežinodamas kur. Po kiek 
laiko jį surado Afrikos gyven
tojai ir priglaudė. Per kelis mė
nesius jis buvo lyg nesavas. Ta
čiau blogiausias dalykas buvo 
tas, kad jo išžiūra ėmė kiteli: 
galva darėsi didesnė ir šiaip jis 
vis mažiau panašėjo į normalų 
žmogų. -

šimtai visokių daktarų jį eg
zaminavo. Daugumas jų laikėsi 
los nuomonės, kad tragedija 
tiek paveikė Maurice’ą, jog liau
kų pusiausvyra liko sutrikdyta. 
O padarinyje jo visas kūnas ne
paprastai pasikeitė.

Kiek tas pasakojimas yra tik
slus, — nesiimu spręsti. Infor
macijas sėmiau i 
(Londone) leidžiamo sporto sa- į 
vaitraščio The Weekly Sporting! 
Revievv (Oct. 21 s t, 1938).

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, į 
bet faktas yra tas, jog Maurice 
Tillet jaunystėje buvo visai nor
malus. Motina jį vadindavd “an
geliuku”. Vėliau, kai jis pradė
jo pasižymėti imtynėse, jis pa
sivadino “Angelu” (The Angcl), I

“Angelas” pasižymėjo savo 
nepaprasta fizine jėga ir per 
kelis melus važinėjosi su cirku 
kaipo drutuolis.

buvo didžiausią sensacija Pran
cūzijoje ir Anglijoje., Bet štai 
kilo karas. Teko ieškoti kitur 
prieglaudos. Tad Požėla išsive
žė “Angelą” į Italiją, kur išbu
vo trejetą mėnesių, o pagaliau 
apie vidurį sausio, atvyko į A- 

. metiką.
Vos kelios savaitės praėjo, 

bet “Angelas” ir čia jau nepa
prastai išgarsėjo. Jau buvo ga
limą jį matyti visuose kino tea
truose, kur tik yra rodomi ei
namieji įvykiai.

Pereitą savaitę Bostone buvo 
surengtos pirmos imtynes. Pa
žiūrėti “Angelo” susirinko 7,- 
000 su viršum žmonių. Kitur jis 
irgi turi nepaprastą pasisekimą.

“Angelu” susidomėjo ir mok
slininkai. šių eilučių rašytojui 
K. Požėla praneša: “Mane ir 
Angelą pasikvietė arbatėlės pro
fesorius Hooton. Mano Angelą 
egzaminavo apie 25 daktarai įr 
mokslininkai iš Harvard univer
siteto. Egzaminavo ir darė viso
kias nuotraukas”.

Tai tiek šiuo karfu apie “An
gelą”, kurį netrukus, manau, 
bus progos pamatyti ir Chica- 
goje. —K.

įvairios žinios 
iš Lietuvos

universiteto fakultetus, žymiai Lietuvoje buvo 15,209 jungtu-

BELLĘFONTAINE, O. — 
Fred Jenkins, kuris liko 
nužudytas su plaktuku.

naudos, visos tautos labui. —- » ‘ l
Apskrities viršininkas (landra* 
tas) Kohlhoff paaiškino va
dams, kad šie visomis jėgomis 
išaiškintų ūkininkams, jog rei
kia stengtis, kad butų laimė
ta. Jei vokiečių tauta pralai
mėsianti, tai nebusią galimy
bės antrą kartą atsistoti į ko
jas. Karą pralaimėjus, kiekvie
nas esą gautų pajusti sunkų 
likimą, kurs 1 butų skaudesnis, 
kaip po Veršalio diktato 1918 
m. Visa tai reikią turėti prieš 
akis ir dėlto įsitempti pareigos 
pildymui. — Be to apskr. vir-

daliai studentų iškyla nelengva vės, gimė 46,317 kūdikiai, mi- 
problema, ką pasirinkti—mok- rė 27,937 asmenys ' ir priaugo 
slą ar tarnybą, nes nemaža da- 18,380 asmenų.

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienas

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame 31/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOCIATIONof Chicago

JUST1N MA€KIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Užprašymas I ParodaI

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraųstom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel YARDS 3408

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

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

“NAUJIENŲ”
Radio Programai

'DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

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

KLAIPĖDA. — Prieš Kalė
das Klaipėdoje buvo prisaikip- 
ti Klaipėdos kraštui paskirtie
ji kaimų ūkininkų vadai (orts- 
Įbauernfiihreriai) ir apyg. va- 

,v . dai (kreisbauernfnhreriai). Kra- 
1S n^IJOje|što ūkininkų vadas Loręnzas, 
. . . (atidarydamas susirinkimą pa

brėžė, kad ir Klaipėdos krašto, 
kurs dabar vokiečių vadinamas 
Šiaurnemunio kraštu, ūkinin
kams yra atėjęs laikas parody
ti Vokietijai savo dėkingumą, 
taigi jie turės pasirūpinti at
likti visus jiems statomus rei- 

Įkalavi.mus* ypač priąidedant 
prie gamybės kėlimo, nes pa
gal Goeringo ketverių metų pla
ną, iš žemės turi būti išgau
nama kuo daugiau naudos. 
Rytprūsių vyriausias ūkininkų 
Vadas (landesbauernfuhreris) 
Spickschen pareiškė, kad šian
dien svarbiausias reikalas su
kasi nebe apie pinigus, maši
nas ir trąšas, bet apie Vokie
tijos likimą. Prasidedanti kru
viną žut-butina kova dėl Vo
kietijos išlikimo. Vokietija 
esanti apsiėmusi būtinai laį- 
meti,, dėlto iš kiekvieno gyven
tojo esą reikalaujama sąžinin
go pareigų atlikimo, šiandien 
negalimą sakyti ūkininkams 
“darykite, kaip norite”, bet rei
kią jiems duoti tvirtus įsaky
mus. — Oberlandcsvvirtschaf Iš

1940 metų 
Rakandai »

Pamatykite naujus, 1940 
metų rakandus, Karpetus, 
Parlor Setus, Pečius, Ra
dijas. Per 29 metus nie
kados nebuvo tokio dide
lio pigumo kaip dabar. 
Patartina pirkti dabar, 
tolesniam pristatymui. |- 
mokant kiek rankpinigių, 
rakandai yra palaikomi 
verauzėj iki 6 mėnesių 
dykai. Išmokėjimai iki 3 
metų. Kadangi visokia 
medžiaga ir dirbtuves yra 
panaudojamos karo, reik
menų parupinimui, tai 
laukiama didelio kainų 
pakilimo.

Už $59-95 šitas gražus 
naujas Radio tiktai dabar

Midget Radios, vertes 
$12.95 už $6.95

1940 metų Westinghouse 
Norge, Kelvinator, Gene
ral Electric Elektrikinės 
Ledaunes po $99.50 ir 

aukščiau.
Po 150 į dieną pačios iš

simoka už save.

MADOS

KLAUSYKIME
SILTIMIERO RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO Of 11 I H
PROGRAMŲ TSr

ratas £iehr pranešė, kokiu bū
du Klaipėdos krašto ūkininkai 
bus įtraukiami i nacional-socia- 

’listų eikš, nes ir ūkininkai ir 
darbininkai turėsią taikytis 
pagal naeienafeocialistiškus ūkio 
politikos nurodymus. Klaipėdos 
Įkra.$te pirmoj eilėj reiksią au
ginti daugiau bulvių negu iki 

i šiol, kad butų galima daugiau 
kiaulių užauginti. Dėl padargų, 

I pašalpų ūkininkai neturį reikar 
lo nusiskųsti, tačiau pašalpos 
duodamos ne ūkininkui, bet jo 
žemei, o ūkininkas yra tik jos 
valdytojas, turįs pasirūpinti, 

Į kad žemė duotų kuodaugiaų

JOS

Gražus Parlor Setai, kon
strukcija garantuota 10 
metų, vėliausios mohair 
ir spalvų, tiktai $gQ.5O 

STUDIO COUCHES po 
ir aukščiau.

Ant karpetų, lempų, Val
gomo Kambario Setų su
taupoma 40%.

p-—

F. SUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409—11 ir 3417-21 So. Halsted Street

Dėl sąžiningo radio patarnavimo pašaukite YARDS 3088
žymus BE DRIKO RADIO PROGRAMAS, iš WCKL—-970 k. nedėlioję 5:36 iki 6:30 po pietą. 

Patogumui krautuvė atdara nedaliomis iki 4 valandoj po Pietlk 
T' »' '' ......■"■f"«11 11 11 »f 1 ... ■.■■r.., u A,t»r a.-l.'l UIS

No. 4362—Praktiška suknelė arba 
‘Housecoat”. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18 ir 20; taipgi 30. 32, 34, 
36, 38 ir 40 colių 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
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem DepL, 1739 
So. Halsted SU Chieago, IU.
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Detroito Lietuviu Žinios
.. . , A

Iš SLA 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Įrašyta 25 nauji nariai
Vasario 4 d. įvyko SLA 352 

kuopos susirinkimas. Kaip ir 
paprastai, atlikta kuopos rei
kalai.

Kada prieita prie skaitymo 
naujų aplikacijų, tai generalh 
org. Ch. Martin šaukė savo de
pu tantus.

Pirmiausia Petras Kučinskas, 
vienas iš gabiausių darbuotojų, 
perskaito net 15 naujų aplika
cijų. Kuopos nariai priimdami 
Kučinsko paduotas aplikacijas 
karštai jam plojo, reikšdami 
padėką už jo sunkų darbą.

Skaito drg. B. Kcblaitienė 3 
naujus narius; drg. Kcblaitienė 
jau daug naujų narių prirašė 
antrame pažangos vajuje, ša
lia Keblaitienės dar stoja į de- 
putantų eiles advokatė St. Ma- 
sytė, ir šiame susirinkime pri
duoda 4 jaunų narių aplikaci
jas. Advokatė Masytė užaugus 
organizacijų darbe. Vadinasi, ir 
SLA darbas jai nėra svetimas. 
Valio, Stasyte, tau gero pasise
kimo, kad pavytum jau seniai 
dirbančius organizatorius. Jei 
lik norėsi, tau lengva bus tai 
atsiekti.

Štai dar viena žvaigždė su
žiba musų SLA 352 kuopoje,— 
rimta, bet kupina energijos 
Širvydaitė (Molienė). Jau šia
me susirinkime užsirekomen
duoja su 3 aplikacijomis. Man 
visai nebus nuostabu, jei ponia 
Molienė atsistos šalia Keblaitie- 
ncs ir Kučinsko. Moliai turi 
plačias pažintis tarpe detroitie- 
čių, užtai galima numatyti po
niai Molienei plačią dirvą ga
vime naujų narių į SLA.

Šiame susirinkime 352 kuopa 
paskyrė tam tikrą sumą pini
gų dėl rad.jo agitacijos gavi
mui naujų narių.

Visi kuopos organizatoriai 
dirba ne juokais, kad galėtų 
pastatyti 352 kuopą ir antrame 
pažangos vajuje pirmoje vieto
je, ir jie to atsieks: ne tik pra
lenks pirmą pažangos vajų, bei 
dar sudvigubins. Generalis or
ganizatorius Ch. Martin prašu, 
kad kiekvienas narys atl.ktų sa
vo pareigą. —M. J. Kemešienė.

UŽSIRAŠĖ DIENRAŠTĮ 
“NAUJIENAS'’

Aną vakarą Mariutė Andriu- 
liunaitė mane pašaukė telefo
nu ir sako: mano tėtuko užsi
baigė Naujienų prenumerata, o 
jisai be Naujienų negali gyven
ti.”

Klausia, kaip greitai galėčiau 
ateiti paimti adresą ir penkinę. 
Pasižadėjau kitą vakarą užeiti 
ir išpildžiau pažadą.

Mariutės tėtukas As Andre-

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE

liūnas jau. yra sulaukęs gilios 
senatvės, bet laikraščius mėgs
ta skaityti, užtai ir Andreliunų 
graži šeimyna išauklėta. Gra
žiai ir kultūringai patsai tėtu
kas Andrcliunas gyvena Athol, 
Massachusetts valstijoje. Jų 
dvi dukterys — Mariutė ir 
Margarcta Kučinskienė (tai yra 
žmona SLA 352 kuopos darbo- 
tojo Petro Kučinsko). Abudu 
Kučinskai priklauso SLA ir la
bai daug dirba vietos kuopoje; 
taipgi čia gyvena ir Dr. On- 
drew, sūnūs A. Andreliuno. Dr. 
Andrew kartu su savo žmona 
visur prisideda prie kultūrinių 
darbų ir širdingai remia Dailės 
chorą. Vadinasi, Andreliunų vi
sa šeimyna pasinėrus visuome
niniuose darbuose. Linkiu jiems 
geros sveikatos.

M. J. Kemešienė.

PARENGIMAS VILNIAUS
KRAŠTO NAUDAI

Vilniaus kraštui šelpti komi
tetas rengia masines prakalbas 
ryšium su 22 metų Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimu. 
Prakalbos ir muzikalis progra
mas įvyks kovo 10 d. Lietuvių 
svetainėje. Prasidės 5 valandą 
vakaro. Įžanga nemokama. Kal
bės Lietuvos konsulas ponas 
Daužvardis iš Chicagos. Muzi
kali programą paruoš mokyto
jas A. P. Kvederas su Dailės 
choru.

Vadinasi, turėsime progos iš
girsti Lietuvos atstovo kalbą; 
o be to, pasigerėti tam įvykiui 
paruoštomis dainelėmis.

Šitas komitetas susideda iš 
vietos organizacijų atstovų.

Vaidyba.

JAU PRAĖJO

Taip daug lauktas Dailės 
choro vakaras, kuris buvo skir
tas choro 6 metų radijo valan
dai ir paties choro gyvavimo 
sukakčiai, praėjo su didžiausiu 
pasisekimu.

“Adomas ir Ieva” operetė su
vaidinta puikiai. Solistai, solis
tės Šatulaitienė, Grinienė, Vasi
liauskas, J. Valakas buvo labai 
šykštus savo dainelėmis, — tik 
po vieną dainą sudainavo. Jie 
nepaisė, kad publika labai 
smarkiai plojo.

Vaikučių chorelis buvo paži
ba šiame programe: tarsi ta 
gražiausia gėlė buvo įpintų į 
geltonkasės puikųjį vainiką. 
Taip, vaikučių tas puikus gėlių 
darželis tikrai dabino šio vaka
ro programą.

Didžiulis Dailės choras nusi
nešė laurus. Susirinkusi apie 
pusantro tūkstančio publika 
vainikavo Dailės chorą gausiu 
delnų plojimu. Duetas ponioj 
D. Kvederienės ir Jono Valuko 
nikelė didžiausias ovacijas.

Gražias kalbas pasakė Motu
zas, profesorius Stanton, M. Ke
mešienė ir Dr. J. Jonikaitis. Vi
si sveikino Dailės chorą 6 me
lų sukakties proga.

Apie Dailės choro šitą paren
gimą bus parašyta plačiau se
kamame Detroito žinių skyriu
je.

Visą šitą gražų perstatymą 
paruošė sunkiai dirbdamas jmo 
kytojas A. P. Kvederas< Gal 
pats ponas Kvederas ir nejautė, 
kaip publika reiškė jam ir Dai
lės chorui didžiausią padėką.

Mariutė.

DETROITO LIETUVIŲ 
KLUBAS

Detroito Lietuvių Klubo susi
rinkimas įvyko sausio 28 d. 
Kun. M. X. Mockaus paminklo 
fondui iš iždo liko paaukota 5 
doleriai. Kitą dieną klubo pa
talpose susirinko būrys narių, 
j kuriuos Chas. Martin maž
daug taip prabilo: vakar klu
bas paskyrė penkinę, o dabar 
mes sudėkime kitą penkinę. 

Kaip bematant susirinkuseji 
1 pradėjo dolerines ir pusdoleriiu 
kloti. O pats Martinas net pen
kinę paklojo. Iš viso susidarė 
12 dolerių. Tokiu budu su klu
bo auka pasidarė $17. P.nigai 
nutarta tuoj pasiųsti paminkle 
fondui.

Tai labai pagirtinas pasidar
bavimas. Tur būt, tai bus pir
ma Detroito organ zacija, ku
ri prasidėjo su tokia gausia au
ka.

Detroito Lietuvių Klubas i. 
“Vilniai” paskyrė penkis dole
rius. Mat, klubui priklauso ge
rokas skaičių komuilaciškų 
simpatizatorių, kuriems gaila 
yra Maskvos agentėlių.

Penktadienio vakarais klubas 
rengia diskusijas. Bandoma pu
blika įtikinti, kad diskusijos 
yra vedamos bešališkai. Tačiau 
lai tik akių mui inimas: faktiš 
kai tose diskusijose yra garbi
nami bolševikų laikraščiai ir 
“matuška Rasėj a”.

Jei tame bolševikiškame ro
juje taip gerai, lai kurių velnių 
tie agentėliai nevažiuoja ten 
Stalino pyragų paragauti?

DAR APIE L. P. P.
KLUBO KONCERTĄ

Kalbamojo klubo koncertas 
įvyko sausio 21 d. Programą 
pildė Dailės choras, Jaunuolių 
choras ir Aido choras.

Aiškus daiktas, kad visi cho
rai stengėsi atlikti savo užduo
tį kaip galima geriau. Rodosi; 
nebūtų reikalo juos labai ašt
riai kritikuoti. Bet kur! Musu 
komunaciai negali iškęsti ne
bandę tuos, kurie nenori į jų 
dūda pusti, štai kad ir šiuo at
veju “Vilnis” paikinusiu būda 
išdergė Dailės chorą ir jo vedė
ją p. Kvederą, o Aidu chorą į 
padanges iškėlė.

Ir kam tai buvo reikalinga? 
Juk Detroito lietuviai savo iš
vadas jau yra padarę: Dailės 
choras visada turi didžiausį pu
blikos pritarimą todėl, kad jo 
dainavimas patinka. Tuo tar
pu kai Aido choras jokio 
progreso nepadarė: dažnai jo 
dainavimas yra niekas daugiau 
kaip tik rėkimas. Vadinasi, ne 
suderintas. Be to, per paskuti
nius dvejetą melų jis nepasi
stengė išmokti nė vienos naujos 
dainos!

P-ui' Kvedarui “Vilnis” ban: 
do užtepti, kad, girdi, jis jokių 
stebuklų nepadaręs.

Pirmiausia p. Kvederas atvy
ko choro mokyti, o ne stebuk
lus daryti. Jeigu komunaciai 
nori stebuklų, tai tegul jie vyk
sta į Suomiją, kur “nenugaL- 
ma” raudonoji armija negali į- 
veikli mažiukes Suomijos.

Pagaliau, jei Dailės choras 
komunaciams nėra košernas, tai 
kurių galų jie laižosi prie jo? 
Štai spalio 25 d. J. Baronas at
vyko tiesiog skandalytis į cho
ro parengimą, o dabar L.A.K. 
vardu kviečia chorą dalyvauti 
vasario 25 d.

Kur tų šarlatanų akys?

PIKNIKAI
Nors iki piknikų sezono dar 

tolokai, bet vis dėlto bus pra
vartu pranešti, kokios organiza
cijos ir kada turės savo p.kili
kus. Tuo budu bus galimą iš
vengti konflikto, štai, taip sa
kant, piknikų kalendorius:

LSS 116 kuopos piknikas į- 
vyks gegužės 19' d.

Dailės choras turi rezervavęs 
piknikams dvi dienas: birželio 
9 ir rugpiučio 25.

LA P Klubas piknikus rengia 
gegužės 19 ir rugsėjo 15.

D. L. Klubo piknikas liepos 
23 d.

L.P.P. Klubo piknikai liepos 
7 ir rugpiučio 18.

Lietuvių Demokratinės Są 
'jungos piknikas įvyks rugpiučio 
11 d. —Reporteris

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Lois Wag-

ner, kuri reikalauja divor- 
so, nes vyras išeidamas iš 
namų ją užrakindavo.

Diena Iš Dienos
>■_ ---- ---- r-. - - - —>

<»
Sunkiai Serga 
Agnės Greeben

P-a Agnės Greeben, gyvenan
ti 4001 Brighton Place, sena 
Naujienų skaitytoja ir Chica
gos Lietuvių draugijos narė, 
sausio 24 d. sunkiai apsirgo i; 
turėjo pasiduoti sunkiai opera
cijai.

Dėka didelių pastangų vyro 
ir vaikų, visas pavojus kaip ir 
tapo pašalintas, nes p-a Gree
ben vasario 6 d., iš ligoninės 
grįžo namo. Suprantamą, dar 
esti gydytojo globoje ir dar 
kokį laiką prisieis pagulėti lo
voje iki galutinai pasveiks.

z
Linkiu jai kuogreičiausia pa

sveikti, o su Vyru ir jos šeima 
dalinuos smagumu ir viltim, 
jog. viskas užsibaigs laimin
gai.

Jūsų draugas
Joseph Woski.

Išvažiavo j
Floridą

,P-a Rimkus, ponia Paulau
skienė, Paulauskas Jr. ir A. 
Bložienč pereitą antradienį su
sėdo į p. Rimkaus mašiną ir 
pasileido Floridos link. Ęetina 
būti mėnesi laiko, pasikepinti 
Floridos karštoje saulėje ir ta
da vėl grįžti į surukusią. Chi- 
eagą. Rauk

šsiėme Leidinius
<<Lboms
(Chicagoj)
Leonard J. Kiepura, 23, su

Irene W. Zakeuski, 23

Reikalauja
’erskirų

t

Paul Dykinski nuo Violet Dy- 
kinski

Gavo
Perskiras

Mary Tanis nuo Russell Ta- 
nis.

Nupirko Ligonines 
Apdraudą

Gaus $5 Kasdien Ligoninei
Progressive Steel Workers 

Union nupirko ligoninės ap
draudą savo nariams, kurių 
priskaito apie 2,000. Apdraudą 
išdavė Federal Lifė Insurance 
Company.

Polisės sąlygomis, sergantis 
darbininkas gaus po $5.00 kas
dien apmokėjimui ligoninės, 
taipgi $25 X-ray paveikslams, 
ir kitokioms išlaidoms. Po $5.00 
gaus per nedaugiau kaip 91 
dieną. f

Unija yrą nepriklausoma ir 
atstovauja darbininkus Wis- 
consin Steel bendrovėj. 

• I

Iš Kur Didesnės 
Santaupos Eina?

Jau visi esame patyrę, kad 
ne visuomet ir tos pačios pre
kės parsiduoda ta pačia kaina, 
sakysim, kadir toj pačioj krau- 
lu'vėje. žinant priežast;, nesun
ku ir didesnių santaupų tikė
lis.

Visos prekės, ar tai butų 
valgiai, baldai, ar drabužiai, 
Praktiškai turi pereiti per tą 
'atį distribucijos aparatą, pirm 
negu tatai gali pasiekti varto- 
’oią. Paprastai tai pareina nuo 
gamintojo prie urmininko, o 
ik po to pasiekia krautuvi

ninką. Kiekybės gamyba, kie
kybės pirkimo galia, važma, 
kitokios išlaidos ir t.t. — vis
kas susideda prie galutinosios 
sąskaitos, kokia prekė parsi
duoda.

Todėl, aišku, kad daugiau 
sutaupant, mažiau padarius iš
laidų kiekviename iš paminėtų! 
žygyje, galutina prekės sąskai
ta yra žemesnė. Pavyzdžiui,1 
Midwest Stores, kurios veikia 
kooperatiniais pamatais. Jos ne ( 
tik kad turi savo krautuves, 
bet ir didelius sandėlius, per
kasi prekes tiesiai iš gamin
tojų ir dirbtuvių labai dide
liais kiekiais. Toks pirkimo bū
das sutaupo labai daug žygių 
— išlaidų, o kas sutaupyta, tas,: 
paskui, atiduodama pirkėjams 
žemesnių kainų formoje.

O kad turėti dideles pirki
mo galimybes, reikalinga turė
ti daug krautuvių. O Midwest 
Stores parduotuvių Chicagoje 
ir priemiesčiuose yra arti 500. ’ 
Tokiam skaičiui reikia ir daug 
prekių, pirkti stambmenomis.1 
Todėl, galima ir daugiau su-' 
taupyti. Prie to, žinoma, pri-l 
sideda ir savi sandėliai, kurių' 
išlaikymas mažiau kainuoja. Ir,1 
todėl, kas tuo keliu sutaupy
ta, perleidžiama pirkėjams.

Perskaitykite šiandien Nau
jienose Midwest Stores skelbi
mą. Jus įsitikinsite, kad šiose 
krautuvėse jus galėsite labai 
daug sutaupyti, pirkdami ge
resnės vertybės prekes žemes
nėm kainom. (Skelb.)

DIDELI BARBENAI
TAUPYK NUO VISKO KAS TIK .JUMS REIKALINGA! 

PIRK “MIDWEST STORES z

IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir ŠEŠT., VAS. 9 ir 10 dd.

■ į a vai* Tikrai šviežus No. 1 Kokybės - </ 
|f 19liO I n 191 Kiekvienas žvake tikrin- //! /2p iMuUullliai tas ir garantuotas TUZ. LT* U
“MIDWEST” Patys Puikiausi Rinktiniai

KIAUŠINIAI Kartonuose tuz. 3 Į ė
“MIDWEST” Puikiausi Golden Šantos

KAVA 3 sv. maiš. 39c sv. maiš. 13< 
“PALJSADE” Vidutiniai Raudoni

SALMONAI aukšti sv. ken._____ j
“MIDWEST” Importuotos Sardinės 2 ken. 230
“RED CROSS” Spaghetti ar Macaroni 1 sv pak. 2 už 170 
EŠERIŲ MINKŠTIMAI jūrių, be ašakų šv~150 
Puikiausias Naminis SAV1SS CHEESE sv. 310
“VnCTn” Cboc. Banana, Vanillin A
Ilvijlv Lemon, Bvtter-Scotch PAK. Iv

“SPRY” Shortcning 3 sv. ken. 48c sv. ken. 180 
“MIDWEST” Pork and Beans ken. 50 .
“LIBBY’S” Šwcet Relish 8% "unc? džar. 2 už 190 
LIBBY’S KŪDIKIU VALGIAI, 13 Rųšių ZL 3 kenai 25c 
“MIDWEST” Gryna Mušlarda 8 unc. buteliukas 90 
“DOLE”

Pineapple piaustyti l’A mieros 2 25«
“SHURFINE” Obuolių Košelė No. 2 ken. 2 už 190 
“TASTEWELL” Piaustyti RurokaTNo72 ^n?2 ūž~170 
“OSCAR MAYER’S”
PIAUSTYTI LAŠINIAI y2 sv. pak. 130
PUIKUS KEPIMUI OBUOLIAI ~ 5 sv. 190
SKIRTINI BANANAI 4 sv. 250
“FRENCH’S” Paukščiams Sėklos 10 unc. pak. 13c
“FRENCH’S” Song Restorer  pak. 9c 

“LUX” Prausimosi Muilas 4 už 23< 
“LUX” Trupiniai maž. 9c did. pak. 210
“SUPER SUDS” raud pak. maž. 8c didelis 170 
“BORAXO” Rankų Valytojas ken. 150
“20 MULE TE A M” BORAX sv." pak. 150
“GOLD DUST” 2 maži 9c did. pak. Į 8<

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musii Kuponus

PIRMA PAŽINTIS SU SUOMIAIS
GERB. Naujienų skaityto- 
įot ir tkaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurias 
skelbiasi Naujienose.

'•9 iNvatvMim

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISU INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

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

sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 3’/2% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

UTHUANIAN BUILDING, 
LOAN AND SAVINOS ASSOGIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

INSURED
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Į Indiana Harbor 
Atvažiuoja 
“Amen Žentas”

čia Rinks Jauną, 
Gražią “Širdžių 
Karalaitę”
N. G; rengia “Vdleritirtfe šokius

Nutilo Jos 
Daina

lidrboriečiai nekantriai laukia 
svečių

Pas mus Indiana Harbor, 
Ind., dar niekad taip nebuvo 
žmonės slisidoiilėję parengimh, 
kaip dabar, ir su dideliu ne
kantrumu laukia sekmadienio, 
kad pamatyti tų gražią ir juo
kingą komediją “Amerikoniš
kas žentas”.

‘ Į Indiana Harbor atvažiuoja 
ją sulošti Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras.

Choras susideda iš apie 40 
narių ir jis išpildys programą. 
Jeigu oras bus gražus, tai lau
kiama svečių iš Gary ir kitų 
miestų. —Vietinis.

Musų jaunas jaunimėlis, ku
ris yra susispietęs prie Naujos 
Gadynės choro, rengia 5-tus 
metinius “Valentine dance” •šo
kius vasario 17 d., šeštadienio 
vakare, New Marųuette svetai
nėje, 6908 S. Western Avė.

Vakarėlyje bus daug įdomy
bių, bus renkama simpatingos 
širdies karalaitė. Rinkimo bū
das bus gana įdomus, linksmas 
ir truputį juokingas, bet kiek
vienas, kas tik atvyks, turės 
progą paduoti savo balsą už tą 
panelę, kuri jo supratimu gali 
būt geriausia širdies karalaitė.

Žinote, tarp Naujos Gadynės 
choro mergelių yra labai daug 
simpatingų ir gerų mergaičių. 
Tačiau tariamą garbės titulą 
ne visos galės gauti, o tik vie
na, kuri susirinkusiai publikai 
išrodys šimpa tingiausia.

Šalę kalbamų simpatingos 
karalaites rinkimų bus

. Albina Trilikaite

iškilmingas Lietuvos nepriklauso 
MYBES 22 METU SUKAKTUVIU 

MINĖJIMAS
Penktadieni, Vasario 16 Dieną 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
3133 SOUTH HALSTED STREET

— rengia —
komitetas Vilniaus kraštui šelpti

Puikūs Muzikėlis Programas—Garsus Kal
bėtojai it Žymus Svečiai. Visas pelnas Vilniaus 
Lietiivių Reikalams.

Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuves, Vasario 16-to šventę minė
kime VASARIO 16!

CLASSIFIED ADS
*

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų miršriems skudurams ir vil
noms skirstyti.
CONTINENTAL GRADING Paper 

Co., 1623 Number St.

REIKALINGA MOTERŲ SKU
DURAMS skirstyti, turi būti paty
rusios. D. MILLER, 1347 So. Ash
land Avė., Canal 1024.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų ruošos darbui, būti, nėra 
plovimo, nė virimo, geri namai.

HEMLOCK 6517.

REIKALINGA MOTERIŠKA 
abelnam namų darbui, geri namai. 
Pagelbėt prie virimo. Nėra sunkių 
skalbimų. Marcus, 1605 Farwell St. 
Briargate 1186.

FOR RENT—IN GENERAL 
r< - - --fiepdLdaf~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.

....  I , —

TO RENT—IVANTED 
Ieško Renduoti

KAS TURI RENDAI 6 kamba
rių flatą arba bungalow — randuo
ti arba nebrangiai parduoti.

Tel. LAFAYETTE 5780.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

JUOZAPAS BALTRŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 5 d. 3 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Rokiškio apskr., Pan
dėlio parap., šeštinikų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Stepaniją, po tėvais 
Bruzgulytę, sūnų Vytautą, 
pusbrolį Petrą Jodeiką ir jo 
šeimą ir kitus gimines. Lietu
voj—2 brolius: Romaną ir 
Petrą ir jų šeimas.

Priklausė prie Liet. Keistu
čio Paš. Kliubo.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Av.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 10 d., 1 vai. popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Baltrūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Pusbrolis, 

Broliai Ir Gihiinės.
Laid. Dit. S. P. Mažeika, 

Tel, YARDS 1138.
■ii i ii—ąi i i III—

širdies 
smagus pasilinksminimo vaka
ras. Jurgio Steponavičiaus or
kestras gros įvairius šokius ir 
aisirinkęs jaunimas ir senimaš 
jalės linksmai pasišokti iki 
nkstyvam rytui. Tik pamany

kite, tokiam gražiam pasilink
sminimui, o įžanga bus imama 
iik 25c.

Tai tikras “širdies linksmy
bių bargenas”, kurio neprivalo 
praleisti He vien jauni, bet ir 
seni, nes kitos tokios geros pro
gos šiemet nebus. —K. L.

Kai Albina užmerkė akis 
amžinam miegui, ji buvo vos 
20 metų amžiaus. Jos gražus 
balsas nekartą puošė lietuviš
kų parengimų programus, ji 
nekartą siuntė' dainas į lietu
vių namus radio bangomis. Ji 
buvo mėgiama, gabi daininin
kė ir gera lietuvaitė.

Vakar suėjo du metai kaip 
ji ilsisi kapuose. Nekalbant jau 
apie tėvus, jbs tebeliudi jos 
artimi draugai “Pirmyn” cho
re ir sitalai lietuvių, kurie ją 
mėgo ir gerbė kaipo pavyzdin
gą, talentingą mergaitę.

Iš Politikos Lauko
Antradieni Ciceroj Įvyksta “Primary” 

Rinkimai
Nei Republikonai Nei Demokratai Stiprios 

Opozicijos Nettiri

Metinės Mirties Sukaktuvės

“Velnias Ne Boba 
Netrukus Atvyksta 
Chicagon

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA lengvam namų darbui, gali 
išeiti. Weitzman, 1511 So. Keeler 
St., Tel. Lawndale 0074.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS GERAS VIRĖ
JAS į restaurantą. Nuolatinis dar
bas, gera alga. 1745 So. Halsted St. 
Tel. SEELEY 9453.

SUSIRINKIMAI

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu—viskas nauja; gražioj apy
linkėj—arba renduosiu. Savininkas 
vietoje. 278 E. 14th St., Chicago 
Heights, III.

2 
kampas, 9— keturių 

plytinis namas,

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai -žemė Pardavimu i

BIZNIAVA NUOSAVYBĖ, - 
krautuves,
kambarių—flatai, 
tinka tavernui, šokių salei, kepyk
lai ar kitokiam bizniui, reikalinga 
Kiek pataisyti, namas kainavo $28,- 
000. Ims $5,000 pinigais. Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis į savi
ninką Frank, YARDS 2108.

DMMDimamMnMUKMBMaMBn
i | H R A Gėles Mylintiems 
I f W n IB Vestuvėms, Bąn- 

Jl-lkietams, Laidotu- 
" vėms, Papuoši- 

gėlininkas marils 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

L U I LIMO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietamš 

ir Pagrabairis
3316 So. Halsted Street
_____Tel. YARDS 7308 . Į

MARIJONA JASIUNIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

10 d., vasario mėn. 1939 m., 
sulaukus 58 metų amž., Paėjo 
iš Vakagalių kaimo, Ramyga
los valse., Panevėžio apskr., 
Paliko nubudime vyrą Povilą, 
3 sūnūs: Kazimierą, Tamošių 
ir Juozapą; 3 dukteris: Mari
joną Mikeliunienę ir jos šei
mą, Antaniną Jasiunaitę. O 
Amerikoje Domicėlę Daniu- 
niehę ir jos šeimą ir daug ki
tų giminių.

Dabar ilsis Ramygalos ka
pinėse.

Liūdnai atminčiai musų mo
tinėlės Marijonos bus laiko
mos šv. Mišios Nekalto Pras. 
Pan. šv. pdrap. bažnyčioje 
(Brighton Parke) vasario 10 
d. 1940 m. 7:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas, o paskui 
ir į namus po nr. 4741 So. 
Maplewood Avė. Mes tave 
musų brangioji niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ąr vėliau pas tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka: Domicėlė Da- 
niiinienė ir šeimyna.

1 z * t >. ► t - r. A' • f - r

Ar žadat dalyvauti jo 
sutiktuvėse?

Vasario 18 d. Lietuvių Audi
torijoj rengiamasi prie iškil
mingų sutiktuvių seniai laukia
mos viešnios 
bu”, . i-.

Velnias ne Bo-

cialistų Cen tralinė kuopa ir 
Liet. Dari). Draugijos 4 kuopa 
bendrai, 
mingos, 
cimbolais, 
vaišėmis ir kitomis prašmatny
bėmis.

Mat, pbiiia “Velnias ne Bo- 
ina” jau labai seniai bėsildnke 
Chicago j e ir daugybes žmonių 
labai josios išsiilgo. Td įjohilite 
savo atsilankymu suteiks vi
siems savo su tikėjams daug su
raminimo, vargų palengvinimo, 
nušluostys rūpesčių ašaras ir 
apdovanuos glėbiais juokų.

Sutiktuvėse gali galyvauti 
kiekvienas kits tik mėgsta

Sutiktuves bus iškil
si! choru, dainomis, 

šokiais, gėrimais.

/*• 4--, • >’

34062552 ;;

tifeniy R?>chwarzei

tijos kandidatus.
Nominacijose dalyvauja dvi 

partijos, Demokratų ir Repu’j- 

likoiių. Trečia, kuri yra susi
dėjus iš atskirų asmenų, no
minacijose nedalyvaus. Demo
kratų partija tikisi, kad dide
le didžiuma balsuotojų prašys 
demokrdtij balioto.

Demokratu Kandidatai v
Demokratų kandidatai yra 

sekami:
Į prezidentus—George Sted- 

ronsky;
Į klerkus—Anton Krupicka;
J kolektorius—Jerry J. Vi- 

terna;
Į Supervisorius—Leb Kasper-

KRIAUČIŲ LOKALO 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks pen
ktadienį, vasario 9 d. Amalgama- 
ted Centro name, 333 So. Ashland 
Blvd. 7:30 vai. vakaro. Tikimasi 
gero kalbėtojo šių dienų svarbiais 
klausimais. Visi nariai dalyvaukite.

— Valdyba.
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS ir 

KULTŪROS KLIUBO narių regu- 
liaris mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienj, vasario 11 d. 1940 m. 
1:30 vai. popiet, Hollyvvood svet., 
2417 W. 43rd St. Prašom visus lai
ku susirinkti, bus daug svarbių 
reikalų svarstyti.

GARFIELD PARKO LIETUVIŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ P AŠ. KLUBO 
.mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 11 d., Napole- 
on Hali, 3958 W. 5th Avė. 1-mą v. 
popiet. Prašom visų būtinai atsi
lankyti. —M. Medalinskas.

ČIA YRA JŪSŲ geriausia proga 
nusipirkti geriausiame stovy apšil
domą mūrinį bizniavą namą, geroj 
vietoj štoras ir flatai viršuj. Tikras 
oargenas. Labai pigiai $3,500 cash 
arba išsimokejimais. Reikia par
duoti greitai. 2500 W. 63rd St. pho- 
ne Prospect 6U25. Klausk Mr. Ur- 
nik.

PARDUOSIU AR MAINYSIU 
bizmavą namą su 2 fiatais ir štoras 
ant Cottage. Agentų nereikia, 3216 
So.. Halsted Si., 2 aukštas, fronto 
vakarais po 6 vakare; sekmadienį 
—visą dieną.

A ■i.

metinės Mirties sukaktuvės.

ONA BUTKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 10 d., 

vasario mėn., 1939 m., sulaukus 45 
metų amžiaus, gimus Kelmės parap. 
Raseinių apskr. Tapo palaidota 14 
dieną vasario ir ilsis Sv. Kazimiero 
kapinėse prie savo mylimo brolio 
Vincento.

Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Feliksą, dukterį Bronisę, žentą Ken- 
neth Chapman, sūnų Antaną, mar
čią Dorothy, anūką ^tephen, brolie
nę Jokubauskienę, ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Labai liūdna mums gyventi be ta
vęs brangi moteris ir mamytė. Pa- 
siilgstam tavęs kasdien ir niekuomet
neužmiršime. Lai saulė šviečia tavo tyliam kapui, kur ilsiesi ^ra
miai—Ilsėkis ir lauk, nes mes vėliau ar anksčiau pas tave atei
sime. Nuliūdę liekame:

VYRAS, DUKTĖ, SŪNŪS, ŽENTAS, MARTI, ĖROLIĖNfc 
IR GIMINĖS.

K",

$8

55

•s NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURN1TURE HOUSE, Ine 
“'THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

t.

PRANEŠIMAS

KAS KĄ TURITE MAINYTI — 
Marųuette Parke — 2 pagyvenimų 
medinis. Kaina $3,600. 2 flatai ir 
storas, mūrinis. Kaina $9,500. 2 fia
lai po 5 kambarius, mūrinis. Kai
na $8.700. 11 flatų kampinis na
mas $zz,a00. Dėl visokių bargenų 
namų ir farmų telefonuokite.

C. P. SUROMSK1S, 
Prospect 0176.

pirkimui įžangos bilieto, 
litą gauti “Naujienose” ir 
ktiopy narius. —Kvieslys.

svei- 
nusi- 
Gali-

pas

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Jerry J. Viterna
Atėindntį antradienį, vasario 

13 dieną, Cicerbj įvyks “Pri- 
mdry” balsavimai. Paprastai, 
kitais metais nominacijose bū
davo sukeliataa \ daug triukš
mo, bet šiais metais yra visdi 
ramti. Rodos, lyg jokių nomi
nacijų ir nebus, taat nei viena 
partija neturi stiprios opozici
jos pi’icš sdvo reguliarios par-

KAZIMIERAS MAROŽAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 8 dlėrią, lž:30 valandą 

ryto, 1940 m., sulaukęs pusės afrižiauš, gimęs Panevėžio apskr., 
Ramygalos parapijoj ir mieste.

Amerikoj išgyveno 25 mėius.
Paliko dideliame nuliudime mylimą moterį Marijoną, po 

tėvais Česnaitę, dukterį Marijoną, sūnų Algirdą, dėdę Juozapą 
Mafožą, i tėtaš: Barborą ir još vyrą ir šeimyną Vertelkiis, On< 
ir šeimyną Menkevičius, švogėfį Juozapą jb motęrį ir šėimyną 
Česnus,, Švogėrką Jerinie, jos vyrą ir šeintyna Adamotlius ir 
daug kitų giriiihių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoj—Seną moti
nėlę, brolį ir seserį.

Priklausė prie Baltos žvaigždės Kliubo ir Jaunų Lietuvių 
Amerikoj Tautiško Kliiibb.

Kūnas pašarvota^ randasi namiiosb, 5542 S. Spatilfting Avė., 
Telefonas REPUBLIC 10095.

Laidotuvės įvyks Pirmadiėnį, VASARIO 12 dieną, 1:30 vai. 
popięt. Iš namų bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapinės.

Viši a. a. KAZIMIERO MAROZO giminės^ draugai ii* pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
MblfeRis, Duktė, sūnus, dėdė; tetos, šVogėris, 

SVOGERKA IR GIMINĖS.
Laid. Direktorius J; Liulevičįus, Tel. LAFAYETTE 3572.

.Į . Assessorius—Henry R. 
Schvvarzel;

Į Trustees—Edvvard Grisko.
Lietuviams geriausia žinomi 

yra sekanti kandidatai: Henry 
R. Schwarzėl, dabartinis asse
ssorius ir pirmininkas Improvc- 
menl komisijos, ir Jerry J. Vi- 
terna, cbllector, nes jiedu gy
vena lietuvių apylinkėj ir tan
kiai dalyvauja didesniuose lie
tuvių parengimuose.

Per tai daugelis lietuvių juos 
remia. Pilietis.

• Dar sykį pranešu, kad aš, 
kaip pirmiaus, taip ir dabar, 
dirbu “Naujienoms”. Kam rei
kalingas mano patarnavimas, 
rašykite arba šaukite telefonu 

Steponas Narkis

Tol. Lafq/clte 3819-1490

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

FARMS FOR SALE 
, Ūkiai Pardavimui

ARTI BRAIDWOOD, ILL. 40 ak
rų lanna, geros žemes, gen bu- 
dinkai, elektriką, $6500. J. Edwin 
Porter, 1122 Bryan Avenue, Joliet, 
Illinois.

PARSIDUODA 50 AKRŲ FAR- 
MA. 30 mylių nuo Springfieldo — 
crera žeme, bu ar be gyvulių ir 
mašinų—naujas 5 kambarių mo- 
acrmsKas bungalow. 8030 South 
nsniand Avenue. Tel. Vincennes 
0513 po 6 valandos vakaro.

FARMS—TO RENT—V^ANTED 
Reikia Rendai Ūkių

Tarsis Ateinančių
Rinkimu Reikalu

Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

NORĖČIAU RENDUOTI FARMĄ 
netoli nuo Chicagos, kad butų apie 
60 ar 80 akrų. CHAS. KUNDROT, 
2104 Washburne Avė., pirmas auk
štas užpakaly.

Šįvakar Lith. Nat. Dėmocratič 
Club Silširinkinuls

Lithuanian National Dcmo- 
eratie Club mėnesinis posėdis 
įvyksta šį vakarą, paprastu lai
ku, lygiai 8 vai. vakare, 3938 
W. 63rd PI. Visi nariai malo
nėkite būti laiku, kad pradėjus 
paskirtu laiku posėdį. Turime 
dar neužbaigtų reikalų, o prie 
to gi randasi ir daug naujų 
reikalų. Kaip jau visiems žino
ma, šįmet įvyksta rinkimai 
prezidento ir kitų aukštų val
dininkų, taigi ir mes, kaipo po
litiška organizacija, turime pra
dėti iš anksto pasitarimus ir 
išdiskusuoti, kuris iš kandida
tų yra tinkamesnis. Taigi, kliu- 
biečiai, posėdis bus svarbus, už 
tai nepavėluokite ir bukite lai
ku visi.

korespondentas.

Parengimų Informacijų Biurą.
Draugijos, Kliubai ir viso

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

* UK1NH UKE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI MĖSOS MARKE- 

TO ir grosernės fikčeriai, elektriki- 
niai šaldytuvai, etc. Žema kaina.

Tel. Lafayette 5780.

VVliOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

Karo žemėlapiai
Naujieribsė galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa- 
žytaėjitaais 
stlį, pagal 
visus karo

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

Kaina 15c;

Visų didesnių mie- 
ktirj galėsite sekti 
veiksmus.
žemėlapio pusėje

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ salėje

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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

i'odėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilioš jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
lės ŠIANDIEN NAUJIENĄ 
“Classified” skyriuje.

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

, CANaI 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, Iii.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadien., vasario 9, 1940

DAINUOS CHICAGOS LIETUVIU AUDITO-Jau Laikas! Laikas
RIJOJ, VASARIO 16-TĄ Pildyti Income

- - - - - - - - : Taksu Blankas!
Opera Skelbia 
Dainininkų 
Konkursą

Kazys Kinderis Guli 
Miesto Ligoninėj 
Su Nulaužta Koja

VAKAR CHICAGOJE

Rinks 90 Dainininkų Chorui

opera 
konkursų 
ateinančio

paskelbė

Kovo 15 Paskutinė Diena
Jeigu pernai uždirbot $1,000 

ir esate nevedusi ar nevedęs 
— būtinai išpildykite Income 
taksų blanką prieš kovo 15 d.

Jeigu esate vedę, tai blanku 
nereikia pildyti, jeigu uždirbot 
mažiau kaip $2,500.

rudens I Kaip nevedusiems, taip ii 
vedusiems yra visokios išimtys 

vasario ir nevisiems reikia mokėti, bet

Prasidėjo nuo cigareto

Stasys Rimkus, chicagiečių 
mėgiamas dainininkas, bus 
vienas iš dalyvių Lietuvos Ne
priklausomybės Sukaktuvių 
minėjime, kuris įvyks Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, va
sario 16-tą dieną.

Jis padainuos tą gyvą, ūpą 
sukeliančią dainą “Viniaus 
Kalneliai” ir kelias kitas dai
nas, kurias jis visuomet labai 
gražiai atlieka.

Chicagos 
dainininku v 
mui choro 
sezonui.

Konkursas prasidės
ir pasibaigs kovo 1 d. Išrinks I blankas \ ištiek reikia išpildy 
apie 90 dainininkų. Juos la- ti. Pavyzdžiui, nevedęs žino- 
vins per aštuonis mėnesius, per (gus, kuris užlaiko motiną ir te 
tą laiką mokės mažą algą, o 
geresniems dainininkams duos 
partijas operose.

Aplikacijas galima gauti O- 
peros rūmuose.

Užsimušė Langų
Plovėjas Thomas 
Kovall
Nukrito Nuo Ketvirto Aukšto

Jisai dalyvaus programe 
kartu su lietuvių chorais, ki
tais solistais, ir buriu svetim
taučių dainininkų, kurie ši
toms iškilmėms ruošia vieną 
specialiai pritaikintą dainą. 
Lietuviams bus labai smagu ir 
įdomu ją išgirsti.
Kalbės Keli Žymus Svečiai.
Tarp kalbėtojų bus “Naujic\ 

nu” redaktorius, Dr. P. Grigai-

Užvakar vakare užsimušė 
langų plovėjas, Thomas Kovall 
(Kovaliauskas).

Nelaimė įvyko adresu 118 
South Oakley avenue, kur ve
lionis plovė Grennan kepyklos 
langus. Jo diržas, su kuriuo bu
vo prisirišęs turbut 
Kovall krito gatvėn 
aukštus.

truko, ir 
keturis

55 melu vVelionis buvo apie 
amžiaus ir gyveno adresu 1426 
West Congress Street.

čiai.
Šį nepriklausomybės minėji

mą Chicagos Lietuvių Audito
rijoje rengia Komitetas Vil
niaus Kraštui Šelpti, ir vi^ą jo 
pelną skiria Vilniaus lietuvių 
kultūriniams reikalais.

Dalyvaukim visi skaitlingai 
šiosę iškilmėse irx moraliai bei 
materialiai dar kartą parody
kime savo pritarimą vilnie
čiams.

Nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės atsteigimo vilniečiai šį
met bene pirmą kartą šven
čia šias sukaktuves kaipo Lie
tuvos, 
Ikišiol 
jungu.

Tad

Už Vyriškų Rūbų 
Patogumą

atvyko iš 
Willianjs, 

rūbų eks-

savo šalies, gyventojai, 
jie buvo po svetimu

Chicagon vakar 
New Yorko Tony 
“geriausias vyriškų 
pertas Amerikoj”. Jis pareiškė,
kad apatiniai marškiniai ir siu
tų “vestės” jau eina iš mados. 
Pirmiausia, marškiniai ir ves
tės nereikąlingos, o antra, ir 
nepatogios.

VVilliams kovosiąs už vyriš
kų drabužių patogumą ir tam 
tikslui steigia organizacija, 
“Sartorial Liberties Union”.

bės sukaktuvės turėtu būti 
ypatingai linksmos ne, tik 
tuvai, ne 
ir mums

tik vilniečiams, 
amerikiečiams, 

aug metų už

Saugokitės Blogų 
Čekių Platintojo!Lic- 

bet 
nes 
Vil

niaus sugrąžinimą Lietuvai 
kovojom, aukavom ir agita- 
vom.

Bukim visi Chicagos Lietu
vių Auditorijoje ir švęskime 
Vasario 16-tos šventę Vasario 
16-/ų dieną!

Policija perspėja biznierius 
saugotis blogų čekių platinto
jo. Čekiai išrašyti American

—Lietuvis.

neva iš Maywood State Banko, 
kuris yra užsidaręs. Apgavi
kas vartoja Allen H. Walker 
vardą, yra apie 40-45 metų 
amžiaus ir 5 pėdų, 6 colių auk
ščio.

Trūksta Lovų 
Chicagos 
Ligoninėse

Čekių suma paprastai būna 
$28.60.

Nenorėjo Švarko 
Nusivilkti

irChicagoj užėjus slogų 
“flu” epidemijai, ligoninėse 
pradėjo trukti lovų. Vienoj Ap
skričio Ligoninėj guli 3,307 li- 
gonys, daugiau negu kitu ku
riuo laiku Chicagos istorijoj. 
Visos lovos užpildytos Luthe- 
ran Deaconess ligoninėj, North- 
sidėj, Little Company of Mary, 
St. Bernard, St. Luke*s, ir ma
žai tėra tuščių lovų ir šv. Kry
žiaus ligoninėj.

Neteko žmonos
Ruehl

Pasikorė
Bedarbis

Savo bute užsirakino ir pa
sikorė 55 metų chicagietis Wil- 
liam E. Brady. Jis buvo be
darbis, 55 metų amžiaus ir gy
veno adresu 353 West Chicago 
avenue.

26 metų Loretta C. 
skundėsi apskričio teisėjui Nel
sonui, kad jos vyras Alfonsais 
niekuomet nenusivelka rūbų ir 
net miegoti eina su švarku ir 
avaline.

Teisėjas jai davė divorsą. 
Mrs. Ruehl gyvena adresu 2709 
Magnolia avenue.

Paslydo Ir 
Užsimušė

KentonPrie Lawrence ir 
avenue paslydo automobilis ir 
įvažiavo į gatvekarį, užmušda
mas šoferi, Alex Greismaną, 
22 metų metalo darbininką, 
nuo 4316 Lowell avenue.

vą ir brolį ar seserį, skaitosi 
“šeimos galva” ir jam nereikės 
mokėti income taksus jeigu jis 
uždirba mažiau kaip $2,500, 
bet jis turi blanką pildyti ly
giai kaip ir tas nevedęs žmo
gus, kuris uZdirba. tik $l,C00.

Visas blankas reikia išpildy
ti dublikate.

Jeigu kas neaišku ir jums 
sunku blanką išpildyti, kreip
kitės į “Naujienų” raštinę, nuo 
8 vai. ryto iki 8-tos vakare. 
Raštinėj yra keli tarnautojai, 
kurie jums suteiks visas infor
macijas ir blankas išpildys tik
sliai, nurodydami išimtis, ku
riomis kiekvienas income 
sų mokėtojas turi teisę 
naudoti.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

Ab.'K

...

NAUJIENŲ-ACME Photo
Chicagos majoras Edward J. Kelly ir Patriek 

Nash, demokratų šulas, Washingtone.

JO PAGRINDAS YRA KULTŪRA, JO 
VALDYBA YRA KOALICINE

Ir Jis Apima V’sos Žemaitijos žemaičius

tak- 
pasi

pramonininką, 
55, nuo 862’3

apie 50 
(žuvo 

ir Weils

metų 
prie 
st.); 
5324

— žuvo Septyni žmonės —
Automobiliai vakar ir užva

kar vakare Chicago ir apylin 
kėj užmušė sekamus žmones:

@ 42 m. Elizabeth Dancer, 
417 East 3rd street, HinsdąĮe;

• 22 metų Marvih Hinz, 
agronomą iš Albion, Nebraska;

• Hammond 
Sigfpd Larson, 
S. Laflin street;

• Nežinomą, 
amžiaus žmogų, 
Chicago avenue

© 44 metų Eina Vogei, 
Fletcher street;

O 47 metų John Mulder, 
1530 West 15th Street, ir ,

e W. B. Bambly, 55 metų 
chicagietį, adresas nežinomas.

Užgriuvo 8 Tonai Anglių
O Jaunas chicagietis, Louis 

Meyers, 1904 School street, tik 
per stebuklą išliko gyvas, kai 
ant jo autorųobilio užgriuvo 
trokas su astuoniais tonais an
glių. Tai įvyko prie Damen ir 
Diversey Avė.

žemaičių Kultūros Kliubas 
tapo suorganizuotas lapkričio 
2 rą d., 1938 m. Reiškia, dar 
neseniai suėjo vieni metai nuo 
iuo įsteigimo. Į tokį trumpą 
laiką kliubas jau yra nuveikęs 
milžiniškus darbus. Kliubas 
jau turėjo 6 vakarus ir vieną 
pikniką. Kliubas paaukavo 
$5.00 “Naujienų” 25-kių metų 
Jubiliejiniam pasveikinimui. 
Kliubas paaukavo $5.00 “Vil
nies” 20-lų metų Jubiliejiniam 
pasveikinimui. Kliubas paau
kavo $10.00 Žemalės. Laisvoms 
Kapinėms, taipgi $5.00 Vilniaus 
biednuomenes sušel p i m u i. 
Kliubas paskyrę tam tikras su
mas pinigų pirkimui bilietų ra- 
dio parengimams. Kliubas su
teikė gėlių bukietus $10.00 ver
tės 5-kiems mįfusięms kliubo 
nariams. < , , •/

Kaip Klittbas\ Stovi
Ir nežiūrint tų visų išlaidų, 

kurias kliubas yra pakėlęs, ka
soj dar randasi suviršum $250. 
Peržiurėjus paskutiniuosius 
kliubo rekordus, pasirodo, kad 
kniubas turi 323 narius ir jų 
skaičius kas susirinkimas vis 
dauginasi.

Už šiuos visus virš sužymė
tus nuveiktus darbus kreditas 
mums visiems priklauso. Mil

ošų kliubas turi daug pasišven
tusių ir nenuilstančių veikėjų. 
Vieni iš jų yra geri agitatoriai 
ir prirašo daug narių. Kili yra 
gabus ir teisingi darbininkai, 
be kurių parengimuose nebu-

ir

určs kliubo

strukcija yra dar nebaigia, 
ims dar daug laiko, pakol mes 
ją baigsime. Dabar yra išrink
ti 5-ki rimti ir patyrę kliubo 
nariai, kurie perži
įstatus ir kas bus reikalinga, 
dadės. Bet aišku, pamatas ne
bus griaunamas.

Turime prisipažinti, kad 
mums dar nepasisekė pritrauk
ti daug visuomeninių veikėjų 
žemaičių. Gal jie ir yra atsi
stoję kliubo opozicijoje tik dėl 
to, kad čia yra susidaręs koks 
lai “mišinys”. Tie, kurie taip 
mano, klysta, šis kliubas yra 
grynai bepartyvis ir kultūrinis,

BRIDGEPORT. — Kazimle 
ras Kinderis, kuris gyvena ant
rašu 3362 S. Halsted St., dirba 
prie WPA ir ramiai gyveno su 
savo šeimyna. Kazimieras yra 
visiems plačiai žinomas muzi 
kantas, nes jisai moka groti ke
letą instrumentų. Jisai taipgi 
priklauso prie “Lietuva” beno

Kadangi Kazimieras yra ge
ras muzikantas, lai jo kaimynai 
apie jį gerai žinojo. Na, ir pe
reitą sausio 30 d., išgirdę Ka
zimiero muziką, jo kaimynai, 
kurie gyvena skersai alėjos nuo 
Kinderio kambarių, atėjo į sve
čius muzikos pasiklausyti. La
bai lankiai jie vienas kitą at
lankydavo. Betgi šį kartą, ka
da kaimynai atsilankė pas Ka
zimierą, lai lasai atsidūrė mies
to ligoninėj su nulaužta koja.

Yra sakoma, kad tas visas 
incidentas prasidėjo iš cigare 
to. Taip ar ne taip, lai tik po
licija žino kas jai buvo pasa
kyta. Tačiau, pasėkoje to viso, 
ponas J. Ažukas turėjo išimti 
ant parankos Antaną ir Jurgį 
Augaičius.

Dabar Kazimiero žmona ir 
jų sūnūs verkia savo tėvo ne
tekę ir nežinia kuomi tas vis
kas baigsis. Teismo tardymo 
dar nebuvo. Vieni sako, kad 
buvo tiktai nelaimė, o Kazimic-

čiai užgavę.
Kazimieras dabar guli apskri

čio ligoninėje, 33 Ward, lovos 
No. 46. - VBA.

" “. . . .  ““LSS Rengiasi
“Švęsti 35-ių Mėty

yra pageidaujami. Beje, kai- 
kuric daro priekaištų, I 
toks kliubas yra nereikalin 
gas. šis kliubas yra ne tik rei
kalingas, bet ir būtinas. Pasta
ruoju laiku buvo pradėję or
ganizuoti kliubos beveik kiek
viena atskira Žemaitijos para
pija.

Visi Žemaičiai Vienoj 
Organizaci jo j

Šitokie kliubai, be abejo, bu- 
nereikalingi ir beverčiai, 

nes vienos parapijos grupelė 
nieko naudingo negali nuveik
ti. Tas butų lik skaldymas že
maitiškų spėkų. Žemaičiams 
buvo reikalingas vienas, ben
dras kliubas ir lokį mes da
bar turime, t. y. žemaičių Kul
tūros Kliubą. Todėl visi že-

Sukaktuves
Paskyrė $10 M. Jurgelionienės 

paminklo fondui

vo

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Centralinės kuopos susirinki
mas praeitą penktadienį padare 
keletą pažymėtinų svarbių nu 
tarimų, tarp kurių minėtini yra 
sekanti:

Marųuetteparkietis
Paėmė Nuodu

35 metų marųuetteparkietis, 
Clayton Sowers, 6332 South 
Maplewood avenue, vos nenu
mirė paėmęs perdidelę dožą 
nuodingų miego miltelių. Jis 
buvo atrastas be sąmonės Mrs. 
Jewel Evans namuose, adresu 
6142 S. Rockwell street.

Pakeitė Daktarų 
Banketo Vietą

Am. Liet. Daktarų Draugija 
pranešu, kad, beveik paskuti
nėj valandoj teko mainytis vie
tą banketui, kuris yra rengia
ma pagerbimui Dr. Vezelio ir 
Dr, Drangelio.

Banketas įvyks vas. 11 d., 
ne Rowen Trees viešbuty j, kaip 
pirmiau buvo skelbta, bet Plae- 
sance Hotęl viešbųtyj, prie 1545 
E. 60th Street.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

naudinguPadėka “Naujienoms”
Bet visų didžiausias kreditas 

už musų kliubo geras pasek
mes priklauso “Naujienoms”. 
“N-nos” mums suteikia vietos 
pagarsinimams ir gvildenimui 
musų kliubo reikalų. Visi žino, 
kad “N-nos” buvo vienintelis 
laikraštis per kurį aŠ suagita
vau žemaičius ir sušaukiau 
pirmutinį susirinkimą. Ir pa
sirodo, kad “N^nos” yra visuo
meninis dienraštis, be kurio 
nei vienas# sąmoningas lietu
vis neapseina, nes į pirmutinį 
susirinkimą atsilankė visų sro
vių žemaičių ir nuo pirmo su
sirinkimo į vąldybą įėjo soci
alistų; komunistų; katalikų ir 
tautininkų. -

šitoks reiškinys išėjo kliu- 
bui į sveikatą, nes sudarius 
koaliacijinę. valdybą ji netu
rėjo progos pakreipti kliubą 
veinos ar kitos srįovės naudai.

Paimkime kliubo konstitu
ciją. Kliubo pagrindas tinka 
visų srovių žemaičiams, nes, 
jis yra kultūrinio pobudČio.

Kąnštitucijd
i j Jį • . <■%&;.
1 Teisybė, žėpiaičių Kultuvo s 

Kliubo konstituciją buvo suda-
pats
kon-1 margos iškilmės ir eisenos.

maičiai spieskitės bendrai į 
didelę žemaičių organizaciją. 
Stokite į žemaitiškas eiles ben
drai ir pamatysite, kad mes 
nuveiksime daug
darbų. Pakol kas, į kliubą į- 
stojimo nėra. Metinė mokestis 
lik 50c.

Kliubo Parengimas
Sekantis Žemaičių Kultūros 

Kliubo parengimas bus Holly- 
wood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd Street Kovo 9-tą d. Bu
kite visi žemaičiai.

Taip jau užsižymėkite, kad 
šįmet žemaičių Diena—žemai
čių Gegužinė ir milžiniškas 
piknikas įvyksta gegužės 19- 
tą d., Sunset Parke, 1351h ir 
Archer Avė., Vinco Kubaičio 
darže.

Pikniko serijos jau yra pla
tinamos. Būtinai įsigykite vie
ną.

Žemaičių Kultūros Kliubo
Prezidentas

Steponas Narkis

Jiems Nauji 
Metai

Su fejerverkais, ryžių ir vė
žių puotomis Chicagos kinie
čiai vakar pradėjo švęsti savo 
kalendoriaus naujuosius me-

ryta ąnt greitųjų. Nors 
pamatas yra geras, bet

' v?.

kalendoriaus
tus. Jų distrikte, prie 22-tros
ir Wentworth! įvyko visokios

torijos lupus, pasirodė, kad 
šiais metais pripuola svarbus 
įvykis, tai LSS trisdešimt pen
kių metų sukaktuvės nuo įsi
kūrimo. šita taip svarbi ir žy
mėtina LSS sukaktis turės biu 
Ii apvaikščiota su įdomiu ir 
žingeidžių paminėjimu, šiam 
tikslui liko išrinkta komisija, 
kurios užduotis bus rūpintis 
tinkamai suruošti vakarą ir ap-

jos įvykį.
Turint prieš akis musų drau

gės Marijos Jurgelionienės tra 
gingą žuvimą ir prisiminus jos 
nenuilstantį nuoširdų ilgų me
tų darbavimąsi LSS ir darbi
ninkų ‘ klasės labui, susirinki
mas su liūdnomis širdimis iš
reiškė padėką moterims, kurios 
rūpinasi pastatymu paminklo 
velionei M. Jurgelionienei. Tam 
tikslui kuopa iš savo iždo pa
aukavo $10. /
Rengs gegužės 1-mos minėjimą

Suvedus praeitų metų visas 
sąskaitas, perrinkus kuopos val
dybą, nutarta ir pavesta valdy 
bai pasirūpinti šiais metais, 
kaip ir visuomet, surengti Pir
mos Gegužės apvaikščiojimą.

Kuopa oficialiai išrinko it 
įgaliojo du atstovus, kurie lam 
kysis į vietos bendras socialis
tų konferencijas ir tarsis su 
vietos draugais socialistais apio 
vieningą socialistišką darbuotę.

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

• 57 metų ligonis, Jotui F. 
Lynch, užsimušė iššokęs iš ap
skričio ligoninės trečio aukšto 
lango. Gyveno adresu 511 S. 
Pulaski Road.

• Chicagos Užsienio Reika
lų Taryba skelbia, kad šian
dien, 12:30 P. M. Palmer Housc 
viešbuty j kalbės Andre Phil
ip, Francijos parlamento atsto
vų buto narys. Jis taipgi yra 
ekonomijos profesorius Lyons 
Universitete.

• Billings ligoninėj pasimirė 
62 metų Jonas B ori k, nuo 1730 
Ruble Street. Vasario 1 d., jis 
sunkiai susižeidė, kai paslydo 
ir parvirto laike darbo Chica
gos skerdyklose.

• Chciagos gclžkeliai, kurie 
.kursuoja į vakarus, skelbia, 
kad gegužės 1 d., įves naują 
patarnavimą pasažieriams. Jei 
kas važiuos atostogoms ir no
rės automobilio, tai nuvažiavęs 
gelžkcliu į atatinkamą miestą, 
lenai iš gelžkclio gaus automo
bilį, ir su juo galės tęsti kelio
nę toliau. Už automobilį rei
kės mokėti nuomą.

• Apskričio teisėjas Jarecki 
perspėja visus balsuotojus, ku
rie po pereitos registracijos 
persikėlė į naujas vietas gy
venti—vėl užsiregistruotu prieš 
kovo -2-trą dienų. Lai galima 
padaryti miesto rotušėj.

• Dvi Valstijos, Indiana ir 
Michigan, vakar pradėjo ty
rinėti “suokalbį” susprogdin
ti elektros linijas tose valsti
jose. Kaltina AFL, CIO unijas 
i r komunistus ... Triukšmas 
prasidėjo su suėmimu Joliete, 
III., buvusio kalinio, kuris buk 
prisipažino, kad sprogdinęs 
elektros bokštus prie South 
Bend, Ind.

• Fedcralis teismas dabar 
svarsto bylą iškeltą dviems 
buvusiems to teismo prokuro
rams, Norton Kretske, ir Da- 
niel D. Glasscr. Jie yra kalti
nami ėmimu kyšių butlegerių 
bylose. Taipgi teisiami yra ad
vokatas Alfred Roth, bondsmo- 
nas Anlhony Horlon ir Louis 
Kaplan, kaltinamas bullegeria- 
vimu.

o Vakar Chicagon atvažia
vo Oliveč A. Quayle J r., demo
kratų partijos generalis iždi
ninkas. Čia nusamdys stadio
ną ir kelis tuksiančius viešbu
čių kambarių Demokratų kon
vencijai, kuri čia įvyks atei
nančią vasarą.

• Chicagoj lankėsi Thomas 
E. Dewey, New Yorko proku
roras, kuris kandidatuoja į 
prezidentus ir nori gauti re- 
publikonų partijos nominaci
ją

e Jeffery Coal Co., sande- 
iyj, 2055 Fullerton avenue, bu
vo suimtas 21 metų vagilis Jo- 
seph Baumstock, 2058 Magno
lia st. Areštą padarė sargas, 
Louis Markwart’as.

• Northwestern universite
te paskaitą skaitė kunigaikštis 
Feliksas, vienas iš Austrijos 
sosto įpėdinių. Jisai pareiškė, 
kad Austrijos žmonės ruošiasi 
sukilti prieš Hitlerį, kaip lik 
jis susilauks pirmo didesnio 
pralaimėjimo mūšiuose. Sukili
mą ruošia socialistai, ir “De
mokratų Legitimistų” partija, 
kurioj yra susispietę monar- 
chistai.

• Stevens viešbutyj dabar 
vyksta įvairių tikybinių grupių 
konvencija. Ten pasirodė, kad 
bažnyčių parapijonai dabar 
daugiau geria, negu keletą me
tų atgal. Tas pareiškimas yra 
paremtas tyrinėjimu, kuris bu
vo padarytas 41-noj p rot es tonų 
parapijoj.

• Komisionierius Allman 
vakar paskelbė, kad didina Chi
cagos policistų skaičių. Dabar 
departamente tarnauja 5,500 
žmonės. Prie jų komisionierius 
pridės dar du kapitonus, sep
tynis leitenantus, penkis ser
žantus ir 80 paprastų policis- 
ty.
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