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Prašo Jungi Valst
PALYGINUS SU EINAMAIS METAIS, 

IŠLAIDOS SUMAŽINTOS, PAJAMOS 
MATOMOS DIDESNES

/ 'A • ' I

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Frank Murphy nominuotas Vyriausiojo 
Teismo kariu

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 4. — Suomijos kariuomenė 
įėjo Rusijon keturiuose punk
tuose.

T"
WASHINGTON, D. C., sau- 000 — jeigu kongresas uždės 

šio 4. — Prezidentas Roosevel- specialių krašto apsaugos tei
tas įteikė ketvirtadienį biudže-[ kalams taksų $460,000,000. 
to sąmatą Jungt. Valstijų kon
gresui. Biudžetas numatytas at
einantiems fiskaliems metams, 
kurie prasideda liepos mėnesio 
1 diena š.m.

Bendra išlaidų suma saky
tiems metams pagal biudžetą 
sieks $8,424,191,570. šiais, da- 
j)ar einamais fiskaliais metais, 
išlaidoms buvo skirta $9,099,- 
253,641. Taigi ateinantiems me
rams išlaidos sumažintos $675,- 
000.000.

Pajamos einamais fiskaliais 
metais buvo apskaičiuotos (ne
imant socialio saugumo taksų) 
į $5,166,440,000. Ateinantiems 
metams jos apskaičiuojamos į 

- $5,547,960,000. Ateinančių me
tų pajamos numatomos apie 
$382,000,000 didesnės negu ei
namųjų.

^riftefirito einamais metais bu
vo numatyta turėti $3,932,813,- 
641. Gi ateinančiais metais de
ficitas nuihatortiąs $1,716,261,-

šiais metais visas šalies de
ficitas pasieks birželio mėnesio 
30 dieną $43,222,346,052. Gi at
einančių, 1941 m. birželio me
nesio 30 d. deficitas pasieks 
$44.938,577,622. sumą.

Ateinančių metų biudžete nu
kapotos išlaidos pašalpai, 
ūkiams, viešiesiems darbams, 
fedėraliems samdiniams ir kt. 
Išlaidos padidintos armijai, lai
vynui, pakraščių sargybai, so
cialiam saugumui ir viešosioms 
skoloms mokėti.

-----X—X-----X-----

Ketvirtadienį prez. Roose'vel- 
tas nominavo kandidatu į Vy
riausią Teismą generalinį pro
kurorą Frank Murphy. Teisin
gumo departamento viršininku, 
vietoj Murphy, prezidentas no
minavo 
(splicitor 
Jacksoną. 
prašymas 
ti.

generalinį advokatą 
general) Robert H.

Senatui pasiųstas 
jų paskyrimą- užgir-

WASHINGTON, D -- KONGRESO 76-TOS SESIJOS ATIDARYMAS.
is a u J rs ę>-a

MOLOTOV APLANKYS BERLYNĄ
PRAŠYS NACIŲ PAGALBOS KARUI SU SUOMIAIS , ♦ . - ‘f

SUOMIAI APSUPO DAR VIENA RUSU 
DIVIZIJĄ

Dėl Hitlerio paveik 
slo nukentėjo frau 
euzas filmų direk

torius

Goeringas pataps vi 
sų Vokietijos karo 
pramonių galva

COPENHAGEN, Danija, sau- von Ribbentropą, Vokietijos už
sienių reikalų ministerį. Neofi
cialus gi ir pagrindinis Moloto
vo kelionės tikslas bus prašyti, 
kad Hitlerio vyriausybė padėtų 
Rusijai ’ sulaikyti amunicijos 
gabenimą- suomiams per 
ją ir per y Norvegiją.

sio 4. — čia gaunami praneši
mai, kad sausio menesį Berly
ną atlankys Viačeslay Molotov, 
sovietų Rusijos premjeras ir 
užsienių reikalų tninisteris.

Oficialiai Molotov revizituos

Žinios apie karą Suo
mijoj klaidingos — 

sako rusai

Švedi-

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

NERAMUMAI RUSIJOJ; RUSAI GABENA KARIUOMENĘ 
Iš SIBIRO Į SUOMIJĄ

COPENHAGEN, Danija, sau- 
šio 4. — Gaunami čia prane
šimai sako, kad besivydami ru
sų 163-Čicš divizijos likučius 
suomiai apsupo naują rusų di
viziją, kuri buvo siunčiama 163- 
čiai pagalbon. Leningrad-Mur- 
mansk geležinkelis nukirstas 
dviejuose punktuose. Murmansk 
izoliuotas.

---- X—X—X-----

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 4. — Trečią paeiliui naktį 
Vokietijos lėktuvai skraidė 
Francuzijoje ir net pasiekė Pa
ryžiaus priemiesčius.

---- X—X—X-----

GIBRALTARAS, sausio 4. — 
Gibraltaro valdininkai konfis
kavo daug nikelio gabento Ame
rikos laivu Executive. Manoma, 
nikelis buvo siunčiamas Vokie
tijai.

---- X---- X-----X----

PARYŽIUS, Fraricuzija, sau
sio 4. — Francuząs, filmų di
rektorius, įėjo Paryžiuje krku- 
tuvėn, kurioj parduodami rė
mai paveikslams. Pasirinkęs ge
riausius rainus, direktorius pra
dėjo taikyti jiems Adolfo Hit
lerio paveikslą. Mat, jo ruošia
moj filmoje yra Hitlerio pa
veikslas.

Buvusi krautuvėje publika, 
pastebėjusi, kad Hitlerio pa- 

. veikslui perkami brangiausi 
krautuvėje rėmai, taip įširdo, 
kad užpuolė ir skaudžiai apkū
lė filmų atstovą.

Tik vėliau, kai jau direkto
riui tapo apdaužytos akys, pa
aiškėjo nesusipratimas.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 4. — Paskelbta, kad visi 
Vokietijos svarbiausi ofisai, 
kurie turi reikalo su gamyba 
ir parupinimu reikmenų karui, 
pereina į generalinės karo ta- 

• rybos žinią, šitai tarybai pir
mininkauja feldmaršalas Goe
ringas, Vokietijos No. 2 nacis. 
Taigi Goeringas patampa dik
tatorium visų karo pramonių. 
O kadangi šiandien visas Vo
kietijos gyvenimas sumobilizuo
tas karo reikalams, tai Goerin
gas paima į savo rankas mil
žinišką galią.

Vokiečių sutaupos 
eis karui finan-

. LONDONAS, Anglija, sausio 
4. —- Sovietų ambasada Lon
done išleido įspėjimą netikėti 
paskubomis paruoštais praneši
mais apie Rusijos-Suomijos ka
rą. Įspėjimas sako, kad žinios 
plintančios , iš Helsinkio, iš 
Stockholmo ir iš kitų Skandi
navijos centrų yra daugumoj 
klaidingos.
. Kai dėl rusų lėktuvų atakų 
prieš suomių miestus ir bom
bardavimo civilių gyventojų, tai 
Maskvos ambasados įspėjimas 
primena, kad japonai daug pik
čiau terioja Kinijos civilius gy
ventojus.

KAUNAS, sausio 1 d. 
liu Lietuvos Pasiuntinybei Wa- 
shingtone). “Naujų Met 
nuoširdžiai sveikinu 
kontinentuose gyvenančias bro
lius lietuvius, ir ypač Jus, Ame
rikos lietuviai, kurie parodėte 
tiek dau^ jautrumo tėvynės rei
kalams, Esu įsitikinęs, kad vie
ninga lietuvių tauta pake! 
Čiančius Europoje karo 
mus ir laimingai sulauks pa
saulio taikos, kuri sustiprins 
Lietuvą.”

Antanas Merkys, 
Ministras Pirmininkas.

1940 im. sausio 2 d.
New Yorkas

(kabe-

proga 
isuosė

Is siau- 
sunku-

COPENHAGEN, Danija, sau
sio 4. — čia gauti pranešimai, 
kad suomiai, besivydami sunai
kintos 163-čios rusų čŲvizijos 
likučfbk,1 'iši'verže Rusijos teri- 
torijon 10 mylių. Ir ne lik įsi
veržė Rusijos teritorijon, bet 
dar jie apsupo kitą rusą divi
ziją, kuri buvo pasiųsta 163-čią 
išvaduoti.

Suomiai nukirtę ir šios divi
zijos susisiekimą su jos baze. 
Jai trūksta provijanto, jai trūk
sta
esanti dėsperatiška.

Kiti pranešimai kalbh, kad 
jau keliose vietose suomiai įsi
veržė Rusijos teritorijon. Mur- 
mansk-Leningrad geležinkelis 
suardytas ne viename, bęt dau
gely punktų.

Rusija, antra vertus, skubiai

amunicijos, jos

gabenanti kariuomenę iš Sibi
ro į Suomijos frontus, 
klimatas yra rustus žiemas me
tu, taigi raudonosios armijos 
vadai tikisi, kad sibiriečiai bUs 
tinkamesni kareiviai Suomijoj 
kariauti, negu tie, kurie iki šiol 
kariauja.

Suomijos lėktuvai ketvirta
dienį atskrido į Estijos salaš 
Oesel ir.Dago ir čia sunaikino 
rusų kariuomenės bazes.

Suomijos lėktuvai keliais at
vejais mete lapelius Leningra
de ir jo apylinkėje, aiškindami 
kodėl eina Suomijos-Rusiios ka
ras. Lapeliai smarkiai paveikę 
rusus. Rusijoj kįla nep; 
kinimas. Daug rusų arei 
Žvalgyba turi pilnas 
darbo .nepatenkintus gaudyda
ma.

Sibiro

asiten- 
štuota. 
rapkas

NACIAI GRASO SUOMIAMS KARU

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 4. — Visa karo reikmenų 
gamyba ir paskirstymas perei
na Goeringo žinion ir vadovy
bėm

—X---- X-----X-----

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 4. — Rusai belaisviai Šuo* 
mijoje patvirtina pirmesnius 
pranešimus, kad raudonosios ar
mijos karius viršininkai varo į 
mušius grūmodami sušaudy
mu.

---- X-----X-----X-----

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 4.
tovo, Rusijos premjero ir už
sieniu reikalu ministerio. Jis 
prašys nacių pagalbos karui su 
Suomija.

čia laukiama Molo-

---- X-----X-----X-----

Priėmė bilių Airijos 
teroristams suvaldyti

DUBLIN, Airija, sausio 4. 
— Airijos atstovų rūmai pri
ėmė bilių, kuris įgalioja vyriau
sybę internuoti pavojingus ša

lies ramybei asmenis — Airi
jos Respublikos Armijos na
rius.

Tie nariai — tai teroristai, 
kurie kovoja tikslu įjungti i 
Airijos respubliką šešias Šiau
rės Airijos protestoniškas kaun- 
tes, dabar priklausančias An
glijai.

suoti
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 4. — Karui finansuoti, gre
ta jau esamų taksų, planuoja
ma padidinti taksus prabangos 
daiktams. Tačiau tai ne viskas. 
Vyriausybe Fuošia dar patvar
kymus, kurie liečia sutaupąs. 
Pagal tuos . patvarkymus dalis 
vokiečių pajamų turės būti ati
dedama kaipo “sutaupos”. šitos 
sutaupos bus naujas vyriausy
bės pajamų šaltinis karui fi
nansuoti.

Kritikuoja buvusią 
Lenkijos vyriau

sybę

ir apielinkei fede-

Hitlerį palydi dakta 
ras; vėl gerklė 

skauda

ANGERS, Francuzija, sausio 
4. —- Lenkijos valdžios ištrė
mime premjeras, Wladisla\v Si
korski, griežtai pasmerkė buvu
sią, prez. Moscickio vadovautą 
vyriausybę, ypatingai gi Len
kijos kariuomenės vadą Smigly- 
Rydz.

Sikorski pareiškė, kad nepri
klausomos Lenkijos režimas per 
eilę metų pasižymėjo nepaisy
mu lenkų prisiruošimo 
taipgi nepaisymu šalies 
reikalų —. politinių ir 
minių. >■,

Francuzija ir Brita
nija pritaria prez 
Roosevelto kalbai
LONDONAS, Anglija, sausio 

4. — Prezidento Roosev 
ba, pasakyta Jungt. 
kongresui trečiadienį, rado aiš
kaus pritarimo Britą 
Francuzijos visuomenėj <

eito' kal- 
Valstijų

nijos ir 
e.

karui, 
vidaus 
ekono-

ija, sau- 
yno prar
ajos pre-

PARYŽIUS, Francuz 
šio 4.'— Francužų iaiv 
nešimais, dešimt Vokie : 
kybinių laivų Francuidjos pa
truliai suėmė pereitą 
Jie taipgi užgriebė 27,000 to
nų nacių prekių.

savaitę.

ralio 
nešauja

čiau;
džiasi 4

Bendrai 
iu; saul

LONDONAS, Anglija, sausio 
4. — Hitleris pasikvietė, kaipo 
specialų savo gydytoją, Dr-ą 
Kari Brandtą, žinomą vėžio li
gos specialistą. Brandt palydi

185,365 vokiečiai grįš 
iš Italijos Į Vokietiją

biuras šiai dienai prą-

giedra; žymiai šal
toka 7:18 v. r., leL Hitlerį visose jo kelionėse. Hit 

v. J i ledui vėl skauda gerklė.

ROMA, Italija, sausio 4. — 
185,365 vokiečiai gyveną Itali
jos Tyroly pareiškė noro grįž
ti į Vokietiją. Jie artimoj at
eity bus iškelti iš Italijos.

LONDONAS, Angilja, sausio 
4. — Sir John Gilrtior r, preky
binių liavų judėjimo ministe- 
ris, paskelbė, kad valdžia rek
vizuoja visus šalies ir domini- 

tiksliAlde-jų prekybinius laivus 
rinti laivų patarnaviijnus atsi
žvelgiant į karo reikalus.

BERLYNAS, VokietijA, sau- padėdami Suomijai faktinai pa- 
sio 4. — Nacių spaudoje patai- ilgina karo frontą. Jeigu bri- 
pintas sovietų raudonosios ar- tai ir franeuzai nutartų siųsti 
mijos laikraščio “Krasnaja i Suomiją savo kariuomenę, tai 
Zviezda” ediborialas. Tajp, ko-'naciai tokios pagalbos suomiams 
munistų straipsnis talpinamas 
nacių spaudoje.

Komunistų straipsnis ir na
cių komentaras aiškina, kad tal
kininkai, britai ir franeuzai,

ROMA, Italija, sausio 4. — 
Daugiau nei 185,000 vokiečių, 
Italijos gyventojų, pareiškė no
rą persikelti į Vokietiją gy
venti.

Švedai duos dienos ■
uždarbi suomiamsc*

STOGKHOLM, švedijd, 
šio 4. — 60,000 Švedijos 
bininkų susitarė atiduodi 
mijai ateinančio šeštadienio už
darbį. Numatoma, aukų 
pralenks $225,000.

Žuvo tarp 100
150 suomių

sau- 
dar- 
Suc-

suma

HELSINKIU Suomiją, sau
sio 4. — Suomiai šiomis 
mis sunaikino 163-čią nĮisų di 
viziją, priskaičiusią tarp 
ir 18,000 kareivių.* Kiek 
miai prąžudė savo karei 
tose kautynėse? Prar

dieno-

16,000 
gi suo- 
!vių ši- 
ešama, 

suomių žuvo tarp 100 ir 150.

nepakęs. Vokietijos kariuomene 
stos talkon Stalinui.

Nacių spauda, be to, įspėja 
Švediją ir Norvegiją, kad jos 
laužys savo neutralumą, jeigu 
leis Britanijos ar Francuzijos 
kariuomenei arba ginklams per 
savo žemę 
Kitaip 
vogi j a 
lios ir 
grindą

Prašys skubios kon
greso pagalbos 

Suomijai
WASHINGTON, D. C., sau

sio 4. — Senatorius Pittman, 
Jungt. Valstijų senato užsienių 
reikalų komiteto pirmininkas, 
ir kiti senatoriai ketina atei
nančios savaites pradžioj jteikr 
kongresui bilius, kurie reikalau
ja duoti Suomijai tarp $50,-

arba ginklams per
pasiekti Suomiją.

tariant, Švedija ir Nor-
pasidarys nebe neutra-
todėl vokiečiai turės pa-j 000,000 ir $100,000,000 pasko-
jas pulti. lų.

“NAUJIENŲ”

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

“NAUJIENOS” duos Radio programus

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

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



NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, sausio 5, 1940

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
BYLOS ATBALSIAI

Rašo ądv. Wm. J. Drąke-Dragunas

(Tęsinys)

Paprastas faktas, kad
kori oracija davė notas įierodo, 
kąd 
Uau; 
tos 
džįu 
kų. 
mok 
nio 
kio
gavti pinigų iš Šidlausko? Vie
nintelis nurodymas yrą, kad jji

ji gąyo pinigų? A—Ne. K— 
s ta sakaisi ųežiną^ už kų 
lotos buvo? A— sprin
tas buvQ už lukstapiį dąly- 

Gąlbut tai |>ųvų gautą ap- 
ėti kaikurias sąskaitas, biz- 
rcikalams. K— Čia nėra jo- 
įurocjynjo, iš viso, kąd b-ve

tėjo pinigus Šidlauskui? 
Ąš neturiu rekordų prieį

500, ir tai paskolai jis užstato 
j(he pledges) Ballic States ban
ko 160 šėrų, $20,800”. K-\ Ta
tai yra paskola jam, jei jis'už
mato ląjdą? Ą— B-yė ilžstąto 

ę— 19^Į ?n. projo^ųląs 
vis t(|įr pepar^o pągrin^o — 
6^ M iŠ? W 
notų laiką? A— Taįp.”

Tokiu budo tas visas reikalas 
ir liko neišaiškintas. Anot p. 
Strimaičj^i s|j^ipsnių, p. Šilan
skas yru J??iFg§. Ąffręs JT p. Laz
dynas, žiųųj^s Ąjų. įpjne Buil-

1911 iu. K— Kaip galima su
rast 
kio

rekorduose? Ą— Nėra jo- 
rekordo, kiek aš žinau. J<—

4. “NeįcąlĮjąųt jau apie paė
mimą gyyjjąįs pinigais Jęųkįos 
norint jųj^os... Tai ji-
tokioj padėlyj ;iš radau B-vę..."

JNAUJLENŲ-ACM.E Tolcjihotu
Loti Geb.rig, kuris liko 

jąs.kįrtaš N.cyy Yorko “paro- 
įe” komisionieriuin.

džiure, ir ieškovai laimėjo $č,- 
261. Bo to teismas priteisė pn- 

$1,127.52 palūkanų.
o

’0“

kiems galams tie pinigai įšnio- 
? A— |921 m. sausio 19 d. 
<torių posėdžio protękolas, 
ąpi puslapy rašoma: “šid- 
<as sutinka prailgipti $19,- 
sumai notas, sekamai: vie

na i.ota $16,0.00, anjra nota $3r

<1 i re

laus
500

PETER SUDENT 
Atidarė naują vietą it 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Grąžus tavernas, patogus 
privažiavimas.

) W. lllth St., Worth, jll660

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
*

KONCERTAS

sny.
Parodymą/ ĮO r,ųgp. 2ų 

d.: “K— bjiyę PP' 
budis ir g-yės tųj*,t.9,
kai Taių^įą syk di
rektoriuj?? 1^1 $,? Ą— 
buvo bąpį[,e jy inyes^j^enį^^c 
įvairiose orgąjji^acjjp^e Ą* Ęąl- 
tic States bąj?JšP D’ yojijš- 
kos įnamės. Ar jus tųr.ėjpt 
nekilnoją.mo KMFĮo? A— lįip- 
K— Koks tų j buyo tyrias? Ą— 
291 8lh Ąyse., Ne>y Ypj'k Pjty... 
K— Kiek p(ųo))jjninjkų? Ą— Du. 
K— Kas pįy.p iiųoniininkaį? 
A— Bajtįe Slaves PaųjĮ: ir ncąt- 
simenu žmogaus pavardės vir
šutiniam aukšte... (kiek toliau 
sakė lai Johansen). K— Kiek 
pankas mokėjo nuomos? A— 
Po $7,000 į metus... K-r— Nuo 
1921 m. ligi kurio laiko, jus ga
vote metinę $7,000 nuomą iš 
Baltic States banko? A—Sutar
tis buvo panaikinta. K— Kaęh 
ji buvo panaikinta? Aš nežinau.

Prą^e: Lai rekųrdas pą- 
i;odQ, |>ąd Įįųdyjtęjas praleido 
f5 mjpuči.ų mėgindamas rasti 
1921 jpefąis veikusios nuomos 
sutąfties panaikinimo dalą, kai 
ji§ įąpp įj-yės pareigūnas ir di- 
rek torips. (A tsąkpy o ąd voką tas 
nesutinka su šiuo pareiškįmu.) 
ly— Tamstą sakai kitą sutartis 
buvo sudaryta? A^- Tąip.”

Vėliau paaiškėjo, kad senąį 
sutarčiai išsibaigus, 1925 m. ko
vo 13 d. sudaryta nauja sutar
tis 21-ips metams nuo 1925 m. 
vasario’ 1 d. po $8500 metams.

“K— Ar 1921 m., kai tamsta 
pirmą kartą tapai sekretorium, 
ar namai buvo pilnai išnųomo-

pildoniaj
I}. Strimaitis ^š. m. rugsė^ 

22 d. liudijo, psl. 110—111 s< 
karnai: “.. 
00,Q b- palukąpos $1,150 
.$7,250. Flinn’ąs smnųkėjo piji 
gus 1930 m. geg. 19 d. ir spi 
ciale sąskaita buvo atidary 
Penu. Exch. banke, kaipo jun 
line B-vės jr banko sąskaitą. B- 
\ės advokatui užmokėtą pž jo 
patą?pąvinįps Uy/oj.e ir du ra n
govai bųvų pąsaiųdyli įvcrtii: ti 
nąpius po nuostolių; jiems bu
vo miesto aptverti ir tvorai pa- 
dėm arkilektą, irgi-bendrai; ar- 
k.itekiui užmokėtą; naniąi b 
yp .ųii,es;to aply^ti syoraj p 
salint j jųęs l.iųčjųių.ę ke.is liu
dytojus leįsųie; įjes; jiems už
mokė jųjų ir likusieji pinigai b 
vų jšlej^lj nąjųĄn^ patąisy 
K Jijięk pąsjlijko tas išląid 
išmokėjus? A - $4,760.60. K 
Kąs atsitiko sų pąl,ūkanų pij 
gaiš? A— Aš tik/.ką sakiau 
są suma su paiukunomis bu 
$7250\ W

Teismo rekorduose, 
prieš banką; 1932 pi. vasario 
d. Ą. B. Strimaitis pasirašė 
afjdeivilų, kame, 6-mc parag

..Verdiktas buvo $fj>- 
I, viįo 

i-

ta
to

ii-

M- 
ti.
as

jh- 
vi- 
vo.

byloje
11
po 
’a-

a: “Bep-
dra byla buvo' šio ieškojo

A. B-vįjs) kaipo painų saVipm- 
ąkoyo, kaipo pųomi-

ninko, iškelta prieš subyay 
kop trak torių... Ir išmokėjus by- 
Jipėjimosi išlaidas, grynas ją- 
lansas apie $4000 buvo šio ieš- 
k.oy.o .(L. A- B-yės) iškolektuo- 
ta?”

š. m. rugsėjo 29 d. ši ištrau-

metus, 1920 ligi 1924 m. K-> 
Kiek nuomos gaudavo! iš “dry 
eįeaning co.”? A— $1800 į me-

SVETAINĖJE ’
2313 SO. KEDZIE AVĖ

GRANE COAL COMPANY
5332 So.

TeJę^OįBas PfŲRT^MpUTH
POCAHONTAS Mine Run Ąš geriausių mąinų, 
daug dulkiu išimtą P'ė/kant $7.(55
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 (tonuą ąr daugiau Tonas • 9

Sąjęą Tax ękątįrą.

bęs Gyų,ėją, kad turėjote sutar
tį J924 i?i. A— Mes kalbame 

j apie įjaują s.utartį; mes gayųjįie 
po $8,500 už tą — tamsta nori 
sep.os sutarties.

g Ayenue

■■ i —■ — ■■ ■ .. - ■ i , i *—r »i — —į

j. I u.\ K

• a i fe

NAUJIENŲ SPUlKOJf

Šokinėji?

O! Mai|o ’Į’čvėliai

Sudėjo Užtektinai Piųįgų Visokiems Ką- s 
« lediniams prezentams |

| Lithuanian Bldg., Loan
Savings Ass’n.

« I KLIRIOS ANTRAŠAS YRA
5 1739 SOUTH HALSTEU STREET |
3«|Yra Sąųgi Nes l^iekvięjjp’lnidėliąi Yrą Ąp- | 
gi jlr^usti Iki $5,000.00 peįr ' ' i 

ral Savings and Ldan 
Washington, D. C.

3« »»»»:

Cojp

SALTIMIERO RYTMETINIŲ
Lietuvišku radio ■ lif ll I nPROGRAMŲW.n.l.r,

■ - ----------------------- -- ■' ----- ■------ --------------------------------- ------ ....---- ■ - .. ----1

vot tuos $1800? A— Sutartis 
buvo dviems metams. K— Po 
dviejų metų ar sutartis buvo 
atnaujinta? A— Ne; bankas 
perėmė namus.” l! . "'7

Taigi, 1921-1921 m. laikotar
py T)-vė gavo po $7,ta) iš banko 
jr per Ąu metu nuo Johanseno 
po $18Q0, gi Joliansenui išėjus 
bankas mokėjo po $8500 į pie
tus. Apart to, parodymas iš š.

‘‘A—■■ Ąš čia turiu rekordus, 
parodančius palūkanas ant ban
ko kjiygųčių nuo to laiko, kaip 
aš tapau sekretorius, 1921 m. li
gi šiol. K*— Ką parodo nuo 1921 
m. ligi šiol? A— 1921 $114.41;

$706.11; 1925 $511.05; 1926 
$147.71; 1927 $69.02; 1928 $1,- 
262.21; 1932 $23.19; 1933 $0.36; 
1934 $245.00; 1937 $1,752.00”.

nė suma yra divideųdas nuo 
Lietuvos Šerų.)

Apart to, p. Strimaitis, kaip 
aukščiau minėta, liudjjo, par
duotus Amerikos bonus už $60,- 
600, Baltic States banko serus 
apie tiek pat, Lietuvos Laisves 
Paskolos bųnų buvus $7,900, iš 
Nemuno b-vės po 1921 m. gau
ta $600 dividendo, iš Lietuvos 
Kredito Bankų dividendų Į934 
jų. $1500; ne gana to, neųžte- 
1x0 $$,500 nuųnjos į pietus, — 
1935 m. ąj)ie $90,000 vertes
nuomos* sutartis buvo parduo
da už $20,000, už nuostolius dėl 
subway statybos gauta $7300, 
jr 1.1., ir 1.1. “Nekalbant jau 
apie paėmimą grynais pinigais 
k.okipįi norint .didesnės sumos...”

,5. “Trejus melus reikėjo v.cs- 
,ti teisimas, kol buvo galimą ąt- 
gaątfi $12,00.0 raudos... Man rei
kėjo po porą mefų įr be algos 
skolinant pragyvenimui, ir mo
kant nuošimčius už privačią 
sayp paskolą”. — A. B.^trimai-

dus, nes p. Strinfaičio parody
mus ištisai l,uo klausiųjų ci(luo 
tį bplų perjlgą.

1928 m. kovo '21 d. L* A- R 
yė jr Peliji. Eycji. bnnk.as bend
rai sk(iinxje George H. Flinn 
Corn. už nųęsloliu^ J3-yes ną- 
inąnis, padarytus ^uj>way ka-

Į93ą ip. jy^-1^9 lyi^mųs, su

ka buvo paskaityta ir p. Stri* 
inaitis užsigynė, psl. 202: “A— 
Ne, aš ąiskiąį atsijnęnu ką aš 
sakiau. $4000 nebuvo iškolek- 
tuoti, bet buvo jungtiniai išleis
ti nąiųams pertaisyti. K— Kiek 
buvo mokėta adv. Cass iš tų 
$7500? A— $1200. K— Kas 
daugiau iš tų laimėtų pinigų iš
mokėta? A— $56.90 Cass’ui už 
išlaidas, $150 Charles Duros’ui 
už namų įverlipimą, $J5,0 p. 
BoAvers’ui; $50 p. Cole’ui už 
liudijimą; $621.50 banko advo
katui James Duros;*$315 arki- 
lekt.ui Ben X. Snyder, viso $2,- 
543.40; balansas liko $4,706.60.

ir išlaidų apart verdikto sumos? 
Ą— Ąš nežinau. K— Ir $4700 
įjaįąns.ąs buvo b.an.kąn deponuo
tas? Ą— Ąš ,at)ksčąįu aiškinau; 
speciafė sąskąita buvo banke 
atidaryta.” K— Taip kad balan- 

likosas išmokėjus išlaidas, 
.o a ”

9SSS!
LIETUVOS WRI- 

KLOOMYBĖS 
20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
iCAĮNA CĘNTAi

Iš Lietuvos
Keturyalakiečiai skun

džiasi neturj pirčių

VILVA VISKIS. — Keturvala
kių valse, yra 5 pradinės mo
kyklos su 9 komplektas. Tė
vams rupi ne tik jų išmokslj- 
liimas, bet taip pat ir sveikata. 
Jie pageidauja, kad bent pą- 
Čiame bažnytkaimyje butų pa
statyta didesnė pirtis, nes di- 
bąr žiemos metu vaikai lieką 
nešimaudę, dėl ko nukenčia ji 
jveikata. Pirtis reikalinga i 
suaugusiems, į Marijampolę ar 
Vilkaviškį nuvažiuoti toli, o na
muose ne. visi gali maudyklas 
įsirengti.

y

Mrs. A. K. JARUSZ

(Bus (Įaugau)

Pelnas eiųa 
LIETUVOS AERO KLHJBO

NAUDAI. L

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

AMBULANCE 
, DIENA ir NAKTJ i .

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So.
4447 South 
į 45 ^T©l«f<m«g

Herrųitage Avė. 
Fairfield Avenue

4 koplyčios visose 
-Ld Gi. 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų radi* yrofiramg Antradieni* ir MtaUenle irt-

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•ir Akinius PritaiKo
3343 S. HALSTED ST.

Physical Therapy 
and Midwife I

Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. VVestern av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Ųentral Ąvenue, 
Beverly Shores,

Indiana
TeJ. Micn. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

‘ Tpl. YARDS ®99A
ArUrą<jL, Ketviftad. Penktadieni
4143 Sp. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
. lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervudtu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daroąias 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki

• Nedėlioj pagal sutartį. 
Daugeiyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinią? Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

8

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 MEST 35th STREET 

kampą? Halsted Št.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėlięmis pagal sutartį, i
8

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal -----,A— 
Telefonas H

sitarimą.
k)CK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

KITATAUČIAI

’<•

Laidotuvių JJiręktpriąi

MAŽEIKA

Phone Lafayette 8024e

V

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
’ DALYSE

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

11111111.11111111.1111111111111111111111

Ambulance 
Patarnavi
mas pieną 

ir naktį

J. ZOLP Phone Yards 07$l
Yards 0782

IČZ IR SŪNUS
Phone Canal 2515

Street Tek Fųllpiąn 1?7Q

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

RIDIKAS
YARDS 1419

1111^11111111111111111111111111111111111

NARIAI
Chicą^os, 
Cicero Į
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos
iiiiiiiiii n m m uiti linini m m n

,Q834 So. Węstern Avė.
1410 South 49th Court

J. LIŲLEVĮČJUS
4348 S. California Aven ie Phone Lafayette ^572

3354 ■o. Halsted Street

1646 West 46th Street

3319 Lituanica Avenue

LA CHA W
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 East 108th

? AJ.BERT V. PETKUS
4704 Sų. Yy.eStern Ąvępn

ANTANAI M. PHILLIPS ,
Phone Yards 490s33.07 Lituanica Avęnue

LIETUVIAn
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Ąmerjkąs Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofjso Tel. YARDS 5921

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted S 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30- 
Nedėliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel. Kenwood 51Q7.

ts.
8:30

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal su 
Rez. 6631 So. Caljfornia Ąve

Telefonas Republic 7868

artį 
nuė

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 82fl4

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUP 
Ofiso valandos:

nąo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
SOUTH CLAREMQNT ĄYE. 
Valandos—9—10 A. M- )’. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuęki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6- ° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
(Cf>F. Damen. Hęmlock 6699

A. Montvid, M. D.
1 West Town State Bank Bldj:.

MĄD^ON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vąk.
4 Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefona3 Brūnswick 0597

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 SJ., ųetęji Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Cejntjal 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. Nedėliomįs nuo 10 iki T2 
valandai dieną.
Phone MIPWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
' • Ofiso valandos.

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. J*Jed. nuo 1,0 iki 12

Rez. Tclęphoąe PLĄZĄ 3200
i ...............................-

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVę^TAS
ofisas—127 N. Dearborji St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto 
Kamb. 
Namų 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefoną? YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutarti

A. A. SLAKIS 
ĄDVOKATAS 

, 7 Sq. Deąrborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose”4 • A . •< • - ~ -
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TOTAL
LIABILITIES

KORESPONDENCIJOS
Johnston City, IIIBinghamton, N. Y

TOTAL

8127 E

NAUJIENŲ SKAITYTOJŲ

bsiuvių Svetainėje
333 SOUTH ASHLAND AVENUEuropojearas

Šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras
GARSINKITĖS “NAUJIENOSE Svečiams Įžanga 40c Asmeniui

John Mueller 
Olaf Olson

$800,000.00 
800,000.00 
258,804.64

. 74,302.96 

.. 6,784.02

$14,285,182.61 
. 3,698,965.00 
.. 506,390.30 
... 754,529.07 
... 875,000.00 
.. 1,970,600.00 
.. 2,786,823.03 
... 878,730.27

turtas 
ir kar- 
bet ir

turėjome
miestelio
Alikonis

gražus programas, 
Liet. Vyry Choras, 
PONAVIČIAUS.

The Detroii 
ABATTOIR

Batų išdirbystėje darbininkai 
turės progos pasisakyti už ar 
prieš uniją sausio 9 d.

... 109,238.50 
27,013,873.58

a full 
more, 

dealing 
vvritten

) MINNR
Z ’šio viešbuči

Condition 
i 30,1939 
CES

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

susirinki
6 d., 8 vai 

24 St. Visi na- 
—Reporteris.

ks sausio 
2384

and possibly 
permPting,Gallstones” liga

'iš gražiausių Mich’gan Statr 
aprūpinta nauja^ios metodos 
j ir kitokiais prietaisais. Rei- 
hnti ligoje daktariškos pagel- 
reipkitės pas Dr. F. M. Mis- 

adresu:

Susirinkimas
LSS 116 kuopos s 

mas įvy 
vakaro, 
riai dalyvauk te

during, and after the 
of the fur.

THE BARON

1,327,742.03
. 700,000.00
........... 1.00
, 495,652.25

Statement oi 
DECEMBE

RESOU

Visi “Naujienų” skaitytojai, kurie prie du 
rų parodys kvitų už apmokėtą prenume 
ratų, bus įleidžiami veltui.

Šelpimo reikalu. Buvo

Pastaruoju laiku komunac*a: 
daugiausia įsikando šmeižti ii 
niekinti p. A. Kvedarą, chore 
mokytoją.'

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą) 

TIK TELEGRAMOMIS.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui

šis miestelis yra trys šimtai 
mylių į 
Apie 20 
ruojama

Rodosi, j tems niektas ant kor 
nų nelipa, tad ko jie turėtų ka
binėtis prie choro? Bet, matyti, 
toks jau komunacių natūras: 
kitų nošmeižę jie negili gyven 
Ii. Prastindavę ir visiškai net t 
kę gedo 
si kitus 
galėtų paslėpti 
darbus.

Due to the many reąuests 
received direetly and indirect- 
ly the Baron will once again 
take up his pen. This follovv- 
ing Friday edition 
Naujienos will carry 
column 
snace 
chief’y w‘th received 
comments.

So, sincerely hoping your 
1940 subscriptions are good 
for the duration of this new 
year, the Baron remains Yours 
before 
flying

.TOLIS, MINN. — Gaisrininkai neša žuvu- 
gaisre žmogaus lavoną.

doja progą ir su visokiomis šar
vo agitacijomis kišasi į tų uni
jų darbuotę. Jie suorganizavo 
kokį ten komitetą, kuris pasi
vadino “Broliškų Organizacijų 
Komitetas” ir buk tai agituoja 
už C. I. O. Bet to komiteto 
veikla darbininkams patarnau
ja visai lokiškai. Būdami ko
munistai, svetimšaliai, o didžiu
moje ir nedirbdami toje įmo
nėje unijų priešams duoda 
progos darbininkus demora i 
zuoti, tad labai gerai butų, jei 
tokie žmonės ir jų grupės ne
sikištų į tą reikalą, nes jie vie
toj darbininkams padėti, tai pa
kenkia ir C. I. O. gali nukentė
ti nuo, tokių “prietelių”.

Bet lietuviai darbininkai, ži
noma, nepaisant, kad komunis
tai ir drumsčia gerą darbinin
kų nuotaiką, vis tiek turėtų 
balsoti už uniją ir už C. I. O., 
nes tik tada darbininkai galės 
turėti geresnes darbo sąlygas 
ir geresnius Uždarbius, iJ’ jūsų 
reporteris mano, kad visi lietut 
viai atliks savo pareigą, i ■

Jūsų Reporteris.

s ir sąžinės, jie stengia 
purvinti, kad tuo budri 

savo murzinus

Choras 
itin populiarus, todėl jis ir yra 
visur kviečiamas. O kadangi 
jis niekam nesiduoda ant pa
vadžio vedamas (ypačiai komu
nistams), tai dėlei to ir yra 
Maskvos agentų visokiausiais 
budais šmeižiamas. Beveik nėra 
tos savaitės, kad “Vilnyje” ne 
butų Dailės choras atakuoja-

keletą dainelių. Choras 
dainavo, bet jo nariai 

dėjo apie 15 dolerių nu- 
usiems Vilniaus krašto 
ims šelpti.

Robert Anderson 
Herman A. Becker 

Edwin Carson 
D. Cla”ssen 

Peter De Vries

M e m be r F edenai

pietus nuo Chicagos 
metų atgal buvo ope- 

10 anglitf kasyklų, 
lietuvių šeimynų buvo 

priskaitoma suvirš šimto šei
mynų ir pavienių. Dabartiniu 

I laiku anglių kasyklos uždary
tos. Daugumas gyventojų dir- 

I ba WPA , darbus. O kurie turi 
j darbus kasyklose, tai turi va
žiuoti 10 
Franklin;'kautitę. Bet pastaruo

ju laiku mažai tedirba ir ten 
— vos po 2—3 dienas per sa

Per Kalėdų šventes šią apy 
linkę užklupo sibiriškas šaltis 
Sniego tiek prisnigo, 
galima išsikasti.

Gruodžio 30 dieną 
vestuves. Senas šio 
gyventojas 1 Antanas 
paėmė sau už moterį Mrs. J. 
Skužinskienę ir4uo viena šei 
ma pasidaugino. Kalėdų švenčių 
proga sulaukėme svečių, dau 
giausia iš Chicagos. — tai mai- 
nerių vaikai suvažiuoja aplan
kyti savo tėvelius bei šiaip gi
mines.

Pažymėtina, kad Mrs. Mary 
Paliokaitienė su sunum ir šeir. 
ma aplankė savo senus pažįsta
mus bei gimines. Jos vyras 
Vincas Paliokaitis buvo užmuš
tas anglių kasykloje apie sep
tyni metaiSa+gal.

Draugijos silpnai gyvuoja, 
ypač SLA 103 kuopa. Nariai iš
sikėlė į kitas kuopas, o naujų 
sunku gauti. Tas pat yra ir su 
L. D. S. 12 kuopa. O kitos ko
munistų organizacijos dingo nė 
Maskvos rojaus nepasiekusios.

. . - J. N.

CHICAGO CITY BANK 
and TRUST COMPANY 

HALSTED AT 63RD STREET

Johnson City, Endicott, Qwe- 
go ir Binghamton, N. Y., kur 
randasi Endicott-Johnson kom
panijos batų dirbtuvės ir kur 
dirba apie -20,000 darbininkų 
bei kur iki šiol darbo ir darbi
ninkų reikalai buvo tvarkomi 
pagal tam tikrą kompanijos, o 
geriau pasakius, pagal George 
F. Johnsono savotišką “Square 
Deal” planą, kur, žinoma, dar
bininkai neturėjo jokio balso, 
bet ponai Johnsonai sakydavo, 
kad visas kompanijos 
priklauso darbininkams 
tais net uždarbio dalį, 
to jau Seniai nebegauna

Gi nuo kurio laiko darbinin
kuose pradėjo eiti judėjimas, 
kad reikia susiorganizuoti į 
uniją ir prieš metus laiko į mu
sų miestus atvyko A. F. of L. ir 
C. I. O. organizatoriai, kurie 
dirbo labai sunkiai, bet jų dar
bas nenuėjo niekais ir štai sau
sio 9 d. 1940 metais visi Endi
cott-Johnson batų produkcijos 
darbininkai turės progos pasi
sakyti, t. y. balsuoti ar jie no
ri unijos ir Jei taip, tai kurios, 
— A. F. of L. ar C. L O.

Lietuviai darbininkai kol kas 
nėra aktyviŠki^ unijos darbuo
tojai, išskyrus tik gal komunis
tus, kurie su kitų svetimšalių 
jokiais pat komunistais ašnau-

Prakalbos
Grupdžio 17 d. SLA 200 ir 

352 kuopos buvo surengusios 
prakalbas Vilniaus krašto lie
tuvių 
pakviestas Dailės choras padai 
nuoti 
ne tik 
dar si

CTORS
C. Rathie
W. Heidel

F. .Taeger
Ehrlich

DIRE
Frwk 
Charles 
Henry

Sam
Cheste^ W. Kulp
Depos

choru i
metė:
kviečii, kad pildytų programas

Iš Lietuvos
Žymiai padaugėjo ko

operatyvą narių
KAUNAS. — Kaip apskai

čiuojama, per pirmąjį šių me
tų pusmetį į Lietuvos preky
binius kooperatyvus įstojo 3,- 
538 ir į pieno perdirbimo ben
droves 4,519 naujų narių. Tuo 
budu prekybininkų kooperatyvų 
narių skaičius padidėjo 17,3% 
ir pieno perdirbimo bendrovių 
narių skaičius 26,4%.

■ '■ ■ ... ..........—.............................. 'T "

Amatų mokyklą irgi 
manoma iškelti

Mieste nesurandant paken
čiamų patalpų Anialų mokyk
lai, mokykla maųortia kelti į 
Vilnių ar į Varėną II.

Šiame Koncerte bus išdalinta dovanos 
kontestantams ir skaitytojams. Bus labai 

......... tari išpildys Chicagos 
o vadovyste K. STE-

Capital ................................... 1.... .
Surplus ......... ............................
Undivided Profits ......................
General Reserve ........................
Contingent Rcserves ............ .
Reserves for Taxes, Interest and

Insurance ...............................
Federal Housing' Administration

Tax, etc., Deposits ........... .
DEPOSITS .................................

surinko $55, o garsinasi 
(arsi butų lakstančius do- 
sukėlę.

► tnun''c’ai včl Šmeižia
oras atvėso^ tai Dailės 

prasidėjo tie r a darby- 
įvairios or$mizacijos jį

CASH ON HAND AND IN OT 
j BANKS .............. .................
U. S. Government Bonds ....
Municipal Bonds ...................
Other Listed and Marketable Bonds 
Commercial Paper ...........................
Purchased Notės .................... [.........
Loans and Discounts ............ ..........
Real Estate Loans—Residential .... 
Industrial and Commercial Real 

Estate Loans ..........................
Federal Housing Administration 

Mortgage Loans .......................
Bank Building ..................................
Bank Real Estate Lease .................
Other Resources .................... J.........

NAUJAI ATIDARYTAS DAKTA
RIŠKAS OFISAS ė

Dr. Frank M. Miscavige 
Ph. C.,yB. S.. D. C.

LIETUVIS chiropractor
Gydo visokios rūšies ligas sulig savo 
specialybės be naudojimo vaistų ir 
be operacijų. Taip pat gydo ne ope
racijos ir “Gallstones” liga. Užlaikė 
vieną 1 
ofi«a, i 
X-Ray 
kalaujf 
bos, ki 
cavige]

Detroit Chiropractic College 
Jefferson Avė, Detroit, Mich 
Phone Clifford 2650 
OFISO VALANDOS 

10-12 A. M. 2-8 P. M.

lietuvi
Kalbėjo Michigan universite

to profesorius iš Ann Arbor. Jis 
nušvietė Lietuvos isto i.ą: pa
pasakojo, kas Lietuvai teko 
pergyventi per paskutinius ke 
lis šimtus metų. Kalbėjo taip 
pat Dr. J. Jonikaitis, kuris 
baigdamas savo kalbą paauko
jo 20 I dolerių.

Iš viso aukų buvo surink a 
$336.75. Gaila lik, kad n ekas 
iki ši >1 apie tai “Naujienoje” 
repranešė. Tai iš dalies aps Li
etimas tų, kurie stovėjo to pa
rengi! 10 pryšakyje. štai komu- 
naciai 
taip

• v SEKMADIENĮ ■
’ ____ • 1

Sausio-January 14 a. 1940

W. H; McDonnell 
J. Parker Smith

t Insurance Corporation

Under State Government and
Chicago Clearing House Stipervision

M
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Rusijos prestyžas žuvo
Praėjo tik nepilnai penkios savaitės laiko nuo Rusi- 

jos-Suomijos karo pradžios — ir kaip griežtai pasikeitė 
visos Europos nuotaika!

Per rugsėjo, spalių ir lapkričio mėnesius visų akys 
buvo atkreiptos į Maskvą. Taip kariaujančios, kaip ir ne
utralios valstybės ieškojo sovietų valdžios palankumo. 
Diplomatai iš Pabaltijo kraštų, iš Balkanų, iš Vokietijos 
ir net iš Anglijos skrido aeroplanais ir važiavo trauki
niais į sovietų sostinę, stengdamiesi patirti, ką Stalinas 
Didysis mano apie santykius su jų šalimis, arba pasira
šyti prekybines ar politines sutartis. Maskvos Kremlius 
buvo pasidaręs, nelyginant kaip Berchtesgadenas prieš 
Miuncheno konferenciją.

Amerikos laikraščių korespondentai per tuos tris 
mėnesius nuolatps pabrėždavo savo pranešimuose iš Eu
ropos, kad, nežiūrint kas bus pergalėtojas dabartiniame 
Europos kare, sovietų Rusija tą karą “jau laimėjo”. Taip 
kalbėjo ir įvairus karo ekspertai bei tarptautinių žinių 
komentuoto jai.

O dabar? Ar šiandien kas nors dar kalba apie Staliną, 
kaip Europos karo “laimėtoją”? Ar mažųjų ir didžiųjų 
valstybių užsienių ministeriai zuja į Maskvą? Ne. Sovie
tų prestyžas pasaulio akyse subliūško, kaip pradurta 
pūslė. Sovietų valdžia yra izoliuota, paniekinta ir net iš
mesta lauk iš Tautų Sąjungos.

Šita milžiniška atmaina pasaulio nusistatyme į Rusi
ją įvyko pasėkoje karo, kurį sovietų diktatorius taip 
žioplai pradėjo prieš suomių respubliką! Šitas karas su
naikino pasaulyjevisas iliuzijas apie sovietų valdžios 
“idėjingumą”, “ 
“demokratijos rėmimą”; ir tuo pačiu laiku jisai iškėlė 
aikštėn tokį vidujinį Maskvos diktatūros silpnumą, kad 
daugelis žmonių dar ir šiandien nenori tikėti, kuomet at
eina žinios apie tai, kaip mažiukės Suomijos gynėjai plie
kia “nenugalimą” raudonąją armiją.

Rusijos prestyžas žuvo. Jos diktatūra tapo nuvaini
kuota ir kaipo tariama “darbininkiška valdžia”, ir kaipo 
“galinga karo jėga”. Jeigu pereitą vakarą tūkstančiai li
beralų (ir, deja, nemažai socialistų) piktai smerkė Ang
liją ir Francuziją, kam jos nepasiskubina susitarti su 
Maskva ir sudaryti “bendrą frontą” su ja prieš Hitlerį, 
tai šiandien visi džiaugiasi, kad Vakarų demokratijos 
neturi su tais “raudonaisiais” gengsteriais nieko bendro. 
Tegu su jais broliaujasi Berlyno naciai!

f Tioao inkzj*jcio upių uu’ivių v muciivo

taikos meilę”, “mažųjų tautų gynimą” ir

Maskva lenkiasi Berlynui
Bet ir Vokietijos hitlerininkai kažin ar ilgai džiaug

sis savo bolševikiškais draugais. Ką Hitleris pelnė, susi
dėjęs su Stalinu? Kolkas labai nedaug.

Ta rudųjų-raudonųjų sąjunga nesulaikė Anglijos ir 
Francuzijos nuo karo paskelbimo naciams. Tiesa, Hitle
ris galėjo greičiau apsidirbti su Lenkija, kuomet rusai 
puolė ją iš užpakalio, bet tuo jų bendrieji “triumfai” ir 
pasibaigė. Stalinas jau nebepadeda Hitleriui užkariauti 
nė vienos pėdos naujos teritorijos. Nei maisto, nei gaso- 
lino, nei žaliavų pramonei, nei ginklų — bent kiek dides
niam kiekyje — Hitleris iš Rusijos negauna (kadangi pa
čioje Rusijoje nėra jų perviršio).

Bet, susidedamas su “raudonąja” Maskva, jisai at
stume nuo savęs buvusius savo sąjungininkus — Italiją, 
Japbniją, Ispaniją ir Vengriją. Hitleris šiandien nebetu
ri nė vieno draugo pasaulyje — išimant Staliną,
našiai, kaip kad Stalinas nębeturi nė vieno draugo pa
saulyje — išimant Hitlerį.

Tačiau juodu nėra tikri draugai — ne dėl jų tariamų 
“idėjų” skirtumo, bet dėl to, kad tikro draugiškiimo tarp 
diktatorių negali būti. Juodu yra tiktai “kombinacijos 
draugai” arba, tikriaus pasakius partneriai nelaimėje.

šitoje dviejų diktatūrų kombinacijoje Stalinas pra
džioje atrodė (bent paviršium žiūrint) esąs stipresnis 
partneris. Hitleris ėmė ant savęs visą riziką, turėjo ko
voti mūšių laukuose; o Stalinas dalinosi su juo grobiu, 
gaudamas dargi didesniąją grobio dalį (jeigu priskaityt

pa-

Galicijoje ir kitur. Į Maskvą iš Berlyno kės kelinta die
na keliavo tai Hitlerio užsienių reikalų ministeris Rib- 
bentropas, tai jo prekybos delegatai, tai generalin o šta
bo atstovai. ' . "

Bet šiandien tų dviejų partnerių santykiai ja 
čiasi. Jau ne Hitleris .prašo Stalino pagalbos, bet St 
prašo Hitlerio pagalbos. Vėliausi pranešimai sako, kad 
jau ir pats Molotovas ręngiasi keliauti į Berlyną!

Sovietų Rusija nestengia sumušti suomių; beu, pra
dėjus su jais karą, Stalino diktatūra negali trauk 
gal. Jeigu Stalino vietoje butų Lehinas, tai pasit: 
mas, ir net susitaikymas su Suomija, butų galimas. Le
ninas juk nesidrovėjo pasirašyti “gėdos taiką” (pochab- 
ny mir) su vokiečiais Brastoje, ir pasirašė kitą latyai ne* 
garbingą taiką su lenkais Rygoje. Jisai daug ka 
gelbėjo savo diktatūrą ir sąvo kailį “strateginiais pasi
traukimais”. Bet Stalinas yra per ^daūg\išpaikinti 
giškais savo pakalikų komplimentais, kad 
kankamai moralinio stiprumo viešai prisipažinti 
rius baisią‘klaidą.

Jam, kad ir čia dar taip, reikia “pergalės” Suomijo
je. Bet čia jam gali .padėti tiktai jo “vienintelis draugas 
Hitleris. Pastarasis tai mato, ir štai dėlko toje d 
rų kombinacijoje Stalinas jau pasidarė “mažesnysis part
neris”. Dabar jau ne Maskva rodys pirštu Berlyno 
matams, kur reikia pasirašyti ant “draugiškų sutarčių 
bet Berlynas Stalino komisarams. ;

Ar iš to laipsniškai išsivystys antroji Brasta, kuri 
juk buvo faktinai pavertusi sovietų Rusiją vokieč .ų pro
vincija, dar sunku pasakyti. Bet atrodo, kad Stalinui da
bar teks vis labiau ir labiau nuolankauti Hitleriu}, jeigu 
jisai nenorės palikti vienui vienas nedraugingam 
talistiniam” pasaulyje.

Tai pasėka jo beprotiškos agresijos prieš dem 
nę Suomiją. }

St. Miščikas-žiemys

Skaičiai aiškiausiai kalba
u kei- 
alinas

tis at- 
rauki-

tų iš

ispaiKintLs ver- 
į pas jį butų pa- 

pada-

ktatų-

diplo-

“kapi-

okrati-

VILNIAUS ARKIVYSKUPAS IR LIETUVA
žinios apie Vilniaus arkivys

kupo Jalbzykbwskio nusistaty
mą prieš Lietuvą atėjo iš įvai
rių šaltinių. Ypač nemalonų 
faktą pranešė per “Naujienas” 
neseniai iš Lietuvos sugrįžęs 
sportininkas J. Žukas. Lietuvių 
jausmus skaudžiai užgavo tai, 
kad tasai Romos katalikų tikė
jimo vėliavnešis arkivyskupas 
Jalbzykowskis atsilankiusius 
pas jį Lietuvos karininkus pa
vadino grobikais ir grubi joniš
kai juos išprašė laukan.

Dėl šitokių dalykų negali ne
sijaudinti lietuviai, kur jie ne
gyventų ir kokių ten pažiūrų 
jie nebūtų. Dėl to kyla visokių 
diskusijų. Daugelis peikia Lie
tuvos karininkus ir prikiša vi
sai Lietuvos vyriausybei lepšiš- 
kumų už nesigriebimo griežtų 
žingsnių prieš tą Lietuvos prie
šą. Kiti kaltina Lietuvos autori
tetus už nepasidarymą iš anks
to plano, kaip pasielgti su tuo 
storžieviu atsitikime, jei jis ne
parodys Lietuvai lojalumo. Juk 
jo neprietelingumas Lietuvai 
nuo seniai jau buvo žinomas.

Man išrodo, kad geriausiai 
butų buvę, jei Lietuvos autori
tetai butų jį visiškai’ ignoravę. 
Bet kartu pripažįstu, kad reikia 
skaitytis su tuo faktu, kad 
tuviai ir lenkai yra Romos 
talikai. Todėl natūralu, kad 
kie ar kitokie santykiai su 
kivyskupu > Jalbzykowskiu
neišvengiami. Aš nesutinku su 
tais, kurie yra -linkę prikišti 
Lietuvos autoritetams lėpšišku- 
mą, kuomet jie nedarė griežto 
žingsnio prieš Jalbzykowskį, 
kai jis pavadino lietuvius gro
bikais ir įžeidė Lietuvos kari
ninkus. Neapgalvotas lietuvių 
pasielgimas su tuo storžieviu 
butų jį padaręs mučėlninku ir 
tada lenkai jį butų išnaudoję 
prieš lietuvius. **

Tur būt, daugumas iš lietu
vių manė, kad visi Vilniaus kra
što gyventojai, o ypač Romos 
katalikiškoji dvasiškijd Lietu
vos karitiomenį sutiks, kaipo iš
gelbėtojus nuo bolševikų val
džios, kufioš antireliginis hiisi- 
statymas visam pasauliui yra 
žinomas ir kuri nedaro ceremo
nijų nei su bažnyčiomis, nei su 
dvasininkais. Jei nė Lietuva, tai 
Vilniaus kraštas butų beesąs po

» ten ne
būtų nemalonu Lenkijos mo- 
carstvbs garbintojams patekti 
po Lietuvos valdžia, bet mums 
rodėsi, kad jie parokuos, jog

daug sykių bus geriau 
Lietuva, negu po Rusijos bol
ševikais, ir kad net arkivysku
pas Jabzykovvskis pasitiks Lie
tuvos kariuomenę kaipo išgel
bėtojus. Bet dabar matė 
kas tik taip manė, apsir 
kivyskupiiiJ 'Jalbzykows 
tireligiška JRi/sija ma 
negu Romos katalikišk 
va. >

būti po

me, kad 
iko. Ar
čiui an- 
lonesne, 
i Lietu-

agavo į Jaibzykowškio 
mų, žinių nėra. Jei ji n 
darė arba jei darė neap 
ir padarė įletinkamai, k 
lepšiškumo jai atleisti 
ma. Lietuvh! turi konkordatų s'ū 
popiežium. Popiežius 
skirti Lietuvai tik jai i

(KARO KALTININKO IEŠKANT)
(Musų Specialaus korespondento)

L . .valstybės, o jei jos šiand
Jau keturioliktais lietais bu- Tariauj,a’ t5i vien ‘°del> 1 

vo mestas nemažas špilis Vo-Ik,os Vlllles neturi ki* no

en ne- 
kad jo
tas pel-
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kietijai, kaip karo kaltininkei, p*11 apsuptos j-alingų
nors netruko žmonių, kurie vahtybm arba rasdamos atspir- 
tvirtino, kad karo kaltininkais | U_ T. 
buvo visi. Bendrai, kuomet iešv 
komas kaltininkas, reikia apsi
spręsti, ką mes kaltininku lai-. . , ,v 
kome, nes jei pažvelgsime į šį "le,neJe karas nevengia 
klausimą atitrauktinai arba va-j 
dinamų įstatymų atžvilgiu, tai 
kaltininkų nerasime į arba ap
kaltinsime tą, kuris visai-nekal
tas.

Paprastas gyvenimas mums 
duoda pakankamai pavyzdžių.

Jei žmogų įerzinsi žodžiais 
atmenant 
savo erzintojų, provokuofbjų 
užmuš, kaltas bus sulig įstaty
mų užmušėjas, bet ne , provo- 
kuotojas, nors pirma priežasti
mi buvo anas, kuris pra^lėj----
zinti. Jei toks dviejų 
ginčas sukels peštynes 
peštynėse vienas žus, 
pusės peštynių dalyvia 
viepų nužudė, bus visi aūkaltin- 
ti žmogžudystėje ir labai daž
nai pasitaiko, ypač ten, kur vei
kia mirties bausmė, jog už vie- 

nužudymą 
bausme

kurie valstybių arba rasdamos

jo staigų būdą ir, anrfs 
intoją, provokuoįoj:

ejo er- 
žmonių 
ir tose
antros 

:, kurie

atspir-

sė, kurias globoja dėl sax(o inte
resų kitos galingesnės 
bes. Taigi, kapitalistinėje visuo- 

mas ir

bau-

ieko ne
galvotai 
ai tokio 

negali-

pasižada
Ištikimus

remda-

lic- 
ka- 
šio- 
ar- 
yra

150—200 kil. ir tik su vienu ar 
dviems kulkosvaidžiais? Nieko. 
Bereikalingas žmonių žudymas. 
Atmenant, jog geram pilotui iš
mokinti reikalinga 18 mėnesių, 
valstybė turinti senus orlaivių 
modelius, neteks orlaivininkų 
anksčiau, negu įpusės karas dėl 
savo bereikšmių orlaivių. Kokių 
reikšmę turi šiandien prieš Ma- 
ginot ar Siegfriedo linijų lauko 
armotos, kurios šaudo šarapne- 
liais? Jokios.

Ir todėl, kuomet kuri valsty
bė pradeda nepaprastai gink
luotis, ruošti didelę ginklų at
sargų, aišku, kaip dienų, jog ji 
juos pavartos anksčiau, negu 
jie pasens. Jei ji nesiruošia 
greitam karui, ji nesistengs dvi
gubai ar trigubai geriau apsi
ginkluoti, nes ginklavimosi iš
laidos pelno neduoda ir nei vie
na kapitalistinė valstybė nemes 
į balų šimtus inilionų dolerių 
vien dėl paradų. Ji ginkluojasi 
nepaprastu tempu norėdama 
ginklais netolimoje ateityje pel
nyti* — naujas žemes, naujas 
rinkas.

taika remiasi vien kumštimi. 
Karaįnesiliautų, kaip nesiliovė 
anksčiau, jei nebūtų vien 
stybės interesai susipynę 
tos valstybės interesais 
kerčia jas jungtis ir tuo 
taip vadinamos karo sų 
kurios ir palaiko jėgų lygsvarų. 
Bet kuomet tik susidaro jėgų 
perviršis vienoje a^ keliose val
stybių grupėse, santykyje su 
kaimynais — karas neišvengia
mas netolimoje ateityje.

Ir kapitalistinės valstybės taip 
pat gerai supranta, jog kiekvie
nas karas yra pražūtis ir nuo
stolis ir nereikia būti deni&gn- 
gaiš tvirtinant, jog visi kapita
listai nori karo ir karo ruošė
jai. Jie taip pat sutiktų išsiža
dėti karo, jei galėtų, bet kadan
gi karas kapitalistinėje šistemo- 
je neišvengiamas, pats kapitaliz
mas stengiasi jį kaip galint to
liau nustumti arba laimėli karų 
be kraujo praliejimo.

Sudaroma sų junga 
valstybe ir jei ši sąjunga galin
ga, patiekia reikalavimus kitai 
valstybei ir ana neturėdama pa
ti jėgos atsispirti ir nerasdama

os val-

kurie 
gaunas 
jungos,

Tai vienas pagrindinių greito 
karo simptomų ir šiame punk
te Vokietija turi būti apkaltin
ta karo provokacijoje, jau ne- 
skantant jos agresyvių žygių 
prieš Austrijų, Čekoslovakijų ir 
Lenki jų, nes šie visi veiksmai 
jau buvo jos staigaus apsigink
lavimo pasekme. Tik gerai pui
kiau negu kiti apsiginklavus jino žmogaus 

džiama mirties 
kėli žmones.

Bet žmogus, pašalinis, 
savotiško idelaizmo prisisiurbęs 
gal pasakyti, jog jokios užmu- 
šystės nebūtų buvę, jei nebūtų 
buvę peštynių priežasties ir pa
čių ginklų tai žmogžudystei pa
pildyti.

Ir kaip bebūtų mums keis
ta, šis paskutinis žmogus turi 
daug tiesos, nors mums tai ne 
visai suprantama, nes mes gal
vojame ne žmogiška logika, bet 
jau įstatymų nustatytais dės
niais. Mes nesvarstome ir! nena- 
grinėjame nei vieno dalyko 
kaip žmonės, bet kaip vieųos ar 
kitos visuomenės nustatytais į- 
statymais bei dėsniais.

Tų patį galime pasakyti apie 
karo kaltininkus.

Karas kapitalistinėje visuo
menėje neišvengiamas, anksčiau 
ar vėliau karas bus, nes tokia 
jau sistema kapitalistinės visuo
menės, kur prekiauja tol, ko J 
gali, kuomet pelnas menkas, 
ieško naujų rinkų ir tų rinkų 
beieškodama susiduria su kitos 
valstybės kapitalistine visuome
ne, įvyksta konfliktas ir taip 
be galo.

Taigi, gyvendami kapitalisti
nėje visuomenėje negalime dar
gi svajoti apie karų panaikini
mų. Tuornet reikia visų visuo
menės tvarkų pakeisti.

Ir už lai, ieškodami karo kal
tininko, galime nagrinėti šį 
klausimų tik iš dviejų taškare- 
gių pažvelgę: 1) ar karų pradė
jusi valstybė neturėjo kitoniš
kos išeities kaip tik karų savo 

pratęsimui ir 2) 
karų,

dargi su kita

ur,

mais kaimynainais.
Ir štai kų kalba skaičiai.

(Bus daugiau)

ŽINIOS Iš LIE
TUVOS

turi nusileisti dargi ginklo ne
pakėlus. Tokiu budu Europos 
valstybės kalbėjo su Kinija, su 
Abisinija, /fabar kalbi Rusija 
su Pabaltės valstybėmis 
tija su savo kaimynais

Ir todėl kapitalistinė visuo
menė stengiasi kaip galint pa
laikyti jėgų lygsvarų ir tam 
tikslui dvi priemones: 
leisti ginklavimosi ir diplomati
ja, sųjungų sudarymui.

Bet čia ir gaunasi ižburtas 
ratas: kuomet yra pajėgų lyg
svara, karo pavojaus nėra, bet 
vos pasiseka kuriai vals 
daryti tvirtesnę sųjungų arba 
geriau apsiginkluoti, tuojau no
ri ta įgyta jėga pasinaudoti.sa
vo kaimynų skriaudimui, o ka
dangi kaimynas irgi 
silpnutis arbai nusileidi! 
gręsia pražūtimi, pas 
ir tuomet karas neišvengiamas.

Todėl negrinėjant kero kaltę 
tenka visapusiai išnagrinėti val
stybių politikų ir patir i ai’ vie- 

politika,

nija, su

, Vokie- 
ir 1.1.

neapsi-

VILNIUS. — Visoje atgauto
joj Vilniaus srityje yra tik vie
nas didelis prekybos centras, 
tai pats Vilniaus miestas. Kituo
se miesteliuose tėra tik smul
kus delalistai pirkliai, šiuo me
tu Vilniaus miesto ir krašto 
prekyboje dirba daugiau, kaip 
40,000 žmonių (įskaitant ir šei
mų narius). Vilniuje 1937 mė

buvo išpirkta 5,178 prekybos 
įmonių, bet iš tų 4,119 buvo 
labai mažos įmonės. Taigi, pre
kybos aparatas Vilniaus kr. 
yra per didelis. Gamybos įmo
nių Vilniaus krašte yra arti 
600, pačiame Vilniuje tokių 
įmonių yra 565, be to yra 1700 
amatininkų. Stambesnių pra
monės įmonių Vilniaus krašte 
priskaitoma apie 160 su apie 
6,000 darbininkų. Statistikos 
duomenimis Vilniaus krašto 
pramonėje dirba per 85 tūks
tančiai žmonių (įskaitant ir jų 
šeimų narius). Bedarbių Vil
niuje niekuomet netruko. Dar 
1937 m. jų buvo užregistruota 
37,051. Šiuo tarpu, kol vieną 
kita įmonė dar neveikia, o dau
gelis smulkesnių verslo šakų ir 
įmonių tebėra apleista ir gyve
nimas spės prisitaikinti nau
joms sąlygoms, nedarbo proble
ma pasiliks labai aktuali, ta
čiau vis labiau išvystant viešuo
sius darbus, atsigaunant pra
monei ir kuomet Vilnius ir 
kraštas bus apvalytas nuo sve
timšalių, kurių čia esama tūks
tančiais, nedarbo problema tu
rės išnykti. Vilniuj be to ras
tas didelis nuošimtis inteligen
tų, bedarbių, daugiausiai buvu
sių biurokratiškų lenkų įstaigų 
(tarnautojų, kur jų buvo daug 
daugiau 
geliui jų 
žiūras 
darbo, 
krašte 
dalimi
bo ir nedarbo 
me krašte.

ybei suriausybe, konkordatu 
mosi, turėjo iš popiežiais parei
kalauti satisfakcijos už Jalbzy- 
kowskio įžeidimų Lietuvos. Po
piežius, kųipo Jalbzy 
perpetinis, turėjo pareikalauti, 
kad ir pats Jalbzykows 
keliu padarytų satisfak 
tuvai ir, jei jis to nenorėtų pa
daryti, tai popiežius tui’i jį tuo
jau pašalinti iš Vilniau 
piško sosto. O jei popi 
to nepadarytų, lai pa 
kad jo konkordatai liek tereiš
kia, kiek kaizerio, 
Mussolinio arba Stalir 
tys. Negarbe kaizeriu;
riui, Mussoliniui ir Stąlinui už 
sutarčių nesilaikymų ii 
žymų, bet dar didesnė 
popiežiui konkordato i 
ti ir jį laužyti. Juk 
praėjusį rudenį savo 
pirmoje enciklikoje 
pasaulinius valdovus 
čių nesilaikymų ir jų 
Dabar Lietuva gali 
sakyti, kad jis (popiežius) tūri 
laikytis konkordato, jei nenori 
savo žodžiais save pas

Ypatinga, kad tuo reikalu ty
li Lietuvos vyskupai 
kiškoj! spauda. Kaip Lietuvoje, 
taip ir Amerikoje musų lietu
vių Romos katalikų 
apie šį incidentų tyli 
nesako. Tyli kaip pelė 
ta. Tautininkų viešpatį vimo lai
kais Lietuvos vyriausybė netu
rėjot sureguliuoto kenkordato 
su pppiežiųm. Tada “Draugas”, 
^Darbininkas” ir kili katalikiš
ki laikraščiai atvejų atvejais va
liojo Lietuvos tautininkų vy
riausybę. Girdi, popiežius esųs 
milžiniška galybė ii Lietuva^ 
neturėdama konkorda

kowskio

kis savo 
ei jų Lie-

ne visai 
nas jam 
[priešina

is vysku- 
ežius ši- 
sirodytų,

Hitlerio, 
o sutar- 
, Hitle-

stybių politikų ir patir 
nos ar kitos valstybės 
ginklavimasis ir sųjunbų suda
rymas buvo pavojingas 
valstybei ar valstybių ( 
2) kuri valstybių ar valstybių 
grupė statė reikalavimus, kurie 
antros 
imti, 3) 
kiai ruoštis puolimui.

Paskutinis punktas 1 
gvas patirti: ginklavinkasis, sų
jungų sudarymas ir ti 
Jei viena valstybė staiga prade
da ginkluotis, ginkuotis nepa
prastu tempu, kuomet jos kai
mynai to nedaro, aiškų, kad ji 
ruošiasi netolimoje ate 
ti.

Staigus ginklavimąsi 
būti pateisinamas apsigynimu, 
nes ginklai ne maistas 
dūktai, kurie nepasęs 
las yra toks produktą 
naikina laikas nevartojus. Gin
klų, ypač dabar, kuoif 
nika taip staigiai paki 
dien progresuoja, negalima su* 
taupyti, nes už trijų i 
ginklai bus bereikšmiai, jie bus 
pasenę ir naujai pagaminti gin
klai lengvai atsispirs prieš se
nuosius. Kų gali padaryti prieš 
moderniškų orlaivį, kuris lekia 
450 kil. greičiu į valandų su ke
turiais ar penkiais kulkosvai' 
džiai pasenęs orlaivis lekiąs voš

i kitai 
grupei,

nebuvo galimi b 
kuri pirma prad

luti pri
dėjo aiš-’ jų lau- 

negarbė 
lesilaiky- 
popiežius 
išleistoje 
jasmerke 
iž sutar- 
laužymų. 
popiežiui

gduudiiids uaigi ūmesniųjų gruuiu uaų u ^oi^vikų valdžia. Kaip
Stalino “laimėjimus” Pabaltijy). Stalinas beveik “padik-' butl. ncmalonu Lenki
tavo” Berlynui, kur turi eiti demarkacijos linija per bu
vusiąją. Lenkijos teritoriją; jisai privertė Hitlerį iškraus
tyti vokiečius iš “yokiškumo centrų” Pabaltijo kraštuose,

merkti.

r katali

spauda 
ir nieko 
po šiuo-

to, i nega-

egzistencijos
kuri valstybė paskubino
kitais žodžiais karo konfli

abai len-

dra- 
kapi- 
karai

Žinoma, gal ir perdaug 
sus mano tvirtinimas, jog 
teistinėje visuomenėje 
neišvengiami, nes kai kaj gali
pašąkyti, jog pav. tokios rpažos 
valstybės kaip Danija, Skandi
navai ir Holandija, nekariauja 
ir negalvoja kariauti. Bet tai 
nevisai teisinga nuomonė, nes 
mes iš istoirjos žinome, kad jos 
kadaise kariavo ir kariavo ne- 
menkiau, kaip šiaiidien didelės

liuli naudotis tos galybės globa. 
Alį j o laikas, kada tos galybes
vaisiai turi pasirodyti. Beit vis 
dar nepasirodo. Kodėl? Kas tuo 
reikalu turi rūpintis? Gal lais
vamaniai, šliuptarniai arba bib- 
lislai?

Taigi, susijaudinkite, broliai 
Romos katalikai, kad tuo daly- 
I... ----- ------------

Patriotas
ku nepriseilų rūpintis jūsų 
jos priešams.

ri ribas.

s

l ne pro- 
a. Gink- 
s, jog jį

net tech- 
o ir kas-

metų tie

negu reikalinga. Dau- 
teks pakeisti savo pa
dariau ir imtis fizinio 
Laukiamoji 

žemės 
padės

Vilniaus 
reforma žymia 
sunormuoti dar- 
santykius pačia-

KAUNAS. — Per D r-jos Vil
niaus Kraštui Remti Vyr. ko
mitetų ligi gruodžio 1 d. gauta 
apie 300,000 litų aukų pinigais 
Vilniaus kraštui atstatyti, šio
mis dienomis į Vilnių pasiųsta 
dar 25 vagenai maisto.
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Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

nias Raudonos Rožės Klubo. 
Norinti pristoti kluban ateikite. 
Paskutinis susirinkimas 
siems. ’

A. Stuparienės 
Laidotdvės 
Pirmadienį

Netikėtai pasimirė užvakar 
vakare

Pirmadienį, sausio 8 d., Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse bus 
palaidota Antoinette Stdparie- 
nė, 227 S. Cicero Avė., tų kapi
nių direktoriaus, Kazio Stupa- 
ro, žmona. Ji ilsėsis kapinėse, 
kurioms, gyva būdama, daug 
darbavosi ir gelbėjo savo vy
rui, kurių reikalais nuolat rūpi
nosi ir dėjo pastangas jas žo
džiu, pinigais ir darbu parem
ti. ' /

Velionė pasimirė užvakar va
kare, 7:55 P. M. St. Elizabeth

COAL
$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

EGG ................
NUT .............—
BIG LUMP .....
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

t

NAUJAUSI IR GRAŽIAUSI 1 
DARIAUS-QIR£NO SIENINIAI 

Kalendoriai 1940 m.
Atvaizduojanti abu lakunu, jų 

tikrą orlaivį Lituanicą ir Soldino 
mišką, spausdinti 4 spalvomis, 
15x20 dydžio, labai puikus art. 
J. Arlausko piešinys. Gražiausia 
kalėdinė dovana nusiųsti Lietu
von. Kiekviena organizacija, bei 
kliubai privalėtų turėti šių did
vyrių kalendorius. Kaina 25c už 
vieną. Užsakant pažymėkite ko
kiais norit mėnesiais—lietuviš
kais ar angliškais.

Agentai, norintieji pardavinėti, 
arba biznieriai kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:
STANDARD CALENDAR CO/ 

332 West Broadway, 
So. Boston, Mass.___________ t_______ __________

ligoninėj, kur buvo atvežta iš 
namų tik porą valandų anks
čiau. Mirtis buvo staigi, bet 
gailestinga, nes gavusi smegenų 
ataką, yelionė nebeatgavo są- 
itionės ir ramiai užmerkė akis 
amžinam miegui.

Antoinette . Stuparienė buvo 
46 metų amžiaus ir paėjo iš 
Drasutaičių kaimo, Joniškio 
valsčiuj, Šiaulių parapijoj. Ą- 
merikon ji atvyko 28 m. atgal. 
Netrukus ištekėjo už Kazio Stu- 
paro ir šįmet liepos 3 d. ruo
šėsi minėti sidabrines vestuvių 
sukaktuves. Velionė išauklėjo 
sūnų Albertą, kuris dabar yra 
vedęs su p. -Helen Daubariute, 
ir dųkręlę Liliją, “Naujienų” 
raštinės tarnautoją, kuri yra 
gerai žinoma Chicagos koncer
tų lankytojams kaipo jauna ir 
gabi dainininkė.

Skaudus smūgis visiems
Velionės vyrui Kaziui, sunui 

ir dukrelei, giminėms pp. Pū
kiams ir draugams, kurių ve
lionė turėjo šimtais visoj Chi- 
cagoj, jos mirtis yra netikėtas 
ir labai sakudus smūgis. Lin
dės jos “Pirmyn” choro nariai, 
kuriems ji visuomet ištiesdavo 
pagalbos ranką ir kuriems nie
kuomet nepatingėjo padirbėti. 
Tos liūdės “Naujos Gadynės” 
choro nariai, kuriuos velionė 
lygiai rėmė pinigais, darbu ir 
patarimais. Liūdės jos likimo 
nuskriausti lietuviai, kuriuos ji 
visuomet priimdavo kaip drau
gus, pavalgydindavo ir dar do
lerį rankon įspausdavo. Velio
nės liūdės visi, kam tik 4eko 
laimė ją pažinti gyvenime. Ji 
buvo nepavaduojama šeiminin
kė ir motina, ir nepavaduoja
ma jaunuolių, varguolių ir viso 
Chicagos lietuvių pažangaus 
veikimo drauge.

Kalbės Dr. P. Grigaitis
Antoinette Stuparienė 

pašarvota koplyčioj adresu
S. Cicero avenue, o laidotuves 
tvarkys direktorius J. J. 
O’Shea. Laidotuvės prasidės 1 
valandą po pietų’.

Kapinėse eulogiją pasakys 
“Naujienų” redaktorius Dr. P.

grupė dainininkų
atiduos velionei paskutinę 
garbų sudainuodami kelias 
mėgiamas dainas. —-Rs.,

Senų Ir Naujų Metų 
Įvykiai Cicero 
Lietuvių Tarpe
Kaip Pradėjome Naujus 1940 

Metus.
CICERO. Pirm negu pradėsiu 

kalbėti apie naujus, laim.ngus 
metus, reikia prisiminti apie se
nuosius.

Nelaimė.
Štai paskutinių dienų nuoty

kiai: Romanas Čiža-Chasus gy
vena adresu 4830 W. 14th St. 
Dirba naktimis Victor Gasket 
Co. Žmogus nėra jaunas, bet 
apsukrus, pilnas gyvumo neblo
gas muzikantas. Tų mušti gera 
žmogų ištiko nelaimė. Prie 49 
Avė. ir 12 gatvės laukė gatve- 
kario važiuoti darban. Neatsar
gus automobilistas jį suvažinė
jo. Ranką sulaužė ir visą su
daužė. Be sąmonės nuvežtas 

Čįą suteikė 
pranešė na-pirmų pagalba ir 

miškiams dukterei ir žentui, p. 
Muraski, Tokiame atvėjuj nauji 
metai nekam verti. P. Čižas yra 
narys SLA 301 kuopos ir Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos. Ne- 
kurį laikų ligdnis turės būti

Draugiškumas Apsimoka.
Šaulis-Migulis tavemio biznie

riai, 4845 W. 14th St> Abudu 
Kareivių Draugijos nariai. 
Jiems viskas gerai sekasi, štai, 
praeitą šeštadienį jie turėjo “šu- 
rumburum”. Tai sumanymas p. 
Mikulienės. Visi stebėjosi, kad į 
trumpą laiką sutraukė tiek 
daug svečių. Kaip svečiai, taip 
ir patys savininkai yra pilnai 
patenkinti. Puikiaus Jbuti nega
li — palaikyti draugiškumą ir 
remti vieni kitus visuomet.

406 ' Sužiedotuvės.

INSURANCE Grigaitis ir

(APDRAUDA)
pa
jos

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

James Balad mas, 31, su 
tha Diokoumis, 22 
v Joseph Rasimas, 27, si 
nice Heįmbach, 25

August Gerske, 64, su Emma 
Luth, 46

Ber-

Ber-

Reikalauja 
Perskirų

Barbara Moser nuo Antai\o 
Moser

Gavo
Perskiras

Dorothy Passfield nuo Geo
rge Passfidd.

Iš Lietuvos
Įvairus Įvykiai

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir aamų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nue Public Liabi- 
iltiea.

NAMŲ NUO
Girdėta Per 
Radio

O ve apie praeitas Kalėdas. 
Kad padaryti tas šventes įdo
mesnes ir atmintinas, jaunasis 
Aleksandra Eudzeliš įteikė dei
mantinį žiedą Genovaitei Ket
virčiu tei. Tai ženklas vedybų, o 
tai bus puiki pora. Abudu su
pranta gyvenimą, mokyti, turi 
gerus darbus. Genovaite bus ge
ra šeimininkė, taip kaip A. A.

O kokis butų 
matau.

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Fred Allen programe:
“Gaila, kad sovietų Rusija 

deda tokius didelius iškaščius 
savo pavilionui nugriauti New 
Yorko parodoj. Kodėl rusai ne
parodo triubesį suomiui. Tada 
nereikės griauti. Jis pats su
grius. )

jos motinėlė.
džiaugsmas motinai 
gražų, gerą žentą. 

f

Nors Genovaitė ir neturi savo 
brangiausios mylimos motinos, 
vienok jinai nėra viena. Tur.

KAUNAS. — Lapkr. S d. 23 
vai. Šiaulių apskr., Padubysio 
valse., Kaitulių km. sudeg 
stazijos Neseckienės dvi 
nes ir tvartas. Nuostolių 
ryta apie Lt 8,000. Darži 
degė iš keršto savininkes gimi
naitis Leonas Neseckas.

Lapkr. *T
Smalkų, vjdsč., Saman 

 

km. gyventojai rado než 
moters lavoną. Lavonas 
uogavimo ; vjetoje, 
daug spanguolių. Manom 
tai nelaimingas atsitikimas.

Lapkh 8 d. apie 20 vaĮL Vep
rių valse., Pagelažių km 
damas iš Ropiainių sanatorijos 
į namus pakelyje staiga mirė 
eigulis Česlovas Ledzinskas, 37 
m. avižiaus. Ledzinskaį sirgo 
džiova ir mirė dėl širdie 
ližiaus. , ...»>[ .<>I

Lapkr. iši 16<į 17 d. m. 
žinomi asmens sulaužę 
žemės ūkio kooperatyve 
vedamos patalpos dvejų durų 
Užraktus pavogė apie L 
pinigų ir prekių, 
ieškomi.

ė Ana- 
darži- 
pada- 

nę pa-

d. Stačiūnų dv., 
ykščios 
nomos 
rastas

kuif .augo 
a, kad

, griz

3b para-

ktį ne-
Sedcs
negy-

t. 5000 
Piktadariai

Vagia medelius

RaltlnB atdara kas vakaras 
Iki t vai. Sekmadieniais — 
ana 9 ryto iki 1 vai. popiet.

Listen to and Aduertise over

PAtANDECH’S YUGOSLAV RADIO
Songs and Music 

Tamburitza Orchestra
Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

buvo suruošta Engagement Par- 
ty, 2930 N. Merrimac Avenue. 
Sykiu buvo jr lauktuvės naujų 
metų. Kaip visi, taip ir sakom, 
nauji metai teatneša daug lai
mės Genovaitei ir Aleksandrui. 
Butų neprošalį, kad netrukus 
garsiai suskambėtų vestuvių 
varpai.

Vilniaus Lietuviams

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

Barai ir Visi Įrengimai. Renda Pigi.

WILLOW SPRINGS, ILL.9000 ARCHER AVĖ.

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

Turtas virš - -
Atsargos fondas I

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

$4,000,000.00
- $275,000.00

FED 
— .i i r-~*_____________and

LOAN ASSOClATlONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

MNGS JL
CHARTERED BY, U. S. . 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE.

prekybos metodų reikalą 
kaip ši organizacija gali j 
padėti.

Mięhvest Grocery Co. 
Vieninteli organizacija 
visi krautuvninkai gali 
reikiamą pagelbą. Pirmia 
čia perkama prekės stam 
nomis tiesiai iš gaminto; 
dirbtuvių. Antra, turi labuti di
delius sandelius, patogiai : 
sų apylinkių privažiuojami, 
čia, išpardavimai garsinam 
tos laikraščiuose, tuo paČiti pa
siekiant praktiškai veik 
vieną namą.

Suprantama, toks prekybos 
būdas yra parankus ir naudin
gas. Tuo budu galima save pre
kybinius reikalus atsakančiai 
pagerinti ir, galiau, susi 
naudos. Taigi, kiekviena Šeimi
ninkė, kuri planuoja šiemš me

si tams savo biudžetą ir krsutuv- 
Tokiems, aišku, reikalinga atsi- ninkas, tuoj turėtų kreiptis į 
kreipti į Midvvest Grocery Co. šios organizacijos raštinę 
centralinę raštinę ir pasitarti rimų. (S

Nauji Metai - 
Nauji Planai

Su Naujais Metais žmonėš 
ruošia naujus planus. Tai da
roma gyvenimo pagerinimų su
metimais. Nuo planavimo darp 
bo nesilieka ir šeimininkė, nes 
jai rupi sumažinti išlaidas ir 
bendrai ekonominis gyvenimo 
sutvarkymas.

Tos šeimininkės, žinoma, at
ėjusios į Midwest Stores rap 
sau reikiamą pagelbą. Tūkstan
čiai jau yra patyrę, kad Mid- 
west Stores parduotuvėse mai
sto geresnė rųšis parduodamą 
žęmesne kaina ir, todėl, geriau
sia vieta maistui pirkti.

Tą supranta jau daug kas ir 
iš krautuvninkų dar priex *ios 
organizacijos neprisirašius

yra 
kurioj 
rasti' 
įsiai, 
bme- 
ų ir

š vi-
, tre-

vie-

kiek-

MIDWEST STORES VISADA GAUNAT

GERIAUSIĄ VERTYBE
GERESNĖS KOKYBĖS VALGIUS ... GERESNI PATAR

NAVIMĄ IR GALIMAI ŽEMIAUSIAS KAINAS!

IŠPARDAVIMAS! Penktad. ir šeštad., Sausio 5 ir 6
Puikiausias Smulkusis

CUKRUS Grynų
Burokų

ROKIŠKIS. — Yra tikrų so
do mėgėjų, kurie 'vagia, paso
dintus su pašalpa mede' 
vaisinių medelių pavogė iš Iz- 
raliaus sodo.

Dabar labai madoj rengti pa
rengimus ir visą arba dalį peb 
no perduoti Vilniaus krašto 
lietuviams. O jiems parama rei
kalinga. Kas tai suprantate ir 
atjaučia te, ištieskite savo pagal
bos ranką šiame šeštadienį, 6 
dienų vakare ateikite p. šamo
to svetainėn, 1500 S. 49th Avė. 
Ten Klovainicčių Klubas turės 
parengimą. Gera muzika, gėri
mai, užkandžiai, ir kitos links
mybės. Pelnas — viskas eis Vil
niaus kraštui. Tad neskupėkits 
ateikite. Be to, išgirsite praneši- 
inų nuo p. Kazakaičiutės, kuri 
tikką atvažiavo iš Lietuvos, 
Klovainių parapijos. Ne taip se
niai aidas nuskambėjo, kac 
Stasys ir Ona Kazakaičiai atva
žiavo. Jie čia sėkmingai dar
buojasi, o dabar ir jų sesute, 
nors -su baime ir dideliu vargu, 
pasiekė’ savo gimtą kraštą — 
Ameriką. Jie sako, “Laiminga 
ta šalis, Amerika.”

R. R. Susirinkimas.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kuri galėsi 
visus karo veiksmus.

Antroje žemėlapio 
yra pasaulio kraštų ir 
rasas, su pažymėjimai
dūmo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15c.

Naudokitės “Nau 
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie 

gimus.
porą menes

Penkiadienio vakare Linos 
bes svetainėje metinis sįsirinJG

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
žema kaina. Musų Darbas ga - 
•antuotas. Taipgi pristatom an 
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted Si. 

Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGT?aukti

rielb.)

CONRAD
FOTOGRAFAS

• ludija įrengta pn 
os rųšies su mo 
rniškomis užtai

omis ir Hollywood 
iesomis. , Darbas

•^rantuotas.
420 W. 63rd St.

ei. ENG. 5883-5840

arcus
10 sv. 47c RYTINE RADIO 

VALANDA
“TASTEWELL” Grynų Tomatų
CATSUP didelisjl4_unc. būt. g už J 9*
“MIDWEŠT” De Luxe
KAVA puikiausias kokybės sv. ken 25^

s v. pax.

“ELMDALĖ”
TOMATAI Puikiausios Kokybės No. 2 ken. 3 250
“TASTEWELL”
PIAUSTYTI BUROKAI No. 2 ken. 2 UŽ 170
“MIDWEST

Sriubos ».atų ar Daržovių 
lis 21 unc. ken.

....... . .
2 už 19c

“SHURFINE”
OBUOLIŲ KOŠELĖ No. 2 ken. 2 už 19<<- - - - - . . -
“WEGNER’S”
GRAPEFRUIT No. 2 ken. 100
“TASTEWELL”
VYŠNIOS Raudonos rukščios No. 2 ken. 110
“MILLER’S” 
CORN FLAKES Did. pak. 90
“MIDWEST” Gryna
GRAPEJAM sv. džar. 150
“DOLE” Piaustyti
PINEAPPLE__ l 15'unc. ken. _2.už 25*

?sN. B. C. Preimum
“MIDWEST”
SARDINES Didelėj Apvalainės Dėžutės 2 už 230
“EUROPA” Geri Importuoti
Piknikams Kumpiai 6TikVvisases
“DAVIES” Frankfurts, Be Odos
“BUYING BRAND” Mince Harn
OBUOLIAI Puikus Mclįtosh____
“SUN kišt” <3al if. Naveį 
GRANDŽIAI Dideli 176 dvdžio

1
KOPUŠTAT Šviežus r.
RTnšo

sv. 39*
s v. 22c ‘ 
sv. 22c

4 sv. 17c

— iš stoties —

Kasdien
iki

■fftndt

9:15 vakaro.

vėliausias tinlaa, 
į ir kitus įdomins 
pranešimos.

■ iI

NAUJIENŲ
Kalendorius

1940
METAMS.

NTAUJIENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kelen dorių 

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

Kas užsirašys 
—gaus kalendorių 
Paskira kopija—10c.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chfcago, Illinois.

Lietuvos ir

“Naujienas” 
nemokamai.

tuz. 25£
3 sv. 100

2 did. pak. 39^
4 už 250
3 už ĮĮ0

Viena 320

liūs. 18 exas
2 maži 17c

LUX” Prausimosi Muilas

te sekti
PIRK NUOpusėje 

salų są- 
s jų di-

EŠT1 NES PIGIAU

STORES

“P and G” Naphtha Muilas

150

Paren-
lapių didelio
Binkio ir Tarulio 188 pus- 

formato
ų atgal

“MIDWEŠT” Maudyklės ’
TISSUE 1000 šmot. rolės 3 už 17*

--------- -2J» . T-l-------- --------------------------------------- ----------------------- '■ "
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

MADŲ

taisykite Savo 
Namus Pako!. 
Viskas Atpigę

Apie 
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo sveta 
šome kreiptis į “Naujienas' 
kad nesusidurti su lutais pa 
rengimais ir išvengti 
dalijamos konkuren 
patarnavimą “Naujienos' 
kia nemokamai.

VILNIAUS
ALBUMAS

neturi pinigų, kreip 
Naujienų spulką,- 
paskolą ant ilgi/

nių, pra

nepagei- 
cijos. 19 šį 

tei-

Kainavo $4.00, 
persiuntimu
TIKTAI$3.00

dabar BU

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HAlSTED ST. 

CHICAGO, ILL
/

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, HL

Vardai. T

Adresas.
Miestas.

Vaistu
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“NAUJIENIP'IUBILIEJBNIS 'ESTAS* B
r J

ĘONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

f

14

10029 S. Princeton 
A /e., Chicago, HL 
TbL Comm. 2073

Turi 190,262 balsų

4353 S. Talin Av. 
Chicago, III.

Tel. La f. 3974
Tiri 143,570 balsų

13 15

A. SINKUS

32
>

EDVVARD

US

St24th st.

A. RAŽAITIS

2122 W. 24‘ St. 
enieago, III.

Turi 18138 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St, 

Chicago, UI.
Tel. Englewood 6530
Turi 121,200 balsų

LAIPSNIS SESTAS
REIKIA 160,000 BALSŲ—DOVANOS $480.00

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

2

N. St. Louis2640

Chicago, I1LAvė.,

AIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40.000 BALSŲ—DOVANA $100.00

P. GALSKIS

3

LAIPSNIS PIRMAS
(Pirmo Laipsnio Tęsinys)

16

DOVANA

PETRONĖLĖ

ŽUKAS

Chicago, III.

Turi 14075 balsų

M. DUNDULIENĖ

615 Cortland St

Hart, Mich.

1739 S. Halsted
Chicago, III.

F. DAUGINT 
359 Jefferson St- 

Aurora, III. 
Turi 21881 balsų

2131 W.
Chicago, III.

AL.

aMBROZEVIC

.i
JUSĄS

Turi 13768 balsų

GAPŠIS

Valley View

Baltimore.Md
r o

5 8

BULOTH,

527 S. 4th St., Easl

Louis, III.St

J. MAKSVITIS

Turi 2275 balsų3000 balsųTuri
Turi 11025 balsųTuri 11940 balsų

129 10
12109

J. GLAVECKASJ. SEKYS
J. ŽIČKUS

KULESUSM.

904 Broad St.
Hartford, Conn.Elizabeth Av.

4500 balsų

M. ROVMTIENĖ
700 S. 9th St.

Herrin, UI.

TIŠKEVIČIUS
27 Nonvood avė.
Brooklyn. N. Y.
Turi 3500 balsų

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

SUGDINIS 
212 E. Clark St. 

W. Frankfort, III. 
Turi 2750 balsų

. Boi. 202
Calumet City, III.

ST. MOCKUS

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.

1224 Harrick Avė.
Racine. Wis.

F. BULAW 
806 W. 31st St.

Chicago, III. 
Turi 11232 baįų

J. /ADŽIUS’ 
3727 Deodor St.

Indiana Harbor.Ind.
Turi 4300 balsų j Turi 4175 balsų

. LAIPSNIS TRECIAS
. _____ (Trečio Laipsnio Tęsinys)

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.
Turi 21075 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00

S. P

2230
Grand

Turi

«
Į

RAUDŽIUS

Alpine St.,
Rapids, Mich

6025 balsų

6
•

T. MATULI AUS - 
KIENĖ

1519 W. Lombani

St., Baltimore, Md.

Turi 5494 >balsų

7

M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Avė., 
Melrose Park, III.

Turi 5000 balsų

t

/

8

r—...

NON GRADUS
NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

4405

Av

Turi 13,540 balsų
Turi

A. F. SWEETRA 
135 Newberry St 
Lawrence, Mass.
Turi 2275 balsų

Turi 13275 balsų

Turi

J. MAČIULIS 
)06 Prescott St-, 
Waukegan, III 
?uri 54,725 balsų 48,952 balsų

Turi 10843 balsų

151413

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av. 

Chicago^ I1L 

Turi 10908 baisų

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 10925 balsų

J- ŽUKAS 
1739 S. Halsted St 

Chicago, III.

ART. STANIONIS 
3950 W. Gladys

Avė.. Chicago, III. 
Tel. Nevada 8856 
Turi 37,106 balsų

1108
Grand Rapids, 

Mich.

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

ONA VILIENĖ
1646 N. Bell Avė., 

Chicago, III.
Turi 10875 balsų

Turi 2100 balsų Turi 2000 balsų

B. NORGAILIENĖ
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafay.ette 5647
Turi 39.397 balsų

MRS. 
4027 
Avė.,
Turi

K. MANKUS
S. Maplewood 

Chicago, III.
34,150 balsų' Turi 32875 balsų

16

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė. 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų Turi 1765 balsų

8

1033 W. 103 St 
Chicago, m.

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, IU.

13

na

N. Paulina 
Chicago, III.
1600 balsų

. KLIKNA

t

A. NARBUTAS

17
Turi 10678 balsų

C. K.

Turi 32,128 balsų

^9 10 1211

REIKIA 5,000 BALSŲ—.“510.00

1649 
St., 
TuH

32

s.
ALBIN SMALELIS

N-1943 itner

Chicago,UI.Avė.

ve.

Turi 6695 balsųTuri8550 balsųTuri23175 balsųTuri Turi 6500 balsų

Sacramento
Chicago, III

7300 balsų

JOS
1833 

Avė.,

ASCILLA
Evergreen

Chicago, III.

J. ALIKONIS 
324 S. 
Blvd.,

, KRUKONIS
185 Silver St 

Boston, Mass.

JOE VVOSK!
1633 W. Jackson
Blvd-, Chicago, Ui.

tel. Haym. 5890
Turi 22595 balsų

BUDVIDIS 
4094—9th St 
Ecorse, Mich. 

Tel Vinewood 
1—0789

Turi 26,165 balsų

BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha Wis.

Turi 30,102 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, UI.
Turi 28,825 balsų

Mrs FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago. IU.
Tel. Spauld. 9207

Į Turi 28,700 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
DOVANA

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė 

Akron, Ohio

Turi 925 balsų

Turi 1,000 balsų

14 15

J. JURKŠAITIS

t
J. MARTINAITIS

308 E. Market St
Route 1,

Wilkes Barre. Pa. Free SoU, Mich.

Turi 1550 balsų Turi 1000 balsų

18 19

ST. ŽUKAUSKAI f. RUSINS KAS

42 Keith St.,
Lee Park,

Wiltes Barre, Pa Rodney. Oont 1

• CANADA
■>

Turi 650 balsų . Turi 500 balsų

Turi 500 balsų

Turi 300 balsu

b. RŪKE

1042 N 7 St 
Clinton, Ind.

GEO.
ŠEŠKAUSKAS

1418 Muskegon av. 
Grand Rapids, 

Mich.

Box 318
E. Millinocket 

Maine.

16

F. EDKINS

20

21

A. L. SKIRMONT 
15723 La Throp Av. 

Harvey, UI

Turi 23045 balsų

J. NOVO- 
GRODSKAS

115 Behvood a 
Toronto, Canada

KONTESTANTŲ IR SKAITYTOJŲ DOVANOS
BUICK AUTOMOBILIS, MILDA AUTO SALES, 810 West 31st Street 
PARLOR SETAS, PEOPLES FURNITURE CO., 4183 Archer Avenue. 
BEDROOM SETAS, NEW CITY FURNITURE CO., 1654 West 47th Street 
DINING ROOM SETAS, ROOSEVELT FURN. CO.. 2310 W. Roosevelt Rd. 
VICTOR RADIO. J. F. BUDRIK, 3417 So. Halsted Street.
KITCHINET SETAS, V. BAGDONAS, 3406 So. Halsted Street 

Ir daug kitų dovanų.
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Naujienų Konteslo Eiga menų kntuluyę. Ąlfoųsąs yr$

uvo malonu su jumis

Šis kontestantų puslapis jau 
yra paskutinis, ftjąn norų rei
kalo perkratinėti kiekvįeųo 
kontestanto pasiektus rezulta
tus, nes “kopėčios” aiškUį at
vaizduoja jų darbuotę.

Draugai k o n t e stantai-tes, 
man
per J&iuos praeitus metus dar
buotis, susirašinėti ir kur bu
vo galima, pasimatyti. Malonu 
buvo pasidžiaugti kartu su ju
mis jūsų pasisekimais ir ap
gailestauti nepasisekimais. 
Nors ir buyo atsitikimų, kur 
už klaidas gaudavau pabarti, 
bet žinodavau, kad ju?ų kiek
vieno pabarimas ar patarimai 
visados buvo nuoširdus, ir tas 
_____________________ -i

>

JURGIS GAVIENIS 
gyveno adr. 2322 W. 59th St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 d., 6:35 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 66 metų 
amž., gimęs Jurbarko parap., 
Kubilių kaime.

Amerikoj išgyveno 44 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Agotą, po tėvais Bak- 
Šaitę, sūnų Joną, 3 dukteris: 
Anną De Woskin, žentą Dane, 
Marie Demęreckis, žentą Vic- 
tor ir La Vergne, anūkę Ma- 
rianne Demereckis, brolį Cas- 
per Gavienis, brolienę Augus
tą ir daug kitų giminių. O 
Lietuvoj—brolį Kristppą ir 
seserį Marioną.

Kūnas pašarvotas Bournes 
koplyčioje. 6245 So. Kedzie 
Avė. Laidotuvės įvyks suba- 
toj, sausio 6 d., 1:30 vai. po
piet. Iš koplyčios bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Jurg 
giminės, draugai j 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Sūnūs, Dukterys,

Brolis ir kitos Giminės.
Ląid. Dir. A; J. Bourne, tel. 

PROSPECT 9593.

man, kaipo konteslo vedėjui, 
buvę tik/ pąųioka dėl ateities.

Visiems kontestantams tariu 
širdingai ačiū, o kuriuos turė
siu progą pamatyti ypatiškai 
kontesto užbaigimo ir skaity
tojų baukietę, sausio 1^ d., 
tai pasistengsiu atsilyginti kuo 
galėsiu.

šiame baųkiete koncertas 
prasidės 4 vai. popiet ir tęsis 
apie 1 vai. laiko. Po to bus 
dalinimas dovanų kontestan
tams ir skaitytęjąms. t

Atsiprašau kontess t a n t ų, 
kad negaliu greitai išsiuntinėti 
jums priklausančias dovanas, 
bet už savaitės laiko tikiu, kad 
paspėsime viską sutvarkyti.

Dar kartą tariu ačiū kontes- 
tantąms ir visiems “Naujienų” 
skaitytojams ir rėmėjams už 

jūsų pagelbą kontes- 
ir Naujienų Bendro-taniams 

vei.
—T. Rypkevičia, 

Konteslo Vedėjas.

Mano Talka

Gavienio 
pažįstami

11 n R A Gėlės Mylintiems U ©4 A Vestuvėms, Ban- ij frlkietams, Laidotu- 
vėms, Papuoši- 

gėlininkas maips 

4180 Archer Avenue 
Phoąe LĄjFAYpTTE 5800

a amib.k i A ShmčHnu’S^les H VEIK Q Telegramų į L U V Ll |> IO Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YĄRDS 7308

veiklm ir e^ęrgiųgąs jaunūo-'Neęų^Jį atsinąųjiiip 
,iįs’ tYr isi8’JSs Wni.0 “Nąųijenąs”. P-n^i Kundrotu 

yrą labąi įpaĮęįiųs žiųoi^s, 
DŲ,ęsekiiąi seka gyvenimo pd- 
kąjųs, .turį išąųbJėję pavyz
dingą š.eįjnynų. VJena mergai
tė, Norą, b b 16 iųe,tų, neve.d 
si, Q kitj yaįįkai yrą vei 
ij- gyyeųą pavyzdingą?. P 
Nora ląbųi taisyklingai vai 
ją lietuviu kalbą. Ji įųėgitą 
dąįųąs įr lęšimus įr dalyvauja 
y įsuose vię&ųęs.e parengiamo
se.

patyrįmą.

Juoząs ir Vincentą Sliaži.ąj, 
3847 Sjf. 66th St., atsinaujino 
“Naųjjeųąs”. Jie yra mapo šir
dingi tąįkininkąi ir geri Žm- 
niinipkąi. Jų x(jų^reJč Valeriją 
turi gerą išauklėjimą, baigu
si „ T ,
siškų šokių akrobatė ir bale
rina. Ji dabar dar lauko šokių 
niokyklą ir nori vėliaus užim
ti scenoje aukš,tą vietą. Aš jai 
linkiu daug laimės ir sėkmin
gos kloties.

gerų išauklėjimą, baigi 
yjkštąją ??iokykĮų. Yra kla

J. Tlioęiąs, 5906 Cąįumętl 
Ąve., atsiųaujino “Naujienas.”! 
Jis šia prenuinęrąyįm.o proga 
mane sopiai džiugino, bet ,<Ja-. 
bar gavusi užsąkymą džiąu-: 
gi uosi jums pątąrnavusi. J. 
Thopias yra gerąs lietųyi^, ęn-; 
ergingas veikėjus ir sąmopin-: 
gas šeimininkas. Jo žmona 
taip pat yra širdinga, maloni 
ir darpi šeiininipjkė, ŲŽtą^ ir! 
jų gyvenimas yrą s.ąįdųs įr' 
sėkmingas.

u-

4ė 
o-

Ąųną Kapipsk^s, .užeigos 
vinįi?J<ė, 3437 S. Morgan St 
prejiųiųerayo “Naujienas”, 
širdingo įr molonąus budo 
iiiųtė, turi jaųkįą ir sma 
užeigą. Visiems pa lari u ten m 
vykti ir sųiagiąi pąsisyęčįu

Povilas Jukoms, 6021 S. Cąl-

5610 S. Maplevvood Avė., at
sinaujino “Naujienas”. Jų sū
nūs Alfonsas, 1513 East 671 h 
St., turi radio ir elektros reik-

4
''"" 'a, T A'.r r ' ' 

JUZEFĄ MATULIS, po pir
mu vyru Mleczko 

gyveno adr. 2028^ W. Moffat, 
Tel. Brunswick 9897

r Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 3 d., 12:25 vai. popiet, 
1940 m., sulaukus 42 metų 
apnž., gimus Chicago, III,

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Danny, motiną Cathe: 
rine Gepsewicz, ir šeimyną, 4 
dukteris: Evelyn, Dorothy, 
Lorraine ir Jeanette, jos vyrą 
Stanley Kasprzycki, 2 brolius 
Benny ir Alex Mleczko, tetą 
Savokienę, jos vyrą ir šeimy
ną iš .Waukegan, III.

Priklausė prie Simano Dau
kanto Dr-stės.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
yičiaus kopi., 4348 S. Califor- 
ųia Ąve. Laidotuvės įvyks 
seštad., sausio 6 d. 8:30 v. ry
to iš kopi. į Nekalto Pras. P. 
t v. parap. bažnyčią, kurioje 

tsibus gedulingos pamaldos 
už velionės, sielą, p iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazįmiero ka
pines.

Visi a. a. Juzefos Matulis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Broliai ir kitęs Giminės.

Laid. Ųir. J. Liulevičįus, 
Tel. LAFAYETTE’ 3572.

prcųumerąlą baigsis liepos 1, 
1940, bet norėdamas praturtinti 
mano talką balsais, jis ir vėl 
visiems metams užsirašė lai
kraštį. “Naujienos” yra jo mė
giamiausias laikraštis, jis ir 
įietuvoję važįilėdamas su 
joms santykiavo. širdingai 
vertinu jūsų gerą širdį.

Dennis pačius, 810 W. 19th 
St., “Naujįęnįetis”. Jis turi mo
dernišką siuvyklą: joje taiso, 
valę, prosina ir siuva naujus 
drabužius. Visi užsakymai at- 
liekąnii gerai ir pigiai. Kam 
reikalingas širdingas ir geras 
patąrnavilnas, tuoj kreipkitės 
pas pj^Bačių.

Asliląjįd ' Ląųndiy, 5622 S. 
Ashjąnd Avė., lietuviu geriau
sią skalbyklą. ‘Jų skalbykloje 
iš’ska^bli balliniąi lur nepa
prastą baltumą. Pašaukite: 
Prospect 716.0. Visiems balti
nių plovimo reikale patariu

rasite jų skelbime.

Mrs. Adela M. Millpr, 
Artesian , Avė. Ji yrą 
specialistė ir pritaiko 
dąkląrų instrukcijas. 
Čios išlaikyti kūno gra^ų faso
ną, tuoj kreipkitės pas p-ą Mil- 
ler, o ji suteiks jums gerą ir 
mand agų p a tar n a vi m ą.

6142 S. 
gorsetų 

pagaį 
Noriu-

f

iąyęfpą, guriame galima gauti 
gę^ąs vynąs, degtinę i?? alus. 
Jie yrą širdįngi JD.andagus 
lietuvįąi, dalyvauja visuose 
viešuose pąręi?gi?ji,uose ir san
tykiauja su W$no talkiųinl^ais. 
Seniau? p. Pollaclc sįrgo. Nor? 
ir dabar negaluoja, bet jis jau 
kiek gerlaus jaučiasi ir ihėg- 
sta draugi j ąi?- lankytojus.

Visiems širdingai dėkoju 
gąusią pą??amą ir už talkai 

ONĄ DOVGIN 
6108 So. State St. 
Tel. Englevvood 6530.

uz

*.ą-

v.
>0-

oti

Juozas įr Valentiną Gavr 
vięiąi, užeigos savininkai, j 
East 75tli Štv^ užsirašė 
• • t- y • . i . t .

ila- 
,810 
au- 

jienas”. Jų 'užeiga labai puoš- 
im- 
yr.a

??? jp .ąppųpįįjtą y?§,Qk?$įę 
portųotąis ^ęi’iiiiąis. Jie 
geri šeįinb??hkąi, turi ųža igi- 
??ę gražią Įeįjnyiją : Juozą, Vla
dą ip įLilįjąną. ĮJlijąną dąp 
nęye.dįis? įž dabar Ją??]k,o imi- 
v.edsitetą. 'P-ai

yra

v.edsitetą. p-ai Gavrilayįčiąi 
yra mano širdingi tąlkinįnkaį, 
užtat ir mano talkos nariai jų 
nepamirš.

, užlaiko
5th St. Jis

Staųiey Slani 
černę 857 East 
sii?.ąuj?i?o “Naujienas”. Ję 
čęr?ič yra gerai įrengta įr 
ri pirmos rųšįes mėsą. Arti
veliantiems lietuviams pata
riu atsilankyti ir persitikrinti 
apie jo gejrą ir mandagų 
tarnavimą.

bu- 
at- 

bu-

gy-

pa-

Aiiton Ąrnięųuį, 210 
yVestvilJc, Įll. 

ąlniintį,

Nuo Mačiulio
Iš Waukegan,

ash- 
šir- 
nes

inglon S t., 
dingai ačiū už 
“Niiujiepos” juį ir vėl laukys?.

iuje,Kaip busi “Naujienų” ba 
mane s(ųĮįį<ę| sakyk, Alio

Jųli ų/^1aĮčių n,ą^, 210 V A 51
SI., užsirašė “Naujienas’' 
yra Dariaus ir Girėno 27 
sto narys, atsižymėjęs 1 
vis. Turi nu’osavą siuvyklą 
rioję taiso, valę, jų’.ęsipa 
tus drabužius ir siuva n 
naujausios mados garniu 
sermėgas, baląkąnųs, p 
ploščiiis, kaili.ęįus, žipę.PUS ię 
fasoniškas barvas.

L po- 
jarci- 
L ku- 
j ė vė
lu jus 
irius, 
ajf.ųs,

. Ęd- 
VNąu-

34,

CLASSIFIED AflS. ]
PERSONAL

__________ Asmenų Ieško _________
PAipšKAU BROLIO William 

Kinskis (Kaminskis) iš Tauragės 
Sodalės kaimo. Dirbo West Virgi- 
nia mainose. Atsišaukite Agnės Ja-, 
saitis. 1818 Desplaines St., Chica
go, III.

Pranas Mačiulis, Box 
North Lewis avė., Wąukągan, 
IJĮ., atsinaujino dienraštį “Nau
jienas”. Pranas turi jau beveik 
išaugintą <fšei?ny??ą, gyvena 
Waukegano priemiesčįo ykyj, 
kur daro gražų ' pragyvenimą. 
Priklauso prie kelių vietinių 
draugijų. Jo šeimynos sūnus ir 
dukterys priklauso prie SLA 
262 kuopos. Mačiulių šeimyną 
yra progresyvė ir gražiai gyve
na. Laimingos ateities.

Kastantas Tautvaišis, 
101h st., Waukega^i, III., 
šė dienraštį “Naujienas 
motinėlei 
2107

BUSINESS SERVICE

NAMŲ REIKMENŲ TAISYMAS 
Taisome baldų nubraižas ir fini

šą. plaunamas mašinas, šaldytuvus, 
klynerius, pečius ir radijus. Visas 
darbas garantuotas. ALEX ALE- 
SAUSKAS, 6343 So. Western Avė.

818 
užra- 
savo 

Justinai Adeikienei,
North 19th st., Spring- 

field, Jll. Tai yra geriausija do
vana Kalėdoms ir Naujiems 
Metams. Motinėlė paėmus dien
raštį į rankas atmins apie savo 
sūnų Kastantą, nors gyvena to
li nuo jo. Atlikai gerą darbą, 
Kastantai.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Dafrbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGA OPER A T O R I Ų 

viena adata mašinom siūti, pinke- 
rių ir blind stiteh hemmers, sekci- 
nis darbas. Turi būti patyrusios 
prie plaunamų suknelių.

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avenue.

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

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

KORACH BROTHERS
Mr. Greenspun, 913 W. Van Buren 

Street.

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

Hollycourt 4221.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 3 
metų vaikui prižiūrėti. Kambarys, 
užlaikymas ir alga. (Kepykloj).

3419 N. Southport.

ENGLEWOODO LIETUVIŲ DE
MOKRATŲ KLUBO mėnesinis su
sirinkimas įvyks sausio 5, 7:30 P. 
M., 354 W. 63rd St. Harris Music 
School Hali antram aukšte. Prašo
me visus atvykti. Reikės darbi
ninkus rinkti baliui, valdyba 1940 
metams. —F. Y. Corresp.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKO
JE TAUTIŠKO KLIUBO metinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
sausio 5 d., 7:30 v. vak. Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Reikės išrinkti darbininkus me
tiniam baliui, kuris įvyks sausio 28 
d. Malonėkite atsilankyti.

S. Kunevičius, Rast.
MOTERŲ DR-JOS 

narių metinis susirin- 
sekmadienį, sausio 7

REIKALINGA VEITERKA į 
lunchroom taverne. Gera vieta, 
nuolatinis darbas. 4949 So. Halsted 
Street.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

Paul Pąniušis, 10636 S 
brookę Ąve., atsinaujino 
jienas”. Jis kiek laiko atgl: 
ręjo įab.ąj su/alotą kojį? 
bąę iš Jįgoninės pąrvykę ??ar 
ųio, bęt vistięk jis i$ loyę; 
neišlipą ir nežinia kaip c 
gąi užtruks pakol jis i 
pilj?ąi sveikatą. J? Jabąi pa- 
gęįdauja, kad jo gentys, 
gai ir ̂ pažįsta???! ąllai^kyti

» « »
Stąnįsloyas Adamkus, ; wau- 

kegaųietię, užrašė “Naujienas” 
savo švogęriui Jurgiui Kapo
čiui, 1220 Harrick Avė., Ba- 
cinc, Wis. “Naujienos” yra ge
niausia dovana draugams. Ki
tokią dovaną greit pamirš, o 
“Naujienos” lankys juos per 
metus laiko kasdieną ir teiks 
visokias pasaulio žinias. /Kapo
čius yra savininkas gražios gro- 
sepięs ir mėsos krautuvus Wa- 
sbinglon Avė., Racinc, Wis.

Ona Buitkien.ė, 838 Adams 
SI., Waukegan, III. užraše dien
raštį “Naujienas” kaipo Kalė
dų ir gimimo dieęos dovaną 
sąyo vynui Steponui Bui.tkui. 
Buį.tkai Wą.ųXegaųc ir ąpylįn- 
kėj yra gerai žięomi, n<p juos 
visi gerai pažįsta. Buitkiene, 
lur būt, yra geriausia gfispadi- 
nė visam Waukegane, nes ka
da yra rengiąsi didesni paren
gimai, tai ji vįsuoųiet yra kvie
čiama gaspadinės vieton. Ji

s dar • i
ar il- 
tgaus

(Irau

visuose didesniuose parengi
muose, kokie tik buvo NVauke- 
gane. Taipgi reikia ir Steponui 
pabirbė ii įr payargli. Baimin
gos ątęitjęs Buitkams.

J. Mačiulis.

LIETUVIŲ 
APŠVIETOS 
kimas įvyks 
d., 2-rą vai. popiet, Sandaros svet., 
814 W. 33rd St. bus valdybos rin
kimas, atskaita nuo Bazaro ir kiti 
svarbus draugijos reikalai.

—M. Visčiulienė, Fin. Rast.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBO 

narių metinis susirinkimas įvyks 
sausio 7 d. Hollywood svetainėje, 
2417 W, 43rd st., 12 vai. dieną. 
Duoklės bus priimamos nuo 10 v. 
ryto. Malonėkite atsilankyti, nes 
yra daug svarbių tarimų.

—Helen Chapas, Rast.
KRUOPIŠKIŲ PROGRES. KLU

BO narių metinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, sausio 6 d., 8 vai. 
vakaro, 1635 S. 49th Ct., Cicero, III. 
Nariai kviečiami atsilankyti, turi
me svarbių tarimų.

V. čepujevičius, Rast.
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 

narių metinis susirinkimas įvyks 
sekmadiepį, sausio 7 d., 1 vai. po 
pietų, parapijos svet. Malonėkite 
pribūti, yra rengiamas balius vasa
rio 4. Turime prisirengti.

—A. Laurinavice, Rast.
DR-STĖS SALDŽIAUSIOS ŠIR

DIES V. JĖZAUS narių metinis su
sirinkimas įvyks sekmad., sausio 7 
d. 1 vai. popiet, Ch. Liet. Auditori
joje, 3133 So. Halsted st. Malonėki
te visi atsilankyti, nes randas, daug 
svarbių reikalų aptarti.

—Frank Bakutis, Nut. Rast,
LIETUVIŲ DIENOS KOMITE

TO šįvakar, vasario 4-tos d. Pa
rengimo reikalu susirinkimas įvyks 
Sandaros salėj, 814 W. 33rd st. 8:15 
vai. Bus galutinas programo suda
rymas, komisijos narių paskyrimai 
ir kiti svarbus reikalai. Galutinas 
nusprendimas kas link krepšinio 
tournamento sausio 29, 30, 31, Lin
coln School Gym. dalyvaujant Lie
tuvos Valstybės Krepšinio žvaigž
dei Pranui Lubinui, kuris atvyks 
iš Hollyvvoodo, Cal. su Lietuvos ir 
Vilniaus krutumais paveiksldis.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS pil
nai įrengtas, tinkąs naktiniam kliu- 
bui. šaukti po 3 vai. po piet. Vin- 
cennes 3909.

SĘRGU, priversta par
duoti savo bučernę-gro- 
sernę. Dirba du bufe
riai. Biznis geras. Kas 
nori gero ir pelningo 
biznio, tuojau atsišau
kite.

NAUJIENOS, 
Box 1120.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

$3750.00—64 PAULINA gražus 6 
kambarių namas, garu šildomas 
naujas pečius, didelis garažas, šva
rus.

$4760—81 NORMAL AVENUE, 4 
flatų, pajamų $110 mėnesy, mokes
čių $60—bargenas.

8110 SO. ASHLAND aukštos kla
sės kambariai, 2—5 kambarius,' tilc 
maudyklė, krautuvė, garažas. Kai
navo $5,500 pastatyti. Dabar $1750.

$1450 ar siūlymas, aukštos klasės 
trijų flatų—6 kambarių, šalinis įva
žiavimas, 3 karų garažas, arti 83rd 
ir Ada. Kreiptis į

MR. MEDORA, 
8110 Ashland Avė. tel. Stewart 3601

WIIOLESALE FURNĮTURE 
Rakandaii ir Įt^sai Par^yi^^^

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bite 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.

dėkingas kiekvienam ir pra
eityje patarpininkausiu jūsų 
reikaluose su “Naujienomis”.

Dar kartą visiems nuošird
žiai ačiū:
lįonteslanlas John Ą. Sinkus

PLUMBINjG & ĮIEATING 
Įrengimai ir ApšildymasANTANINA STUPARIENĘ,

po tėvais Sąvjickąitė
Persiskyrė sų šiuo pasauliu Sausio 3 d 

1940 metais, sulaukus 46 metų amzV 
Hų apskrity, Joniškis valse., Drasutaičių kaime.

Aųierįkoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime mylimą vyrą Kazimierą, sūnų 

Albertą, dukterį Lillian, marčią Helen, dėdę ir dėdienę Ambrose 
Balchunus, švogerį ir švpgerką Joną Stuparus, švogerį ir švo- 
gerką John SHimkus, švogerį ir švogefką, James Pukius, jų 
šeimynas ir daug kilų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko du brolius, Kazimierą ir Edwardą, seserį Teklę ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 406 SOUTH įCICERO AVĖ.'
Laidotuvės įvyks PIRMADIENI, SAUSIO 8 d’., T:00 vai.: po 

piet. Iš koplyčios bus nulydėta į ’ Lietuvių Tautiškas Kapines.
Visi Ą. Ą. ANTANINOS STŲPAĮUEN]BS giminė?, draugą? 

ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėše ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
YYĘĄS, SŪNŪS’ DUKTĖ, MAKTL DĖDĖ JĮl DEDI 

ŠVpGteRIAI, ŠVOGERKOŠ IR GIMINES.
Laidotuvių Direktorius John O’Shea, Tel. AUSTIN
Namų Telefonas AUSTIN 7971.

usio 3 d., 7:$5 yaj. vakaro, 
iąūs, gimus Lietuvoje, Šiaų-

John A. Sinkaus 
Pasekmės

AĮex if Kaziųnęra Mjll,er?
4258 S- Ąvę., savo brto-
Jįųi Vinc??? .alĮiąųjino “Naujie
nas” kaipo JKalędų (Jovąna. 
Vincas Milįęris gyv.ena 73 Ęąs| 
101 St. Jis yrą geras šeiminin
kas ir mano talkos v 
bendradarbis. Alex ir Ka 
ra Miller vįsięn?? gci’Ą* 
biznieriai, visuomenės
ai, o, ųpart to, dar į?’ j??ano tal
kos bendradarbiai.

ŠILDYMO REIKMENIS 
BOILERIAMS DALYS 

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

Nereikia įmokėti tFiTietai išmokėti.
C. Miller Supply Co. 

1247 W. Lake St.
Tel. MONROE 3387

PETRONĖLE ALDONIENE 
(po tėvais Pilitauskaitė) 

gyveno adr. 1322 Š. 49,tji Avė., 
Cicero, III. '

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 3 d., 1940 pi. sulaukus 
pusės ąmž., gimus Tauragės 
ąpskr., Skaudvilės parąp., Pil- 
sildos kaime. Amerikoj išgy
veno 25 metąs.

Paliko dideįiame nuliudime 
vyrą Ignacą, dvi dukteris: 
Teodorą ir Genovaitę Pilitąu- 
skienę, žentą Joną, 2 sūnūs, 
Memartą ir Henriką; penkis 
pusbrolius: Motiejų, Jurgį 
ir F r a n c i š k ų Pilįtauskius 
— ir J p n ą įr J u o z a p ą 
Stribius, ir jų Šeimynas; 
pusseserę Orią ir šy.ogerį Juo
zapą Varnagius ir jų šeimą, 
švogerį Franciškų Aldonį ir 
jp Šeimypą ir kitas gimines. O 
Li,etųvpje ęlu brolius, Antaną 
ir Pranciškų Pilitauskius ir j(U 
šeimas, dvi seseris, Oną Me- 
lįnijepe, švogerį Tarną ir se
serį Barborą ir švogerį Len
kutį ir jų šeimas ir gimines.

Kūnas pašąrvo.tas MąžeiRps 
koplyčioj, 3319 S'. Litųanica 
Avė. Laidotuvės įvyks seštad., 
sausio 6 d., 9:0.0 vai. ryto iš 
kpol. į Šv. Ąntąno parap. baž
nyčią, kurioje alsinus ‘gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Aldo
nienės giminės,’ draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse įr 
suteikti jsi paskutinį patarna- 
yįmą ir atsisveikįnimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai ir ki- 

’ tos Gifninčs.
Laįd. Ųįr. Antanas Petkus, 

Tel. CICERO 2109.-i . ■

V-

J

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ABBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS '

BARSKIS FURNJURE HOUSE, Ine
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 506?

lubilįe-

zimie- 
inomi 
veikė-

Paskutinonųs N-nu 
jįpio Koi?tosio dienomis prisė- 
fo “apdilti”, kad suspėti pąn?a- 
įy{i visus pręspcklųs..

Mą??ąu, busiu išlaikęs pinme-

Patiko “Naujienų” 
Radio Programas

slėpiny Aye., u^sirą§(ė vięį^ps 
Ja “Naujiepąf’.

PuĮsucki buvo atvykusios 
no namus įr po ^irįiųį. 
$įkąlbeji?no jos suliko 
bėJi gaųįi ų^ųjų preptųi 
filį.- P-? B,ęr)ję,cį<gs turi

i m.6- 
l?a- 

pągel- 
crąlę-

|s ^ąy.ę :
K ikųpįųs ją

Ąlitą- 

daina-

P^V^dUpj^- Ęyą ir 
nas Berneckiąi savo ų 
tems duodą ąlą.lįii'kajną 
vimo, kąlbos įt ben
drą jųiokslą. » ■,«» —» — . I I

Mike ■ ir Sįellą P,ollpc|< 
S. Dąmen Ąy.ę., atsin

Jip turi ‘Nąųjįępas

, 6530 
naujino

nes, kad ir visi penktojo laips
nio konteslantąi pridavė daug 
biznio, bet manau mano pa
sekmės buvo užtenkamai ge
ros, kad išsilaikyti.

Nuęląi?kiai ačįu visiems, ku- 
?’ie be?>)t kiek manę parėmėte 
šįąųie kęnlestc ir už linkeji-

,4’įriųenybės kopėčiose ne
užtenka laįmėli BuįękJ: reikia 
pasiekti (išluptą įaironpąsiejai asiuyią laų^nį, o man 
pasisekė pą$iej<įį lijk sestą.

ĮąįĮpių, (e$4Q0.QQ) jkelųfis Rini
tus dęlerįų su viršųųi, xąs man 
yrą didelė pąrąina.

Nors ir man reikėj 
bėli, beį aš lipk ląįmįt 
no rėmėjų parama. /

Paminėti atskirai kiekvieną 
mano rėp^jų šiuo ka

b pa.dir- 
su ma-

mano repėjų šiuo kartu nėra 
galimybes dėl ląikę j r vielos 
stojęs, bet a,š visuęmęt busiu

Sekmadienį 11 valandą ryto 
iš WGES stoties išgirdau “Nau
jienų” programą, leidžiamą orę 
bangomis. Tai tikrai buvo gra
žus programas. Taigi linkiu ge
rų pasekmių “Naujienoms” ir 
visam “Naujienų” štabui linkiu 
kuogeria.usių laimingų 1940 
metu-

Nors niap konteslo nėra‘taip 
pergeriaųsią, bet visgi geriau 
kaip niekas. Taigi iki pasima
tymo “Naujienų” kontestantų 
parengime sausio 14 dieną.

< J. H. Alikonis.
P. S. — Noriu ištarti padė

kos žodį savo kostumeriams, 
kurie užsiprenumeravo “Nau
jienas” per mane. Tariu vi
siems širdingų ačiū. —J. H. A.

(Jaugiau) J
■ !- 1  ..................................................... ................ ....—————

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kąd pąčios Naujienos 
yra naudingos.

Kas diena, .
Tūkstantinės pirkėjų armijo: 
ieško visokių pirkinių, biz 
nio progų ir t. t.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. į., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Clasęified” skyriuje.

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

CANąl 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
plįicago, JJ1.



NAUJIENOS, CMeago

Naujienų Radio Programe 
Sekmadienį Sausio 7tą d

■ ___________ Penktadienis,, sausio 5, 1940

IŠ LIETUVOS AMERIKON PER KARO 
SRITIS

J. J. Žuko Patyrimai Lietuvoj 
ir Kelionėj

Dalyvauja Pirmyn Mergaičių Choras
Kaip žinote, Pirmyn mergaičių choras vi

suomet gerai dainuoja. Balsai yra gerai išlavin
ti. Mokytojas Kazys Steponavičius rūpestingai 
ja's mokina. Užtai bus visiems smagu pasiklau
syti gražių dainų “Pirmyn” Mergaičių, Choro, 
“Naujienų” radio valandoje, sekmadienį, sausio 
7 dienų kaip 11 vai. prieš pietus, iš stoties W. G. 
E. S., 1360 kilocycles. j .

Taipgi išgirsite daug įvairių žinių. Daugiau
siai iš Lietuvos, ir iš kitų pasaulio dalių.

- -- - - ■Ji?-.------ --------------- į---L_. . . .. ----  . ---- - -- -■

Chicagoj Gali 
Kilti Pieno Kainu 
“Karas”

Jau Išsiuntinėjo 
“income Taksų” 
Blankas

Meadowmoor Pieninė Numušė Reikia Išpūdyti Prieš Kovo
Kainą 2 Centais -----------

Chicago gali tikėtis smar
kaus “pieno kainų karo”, o šei
mininkės, 
tas, visai 
eis.

kurios moka sąskai- 
nepyks, jeigu jis at-;

NAUJ1ENŲ-ACJME Teleohpib /

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas, Rooseveltas daro pranešimą kongresui.

(Tęsinys) -
“Taip, Vokietija laimės”, man 

tvirtino aukštas nacių valdinin
kas, kurį sutikau traukiny j. Jis 
gerai angliškai kalbėjo ir pa
aiškino, kad yra direktorius 
valdiškos įstaigos, kuri tvarko 
maistų Vokietijoj. “Užsicnyj sa
ko, kad Vokietijoj žmonės ne
turi ką valgyti. Tas netiesa. Gal 
mažiau valgom kaip kiti, bet 
pažiūrėk į mane, argi aš labai 
blogai atrodau?”

Turėjau pripažinti, kad jis 
buvo nemenkesnis už mane, o 
aš Kaune nebadavau, nes galė
jau užeiti į Pienocentrą arba Į 
kitą žymesnę įstaigą ir prisival
gyti karališkai. Bet tas argu
mento neišrišo. žiūrėk Goer.n 
gą, Hitlerio “dešiniąją ranką”. 
Jį ir pastatysi ir parisi.

“Turi atsiminti, kad Vokieti
jos žmonės visuomet mėgo 
daug valgyti, valgė net per
daug. Taigi, mes įvedėm discip
liną. Žmonės gali valgyti už
tektinai, bet neprivalo persival
gyti*. Badas mums negresia”, 
ėęsė mano bendrakeleivis to
liau. “Mes esame disciplinuoti 
visame kame, ir net Anglijos 
blokada musų neprivers pasi
duoti. . Esam pasiruošę kovoti 
ir penkis ir dešimts metų lai
ko.”/

Įvažiavęs į Vokietiją po “dis
ciplina” patekau ir aš. Muitinėj 
vargo nebuvo, perleido per sie
ną be didelių kliūčių ir tuojau 
padavė man kelias mažas ku
ponų knygutes. Tai buvo mais
to porcijų kortelės. Be jų Vo
kietijoj negali gauti valgyti, bet 
svetimšaliams tuo gerai, kad 
trumpai būdami Vokietijoj, jie 
gali visus kuponus knygelėse 
išvartoti kad ii' vienu sykiu. 
Knygutės yra skiriamos mėne
siui laiko. Vienoj knygelėj ku
ponai yra už 100 grandų mėsos 
kiekvienas. Kitoj — kiekvienas 
kuponas keliems gramams 
sviesto. Trečioj — kuponai ro
dos 50-čiai gramų riebalų. Ket
virtoj — kuponai pienui, ir taip 
toliau.

Užsakydamas pusryčius ar 
pietus valgykloj turėjai paduo
ti tiek kuponų, kiek valgei mė
sos, riebalų ir kitokio maisto.

Kadangi Vokietijoj už dole
rį temokėjo pustrečios markės, 
tai geri pietus ir kainuodavo 
apie dolerį. Užsienyj už dolerį 
galima gauti keturias markei

Į Berlyną traukinys atėjo 
laiku. Kelionėj ir sostinėj nie
ko ypatingo nepastebėjau. Ma
čiau, kad stato gana daug na
mų ir gatvėj buvo mažai auto
mobilių, bet šiaip viskas atro
dė taip pat kaip ir per pirmes
ni mano vizitą Berlyne dar 
prieš karą. Neturėjau • laiko 
daug dairytis, nes skubėjau pa

imti ekspresą į Muencheną, Ba
varijos sostinę, per kurią reikė
jo važiuoti keliaujant Italijon. 
Pusiaukelyj tarp Muencheno ir 
Berlyno traukinys turėjo pasi
traukti iš kelio kariškam trau
kiniui ir “saidinge” išlaukem 
apie dvi valandas laiko.

Muenchenas, Innsbrukas, bu
vusioj Austrijoj, Brennerio slė
nis—ir jau buvom Italijoj. Pir
miausia nuvažiavau į gražų 
Triesto miestą, bet sužinojęs, 
kad mano laivas ten nesustos, 
vėl sėdau į traukinį ir nuvažia
vau Genovon, į stambų preky
binį Italijos uostą, čia italų li
nijos laivas “Saturnia” jau lau
kė.

Laivas turėjo virš tūkstantį 
keleivių. Beveik visi buvo žy
dai, daugiausia pabėgėliai arba 
tremtiniai iš Vokietijos arba 
Vokietijos užimtų kraštų. Kilų 
keleivių buvo gal apie 50. Ke
leiviai daugumoj pirmą kartą 
plaukė jura, tad prie mažiausio 
supimo gausiai sirgo ir laive 
atmosfera nebuvo labai gera. 
Be to, laivo savininkai, žinoda
mi, kad keleiviai Amerikon ne
turi didelio pasirinkimo '— tu
ri imti Italijos laivus -—rnori ar 
nenori — nelabai paisė kaip 
keleivius aprūpinti ir davė ne
tikusį maistą. Tas susirgimus 
pavertė tikra epidemija.

Prie Gibraltaro, Angį jos 
tvirtovės tarp Viduržemio ju
ros ir Atlantiko, laivui neteko 
ilgai stovėti. Girdėjau, kad prie 
tvirtovės Anglijos jurininkai 
stabdė laivus ir nuiminėjo įtar
tinus keleivius. Bet mums tas 
nepasitaikė pergyventi bent tuo 
laiku.

Bet išplaukus į Atlanto van
denyną teko matyti ir areštų, 
ir ašarų, ir riksmo, ir pergy
venti įvykis, kuris visus kelei
vius prakaitu išpylė, kai apie 
tai sužinojom. Laimei, protin
gas laivo kapitonas laikė įvykį 
paslaptyj ir pasakė apie jį ke
leiviams kai pasiekėm New 
Yorką ir žinojom, kad turim 
tvirtą Amerikos žemę po savo 
kojomis. Aš džiaugiuosi, kad 
dabar pasakoju savo įspūdžius, 
o ne sparnus nešioju ir lyrą 
skambinu padangėse.

(Bus daugiau)
> ■

Nauja Epidemija 
Manteno Ligoninėj

*

Manteno proto ligų ligoninėj 
ir kalėjime, kur neseniai siau
tė šiltinė, pasireiškė nauja epi
demija. ’šį kartą — vidurių li
gų. Serga virš šimtas įnamių. 
Chicagos sveikatos departamen
tas daro tyrinėjimą maisto, var
tojamo Mantenoj, nustatymui 
epidemijos priežasties.

Naujas Chicagos 
Arkivyskupas 
Samuel A. Stritch

Vakar laiškanešiai pristatė 
450,000 chicagiečių 1939 metų 
income taksų blankas.

Pavieniai, kurie pernai uždir
bo virš $1,000, ir vedę, kurie 
uždirbo virš $2,500, turi blan- 

Paskutinė diena 
su

tokiam “karui” va- kas išpildyti.
Meadowmoor Dairies blankoms grąžinti valdžiai, 

pieninė, kuri pristato butelinį mokesčiais, yra kovo 15-ta. 
pieną į krautuves, bet neišve- 
žioja po namus. Visai netikė
tai tos pieninės viršininkas, 
VValter R. Schaub paskelbė, kad 
numuša kvortinį pieną iki 
centų, net dviejais centais 
miau nustatytos kainos.

Meadowmoor pieninės tai 
darė greičiausia dėl to, 
Borden-Wieland ir

Pradžią 
kar davė

8»/ž 
žę-

Traukinys Užmušė 
16 Metų Studentą

pa-

Prie Van Buren ir VVestern 
eleveiterio traukinys užmušė 16 
metų studentą, basketball žvaig- 

kad ždę, Henry Wise, nuo 1412 New-
Bowman berry avenue. Jisai buvo nu- 

bendrovės šiandien pradės pri- lipęs nuo stoties platformos ant 
statinėti nupigintą “A” rųšies bėgių, bet pamatęs traukinį ne- 
pieną kai kuriuose Chicagos dis- paspėjo pasitraukti.
mk tuose — pusgalioniais ir 
gibonais. Perkant pusgaliohlaiš 
kvo/ta išeis po 11 centų vietoj 
13-kos. VAKAR
Chicagoj Pasireiškė 
“Beriberi” Liga

CHICAGOJ

• Iš ketvirto aukšto lango iš
šoko ir 
feagietė, 
gyveno 
ments, 
avenue.
• “Nėra ko gyventi” tarė sau 
28 metų Raymond Standish, 
1151 N. Clark, ir išgėrė stam
bią dožą nuodų. Buvo paguldy
tas apskričio ligoninėj. Dakta
rai išvalė jam vidurius ir sako, 
kad pasveiks.
• Štai žiupsnelis “cenzo žinių”. 
Chicagoj yra 578,572 medžiai 
(6,058 jų negyvi). Parkų ad
ministracija žada prisodinti dar 
apie 400,000.
• Suomių šelpimo Fondas Chi- 
cagdj vakar paskelbė, kad jau 
sukėlė $64,000. $5,000 auką ga
vo nuo Mrs. Emmons Blaine, 
turtingos moteriškės, gyvenan
čios Chicagoj. Po $1,000 auko
jo Pure Oil Co., Montgomery 
Ward Firma, Swifto bendrovė 
ir First National Bankas.
• Vakar Chicagon atvažiavo 
republikonas senatorius Taft iš 
Ohio valstijos. Jis nori būti 
kandidatu į prezidentus ir Union 
League Kliube šiandien kalbės, 
aiškindamas kaip prezidentas 
Rooseveltas gali subalansuoti 
metų biudžetą.
• Chicago Heart Association 
vakar pradėjo pardavinėti St. 
Valentine dienos ženklelius. Su
keltus pinigus organizacija nau
doja kovai su širdies ligomis.
• Perdidelę dožą miego milte
lių įpaėmė ir mirė George Bat- 
chelder, turtingas Chicagos bro
keris nuo 1513 Wesley avenue.

, Jis buvo 46 metų amžiaus. Po- 
nas. Rengėjai 700 bilietus jau Udja (sakė padaryti jo reikalų 
pardavė. tyrinėjimą.

Badavimo Rezultatas

apskričio ligoninė ir 
Medical Society skel-

Chicagoj pasireiškė

Cook 
Chicago 
bia, kad 
nauja liga, vadinama “beriberi”.
Tai yra fizinio silpnumo liga, 
kurią iššaukia ilgas badavimas 
arba nedavalgymas. Priklauso 
prie tokių ligų grupės, kaip 
škorbutas ir pelagra.

Daktarų draugija (Med. 
ciety) paruošė raportą apie 
darbius šelpimą Chicagoj ir
reiškė, kad nuolatinis maisto 
trukumas šelpiamose šeimynose 
tas ligas paskleis labai plačiai. 
Susirgimų škorbutu, pelagra ir 
“beriberi” jau ir dabar yra 
na daug.

So- 
be- 
pa-

ga

Degina Daugiau 
Kūnų Krematorijose

William B. Currie, Chicagos 
Oak Woods krematorijos virši
ninkas, surinko žinių, kad per 
paskutinius penkis metus 182,- 
054 žmonės buvo sudeginti kre- 
malorijose, apie 40,000 daugiau, 
negu per penkis metus prieš 
tai. Krematorijos daugiausia 
vartojamos vakarinėse valstijo
se, bet paprotis kunus deginti 
auga ir Chicagos apylinkėse.

Po penkiasdešimts 
Dolerių Tikietas

Ateinantį sekmadienį Sher- 
man Viešbutyj įvyksta banke
tas, kurį rengia Chicagos rabi
nų kolegija sukėlimui pinigų 
karo pabėgėliams šelpti. Bilie
tai parsiduoda po $50 kiekvie-

užsimušė 36 metų chi- 
Mrs. Nancy Gross. Ji 
Maldem Park Apart- 
adrestt 4530 Malden

“Malonus Siurprizas”
Rymo popiežiaus atstovas 

Washingtone vakar paskelbė, 
kad Milwaukee, Wis., diecezijos 
arkivyskupas, Samuel A. Stri
tch, buvo paskirtas Chicagos 
diecezijos arkivyskupu. Jis už
ims mirusio kardinolo Munde- 
leino vietą.

Arkivyskupas Stritch ėjo 
Milwaukee diecezijos pareigas 
per devynis metus, taipgi yra 
viršininkas katalikų National 
Welfare Confercnce. Jis gimė 
Nashville, Tennessee valstijoj, 
sulaukęs 19 metų gavo filozo- 
fijos daktaro laipsnį, o 1910 
buvo įšventintas į kunigus Ry
me. Jis yra 52 metų amžiaus.

Chicagos įtoly. Name kated
roj netrukus įvyks iškilmingas 
ark. Stritch įšventinimas. Jo 
vietą -Milwaukėj užims vysku
pas Moses K. Kiley iš Trento
no, N., J.

Chicagos katalikų didžiūnai 
sako, kad ark. Stritcho pasky
rimas jiems buvo “nelauktas, 
malonus siurprizas”.

Baudžia Kalėjimu 
Astuonių Vaikų
Motina

Vogė Kurui ir Maistui 
Pirkti

šiandien kriminalis teismas 
baus kalėjimu arba pataisos na
mais 37 metų chicagietę, Mrs. 
Mary Corbley, nuo 1167 Hud- 
son Street. Ji yra 8-ių mažų vai
kų motina. -

j Ji buvo suimta pereitą savai
tę už pavogimą kailinio palto 
iš vienos departamentinės krau
tuvės. Mrs. Corbley raudodama 
aiškino policijai, kad ji visai 
neturi pinigų, ir pasivogė pal
tą, kad galėtų gauti pinigų mai
stui ir kurui nusipirkti.

Keturi Jauni 
Didvyriai

mo-

Irs. Lillian 
ažus vaikus

Keturi jauni berniukai 
kiniai Holmes mokyklos, išgel
bėjo moteriškę, 
Nolan ir jos du
nuo mirties pavojaus. Visi ke
turi turi blogas akis ir mokina
si specialėj kliasoj blogų akių 
mokiniams, bet jie užtektinai 
gerai mate, kad Nolanienės na- 
rtias, adresu 5735 Carpenter 
št., dega. Įpuolė į namo vidų ir 
irioteriškę su kūdikiais išvedė.

tyrinėjimą.

NAUJIENŲ
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. ? mieavaiMęeIavIs.
Stritch, kurį popiežius paskyrė Chicago diocezijoš arki- 

inolo Mimdelein vieta. |

Naujienų Aciiit Lteiunuuio
— Arkivyskupas Samuel A.

iUsio karę

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

t-.' Į,

• Vakar policijai pasidavė 21 
metų jaunuolis, Waller Tyrcha, 
nuo 4532 N. Mead avenue 
sai prisipažino, kad naujų 
tų dieną, prie Ogden ir Ash
land, užmušė 74 metų se 
Thomas W. Richards, nuo 
S. Ashland. Nusigandęs Ty/cha 
pabėgo iš nelaimės vietos, 
nutarė pasiduoti, kai sužir 
kad policija turi jo autorr 
lio laisnių numerį.

Permainos Oak 
Foreste

Ji-
me-

Inelį,
36

bet 
tojo, 
iobi-

ties• Kalėdų dieną taxikebas 
321 S. Kedzie avenue suriktai 
sužeidė 56 metų John Blas 
nuo 3817 N. gavvyer avė 
Vakar Blaskey pasimirė.

Atidarė Aikštes 
Čiužinėtojams

Rengs Lenktynes

J<ey,
Įiue.

Chicagos parkų administraci
ja vakar atidarė 100 aik 
čiužinėtojams Chicagos par 
se ir apylinkių lotuose. Kas 
lios dienos tai vienaių, tai 
tam parke įvyks specialiai 
gramai ir lenktynės.

ščių 
<uo- 

> ke- 
i ki- 
pro-

Lietuviškų diptriktų aikštes 
-- tose:

met
randasi sekamuose parku 
Marųuette, Mcltinley, Calu
Grand Crossing, West t’ullman, 
Dvorak, Mark ;White Sąuare, 

s dto-Tuley, Stanford ir keliose . j’. ' ■ - ;r<m‘ ■ -se vietose. . 4 
m——— ■■ .. » i ■ I n* »■
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Padarė Įstaigą Cook Apskričio 
. ' Ligoninės Skyrium

Cook apskričio komisįonierių 
nutarimu, Oak Foresto ligoni
nė ir prieglauda vakąr btivo pa
daryta Cook apskričio ligoninėn 
skyrium. Prieglauda buvo ap
rūpinta apskričio ligoninės dak
tarais ir bus operuojama kaipo 
tos ligoninės dalis užmiesčio 
pacientams priimti.

Apskritis skelbia, 
dys kai kuriems O; 
seneliams išgauti sodial security 
pensijas, kurias federalė val
džia oficialiai pradėjo mokėti 
su šių metų pradžią. Pirmi če
kiai bus išsiuntinėt 
šio 25 d.

kad ban- 
ak Foresto

i apie sau-

pra-News” 
kuriam lai-

Korespondentas 
Mowrer Grįžta 
Chicagon ,

Dienraštis “Daily 
neša, kad atšaukė
kui savo korespondentą Pary
žiuj, Edgar Ansel Mowrerį. 
Sausio 11 d., jisai jau buvo 
Chicagoj ir pasakys; įdomią kal
bą apie padėtį Europos užkuli
siuose. Prakalbas jam rengia 
Chicago Towers C 
Michigan.

ųb, 505 N.

Užuojauta Stuparų 
Šeimynai

Reiškiam giliausi 
musų draugų S tu 
nai, taip netikėtai netekus my
limos žmonos ir. mĮotinos.

J. ir P. Garadaus
3812 W.

ią užuojautą 
parų Šeimy-

cai ir šeima 
Monrbe Street.

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą
Chicagos ir apylinkės Lietuvių basketbolo komandos 

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

Vasario 4-tą rengiama Amerikos Lietuvos Dienos pami
nėjime ir Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių programe, 
Cicero Stadijone, įvyks galutinas (finais) žaidimas šio lųr- 
namento kaipo dalis tos dienos ptogramo. j

Rateliai, norinti stoti į turnamentą, prašomi prisiųsti že
miau paduotą blanką į “Naujienas” arba Turnamento Komi
tetui, antrašu 6912 So. AVestcrn avenue, Chicago, III. ir gausite 
reikalingas formas ir informacijas.
/—■ -........................... ■  ......................... ..................................................

ENTRY BLANK
Midwest Lithuanian Championship Basketball Tournament 

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

NAME OF TEAKf ................................. .............................................

MANAGER/............... ........................................................................................

ADDRESS .......... :.... ....... ..................................................................... ......... .

PHONE ..... ....................................... ....__ __ ___
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