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Ir Kita Rusų Divizija Sunaikinta
1,000 RUSU PAIMTŲ NELAISVĖN; TUKS 

■TANCIAI UŽMUŠTŲ L
ŽINIOS Iš LIE 

TUVOS
KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Suomiai užgriebė 102 patrankas, 1,170 ru 
sų arklių, daug ąmunicijos -

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 8. — Oficialus Suomijos 
pranešimas pirmadienį sako, 
kad suomiai sunaikino dar vie- 
ną —.44-tą rusų kariuomenės 
diviziją. Tūkstančiai rusų už
muštų.

Suomijos pranešimu tai esąs 
oidžiausias laimėjimas šiame 
j.are.

1,000 rusų kareivių paimta 
lelaisvėn. 43 rusų tankai teko 
aiomiams. Jie užgriebė daugy
bę rusų šautuvų, 102 patran
kas ir įvairios karo medžiagos. 
1,170 arklių rusai irgi paliko 
suomiams, be to, 47 lauko vir
tuves, 278 automobilius ir 10 
šarvuotų sunkvežimių.

Rusų divizija sunaikinta Su-o- 
musalmi fronte, netoli nuo Kian- 
ta ežero, kur prieš Naujus Me
tus žuvo kita rusų divizija, 
163-čioji.

Kaip anoj pirmesnėje rusų 
nelaimėje, tąip šioje suomiai 
pagavo rusuŠ į spąstus. Apsu
po juos, vargino įęšimtį dienų 
ar ilgiau, neduodami pasilsio 

kol pagaliau rusams t^eko 
bėgti, pasiduoti,

Pranešime apie sunaikinimą 
44-tos rusų divizijos minimas 
miestelis Raate. Jis randasi tik 
puspenktos mylios atstumoje 
nuo Rusijos sienos, šitame sek- 
tore karo pradžioje rusai mė
gino perkirsti Suomiją pusiau, 
šitame sektorę jie gyrėsi pasi- 
stumę pirmyn daugiau nei 50 
mylių į Suomiją. O dabar jie 
atsidūrė visai prie savo sienos, 
netekę dviejų divizijų.

Helsinky gautas kitas prane
šimas —- kaip du suomiai sli
dininkai išdinamitavo Mur- 
mansk-Leningrad 
Tai žygis, kurį 
tojai įvertina.

Du slidininkai
tik gali neštis, dinamito. Išvy
ko į Rusiją. Naktimis, 40 laip
snių žemiau zeix> šalty, jie šliau
žė pirmyn, dienomis slėpėsi gi
riose. Pagaliau pasiekė geležin
kelį toli rusų fronto užnugary. 
Išdraskė susisiekimo liniją ir 
sugrįžo pas savuosius.

Devynias dienas ėmė jiems 
žygis atlikti. Panašių narsumo, 
ištvermės ii’ pasiaukojimo žy
gių suomių tarpe yra daug. Tai 
parodo, kaip moka ir pajėgia 
kovoti už savo nepriklausomy
bę Suomijos gyventojai.

V'■F. V •
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KAUNAS, gruodžio 5 d. ~- 
Lietukis pirko iš SSSR prekių 
už 16 milijonų litų. Antru fi
nansų viceministru paskintas 
Domas Cesevičius (P. - S. — 
Universiteto docentas, tarnavęs 
Fipansų Ministerijoje, buvęs 
Rockefellerio stipendininkas An
glijoje ir J. A. Valstybėse).
1940.1.6 d.

12,000 asmenų Illi
nois valstijoj gaus 

pensijas

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 8. —, Suomijos pranešimas 
pirmadienį sako, kad tapo Su
naikinta rusų 44 divizija, pa
imta nelaisvėn 1,000 rusų, už
griebti 43 tankai, 278 automo
biliai, 10 šarvuotų sunkvežimių, 
daug šautuvų ir kitokios karo 
medžiagos. Du suomiai slidinin
kai, 40 laipsnių žemiau zero 
šalčiui suvaržius žemę, padarė 
9 dienų kelionę j Rusiją, išdi- 
namitavo Leningrad-Murmansk 
geležinkelį ir sugrįžo j Suomi
ją

; Vaizdas žemės drebėjimo Turkijoje (Anatolij

!
sausio

asmenų

geležinkelį, 
šiaurės kovo-

pasiėmė, kiek

kol pagaliau rusams teko 
bėgti, pasiduoti, išsisklaidyti, 
palikus viską. Suomiai paliktą 
rusų grobį teberenka. Ružsų di
vizijoj karo metų yra tarp 15,- 
000 ir 18,000 kareivių.

Rendauninkai ūki
ninkai prieš lyn- 

ciavimą

Protestuoja byla 
prieš WPA Stręi- 

kierius

Rado 150 sušalusių 
• stovykloj rusų

Stalinas nori tik “iš
laisvinti” suomius

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 8. — čia gautas toks pra
nešimas: Salia fronte būrys 
suomių užtiko rusų kariuome
nės stovyklų pusnynuose. Jaus
damiesi, kad jų mažiau yra, 
suomiai atsargiai artinosi prie 
stovyklos. Bet rusai nerodė jo
kio gyvumo. Taigi suomiai pa
sidarė dar atsargesni, bijodami 
spąstų., '

Tačiau, kai suomiai įėjo sto
vykloj, tai patyrė, kad visi ru
sai kaheiviai^štovykioj e — 150 
— buvo sušalę.

MASKVA, sovietų Rusija, 
— Matote, žmonassausio 8. - 

kalba, kad Stalinas kariauja 
tikslu įvesti Suomijoje sovietų 
sistemą. Kai kurie komunistai 
tur būt irgi taip mano.. Bet jie 
klysta, tikrai klysta. ų

Mėnesinis žurnalas “Comin- 
tern” patalpino straipsnį,, kuris 
aiškina, kad šitokios ■ kalbos 
esančios nonsensas. Stalinas 
tikrumoje norįs f ik ‘‘išlaisvin
ti” Suomiją.

O kokia Stalino “laisvė” yra, 
pasauly plačiai žinoma. .

BLYTHEVILLE, Ark., sau
sio 8. —- 'Southern Tenant Far- 
mers’ Union laikė čia metinę 
konvenciją. . . L \

Tarp ko kita pietų farmų 
rendauninkų organizacija pri
ėmė rezoliuciją, kuri reikalau
ja panaikinti ■ specialius /balsa
vimo taksus,/dedamus pietinių 
valstijų piliečiams. Neužmokė
ję šitų taksų gyventojai nelei
džiami balsuoti.

Konvencija taipgi ■ pasisakė 
prieš lynčiavimus.

... ’ ■ -- ’ :

Lenkams gresia mir- 
ties bausme

■ BERLYNAS,. Vokietiją,sau- 
šio 8. .— . pagal vokiečių nuo
status: Įtlįttieį' bausme '. gresia 
Tiems kai'įilįfhęilės amžiaus Jan
kams, kui^ė stengiasi pabėgti į 
svetimas, šalis. Naciai nužiūri, 
kad tokie lenkai nori įstoti į 
legionas kariaujančius prieš

—Suomiai sunaikino 
44-tą divizija. Jų grok 
deja. Jau pranešama,

rusų 
is di- 

kad 
jie paėmė 1^9 r^sų patran
kas, 54 tankus, 75 mašini
nius šautuvas, 428 trokus, 
59 lauko virtuves, 1;42) ark
lių ir kt? T’akjrrą žym lai di
desnis .• grobis tjię, kad 
tyvieji pirmadienio pi 
mai skelbė. I * • ’

—Kiti . pranešimai 
kad rusai apsupti Sali; 
tore, tolokai į šiaurę 
Suomusalmi.

.—Rusija hūtarus ;ši 
k u nestatyti \ reikalavimų 
Rumunija}, i <

' -—Sąjūdis] / 'kuri iššaukė 
našalinimas iš karo m miste
rio vietos<Leslie Hore-Beli- 
sha, Anglijo j: nenurimsta, 

r* 1 r* f* ii/Ni /vnli įtrAvot 1

anks- 
arieši

sako, 
a sek- 
. ■ nuo

jo lai-

Q

Jungt. Valstijos ža
da paramos Suomijai

♦

Nieko natijo fronte 
— sako rusai

legionas kariaujančius 
Vokietiją.

Vokiečiai okupuoto j Lenkijo
je pradėjo lenkų ištautinimo 
darbą. Daug lenkd vaikų pasių
sta į vokiečių mokyklas esan
čias nacių priežiūroje. Pačioj 
Lenkijoj naciai steigia vokie
čių mokyklas ir verčia lenkus 
siųsti savo vaikus į tas mokyk
las. \

Kalbama, • jis• gali m 
patį Chamberlainą. 
berlainui teksią gudri 
tis, kad išsilaikyti v 
priešaky.

įversti 
Cham
ai suk- 
aldžios

iams paramos ir kad 
ikia paramos.

GENEVA, Šveicarija, sausio 
8. — Jungt. Valstijų valstybės 
departamentas painformavo 
Tautų Sąjungos sekretorių Ave- 
nolį, kad jos prisiruošusios su
teikti su 
jos jau/

Prieš kurį laiką Tautų Są
junga išmetė Rusiją iš savo 
tarpo. Nutarė^ atsišaukti į įvai
rias valstybes paraginimu teik
ti Suomijai pagalbos. . Nors 
Jungt. Valstijos Tautų Sąjun
gai nepriklauso, bet ir į jas at
sišaukta, ir jos prižadėjo pa
ramos.

MASKVA, sovietų Rusija, 
sausio 8. — Sovietų karo ko
munikatas pirmadienį sako, kad 
nieko svarbaus neįvyko karo 
fronte tą dieną. Patruliai 
veikė įvairiose fronto dalyse — 
tai ir viskas. Lėktuvų veiklos 
dėl nepalankaus oro nebuvo.

Jungt. Valstijos ir 
Australija apsimai

nys pasiuntiniais

Capone paleistas iš 
ligonines

Ir Nicaragua teiks 
paramos suo- 
1 miams

MANAGUA, Nicarag 
sįio 8. — Nįcaragua re 
iki šiol nėra ąiekuome

Chicagai jir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

Debesuota; saulė teka 7:|& 
v. r., leidžiasi 4:36 v. v.

BALTIMORE, Md., sausio 8. 
— Al Čaponė, buvęs praeity 
Chicagos. butlegėrių karalius, 
pirmadienį tapo išleistas iš li
goninės. Kol kas jis pasilieka 
Baltimbrėję; apsistojęs priva
čiame kąfedžiuje.

j ia, sau- 
respųblika 

t teiku
si paramos kitai šaliai. Bet 
dabar visuose jos departąmen-dabar visuose įos ae 
tuose (provincijose) organizuo
jasi komitetai, kurių 
yra rinkti aukas Suom

Buvęs kaizeris

21

WASHINGTON, D. C., sau
sio 8. — Jungt. Valstijos pa
siųs savo pasiuntinį į Chnber- 
ra, Australijoj, o Australijos 
pasiuntinys atvyks j Whshing- 
toną. Iki, šiol Washingtone at
stovavo Australiją britų amba
sadorius. Dabar ją atstovaus 
jos pačios pasiuntinys.

Australija bijosi japopų eks
pansijos į pietus, taigi ieško 
glaudesniu ryšių su Jungt. Val
stijomis.

r * • 4‘ • i/

i- iir *t i •‘.■k* 24 is? > ‘ •.' •įK;

Tiriagandus apie są
mokslą išdinamituo- 

ti tvenkinį
WASHINGTON, D. C., sau

sio 8. F^defalds Tyrinėjimų 
Biuras paaiškino, kad vadžios 
agentai tiria gandus apie są
mokslą išsprogdinti didžiuli 
tvenkinį Hoover Dam. Ką 
tyrinėjitnąs parodė, nepaskelb
ta. Bet federąliai agentai reko- 
mendų^; ėdžiai, kaip apsau
goti tvenkinį nuo pavojaus.

'.-A-. v .
ii,

tikslas 
jai.

SPRINGFIELD, III., 
8. — Mažiausia 12,000 
Illinois valstijoj gaus senatvės 
pensijų čekius vasario 1 d. Tai 
bus pirmosios pensijos, kurias 
jie gaus pagal Socialinio Užtik
rinimo įstatymą. Dauguma as
menų, kurie gaus pensijas, gy
vena Chicagoje.

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

de JANEIRO, Brazilija, 
8.
laivų Highland Patriot

vokiečių submarinas

Britanijos pasa-

NEW YORK; N. Y., sausio 
8. — Pernai ėjo WPA darbi
ninkų streikai, kai buvo nutar
ta sumažinti jų algas. Tarpe 
kitų streikavo Minneapolis WPA 
darbininkai. Ryšium su šituo 
streiku jietns yra iškeltos by
los. ... ;.'< ■•
; Pirmadienį 24 žymus darbi
ninkų vadai ir liberalai pasiun
tė prez. Rooseveltūi laišką, pra
šydami bylą sustabdyti. Laišką 
pasirašo Milwaukee meras Da
ntei Hoan, Norman Thon^as, 
A.D.F. advokatas Padvvay' ir 
kili, z ■’ ‘.

Turkijoj žuvo dėl že
mės drebėjimo 30,000 

asmenų
ISTANBUL, Turkija, saušio 

8. — Oficialiai paskelbta, kad 
dėl žeipės drebėjimo Turkijoj 
prieš savaitę žuvo 30,000 žmo
nių.

Francuzijos parla
mentas susirenka 

antradieni •»
Kolektuoja pinigus 
politikos reikalams ' . S ' . ‘ ’ • . • . • • • t •

WASHINGTON, D. C., sau
sio 8. — Visoj šaly pirmadie-t

Jacksono Dienos vakarienes. 
Dalyviai mokėjo nuo $100 iki 
$25 kiekvienas. Sukelti vaka
rienėse pinigai eis partijos sko
lai išmokėti ir sudaryti busi
mų rinkimų vajui fondą. Kiek 
pelno iš vakarienių padaryta, 
kol kas nepaskelbta. Tikslas 
buvo sukelti apie $700,000.

, * J 1 

demokratų partija rengėju

Italija padėsianti ka
riauti vengrams 

prieš rusus

serga
• • •• /r* •• , -i ■ t y / ••v,;.; '• J ’ ■

DOORN, Holandija, sausio 8.
Buvęs Vokietijos kaizeris 

Wilhelm susirgo. Turi tik šal
tį, bet jis yra 80 melų. Todėl 
ir lengvas susirgimas jo gy
vybei gali būti pavojingas.

, ■ T. : >..y ' i. ' .y. I -i
1 '* "" I •' i'..! "I". I i."

Vokietiją nepraleid
žia lėktuvų į Suomiją

• ■iiiy».iiiiyi ■» h 1

BERLYNAS, Vokį^tijĄ, sau- 
eid 8. — dfičlędfyi paskelbta 
pirmadienį, kad; Voki e tį ją atąi* 
sakė duoti leidimą gabenti Ita
lijos lėktųvpą Suomijai p^r sar

I. •,

tį, bet jis yrą 80 me 
ii* lengvas susirgimas

. I ..^...il ., iii, ui V

aid 8.

sakė
lijos lėktuvus Suomijai

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 8. — Čia gautas praneši
mas, kad Italija užtikrino Ven
grijai pagalbą, jeigu rusai už
pultų ją. Budapešte, Vengrijos 
sostinėje, kalbama, kad Italija 
ir Vengrija padarė bendrą ap
sigynimo sutartį? Abi šalys ko- 
vosančios nacių ir bolševikų 
agresiją. * ' *

Įspėja geležinkelius
WASHINGtQN, D. C., sau

sio 8. — The Interstate Com- 
merce Commission išleido ra- 
portą, kuris liečiu šalies gele
žinkelių padėtį. Kaip žinoma, 
jau eilę metų Amerikos gele
žinkeliai skundžiasi sunkia pa- 
dėtirni; Bet komisijos raportas 
suraminimo geležinkeliams ne
turi. Priešingai, jis sako, kad 
jięms tenka laukti dar dides
nės kompeticijos* negu iki šiol, 
iš kitų tranzito šakų.

-4.
/

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 8. — Antradieni 
Francuzijos parlamento 
dis. Parlamentas, tarp 
debatuos premjero 
valdžios darbą ryšium 
Vedimu.

įvyks 
posė- 

ko kita, 
Daladier 
su karo

Padėjo bombų prie 
komunistu laikraščio

. STOCKHOLM, Švedija, sau- 
šio 8. — Pirmadienį prie ko
munistų dienraščio Nye Dag 
pastato eksplodavo namie pa
dirbta bomba. Iš žmonių nie
kas nenukentėjo. Turtui pada
ryta žalos.

Renka aukas naujam 
Graif Spee statyti

RIO 
sausio 
žierinį 
užpuolė
Canary salų apylinkėje. Brith^ 
laivas buvo ginkluotas. Po dvie
jų valandų šaudymosi subma
rinas pabėgo. 

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

LONDONAS, Anglija, sausio
8. — 5,160 tonų Britanijos pre
kybinis laivas paskendo, įvykus 
eksplozijai Anglijos pietų rytų 
pakrašty.

---- X—X-----X----

LONDONAS, Anglija, sausio 
8. — 'Anglijoj pirmadienį pra
dėtas maisto skirstymas porci
jomis, Gak būt bus įvestas ir 
regu’iavimas drabužiams. • Mai
sto- porcijos liečia 47,000,000 
Britanijos gyventojų.

---- X---- X---- X----- į

ROMA, Italija, sausio 8. -y 
Italijos užsienių reikalų minis- 
teris Ciano sugrįžo į Romą po 
konferencijos su Vengrijos už
sienių reikalų ministeriu Csaky. 
Italija pažadėjo Vengrijai pa
galbą kovai su rusais, jeigu so
vietai užpultų ją.

---- X—X—X-----

BUDAPEST, Vengrija, sau
sio 8. — čia kalbama, kad Ita
lija ir Vengrija pasirašė apsi
gynimo- sutartį. Italija ir Ven
grija bendrai kovosiančios prieš, 
rusų ir vokiečių agresiją. 

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

WASHINGTON, 1). C., sau
sio 8. — Amerikos valdžia tei
kia paramos suomiams tiesio
giai, o ne per Tautų Sąjungą.

—X---- X-----X-----
MASKVA, sovietų Rusija, 

sausio 8. — Rusijos sporto laik
raštis ragina jaunuomenę pra
tintis slidžių sporto. Slidininkai 
parodę didelės vertės Rusijos- 
Suomijos kare.

“Pienocentro” krautu
vė Vilniuje

KAUNAS. — Nuo lapkr. 20
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 8. — Vokietijoj pradėtos 
rinkti aukos naujam šarvuočiui d. savo gaminius pardavinėja 
Graf Spee statyti vietoj to, 
kuris tapo paskandintas prie 
įplaukimo į Montevideo uostą.

be kortelių. Prekyba eina nor
maliai ir nėra nė kiek suma
žėjusi.

“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.

A#;
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
BYLOS ATBALSIAI

Rašo adv. Wm. J. Drake-Dragunas

(Tęsinys)
“Kuomet B-vė operavo Foreign 
Exchange, pinigų siuntimą, IT 
laivakorčių pardavimo biznį, 
tai buvo tokių geradarių, kurie 
skundė B-vę Bankiniam depar
tamentui, už darymą bankinio 
biznio. Tai L. A. B-vės direk
toriai, vadovaujanti p. Karužos 
ir Račkausko. Tuojaus sumanė 
kurti Įkinką, ir padavė prašy
mą Bankiniui ^departamentui, 
kad rekorduotų iš savo depar
tamento atatinkamą žmogų, 
kuris turi prityrimo organiza
vimui ir vedimui banko. Ban
kinio departamento suprenten- 
das, rekomendavo vieną iš sa* 
vo paprastų egzaminierių, I. A. 
Cola, kaipo teisingą ir prityrti- 
sį kankiny biznį žmogų. B-vė 
pasamdė Mr. Cole kaipo Ban-i 
ko organizatorium, ir reikalų 
vedėju, mokėjo po $100 algos 
savaitėje, ir jo stenografei Miss 
E. Kivlan, po $215.00 savaitėje. 
I n taisymas banko B-vei kašta
vo $20,000, Judėjimas “Wolts” 
“Cageš* šviesų, supirkimas 
skaitliuojamų ir rašomų maši
nų. Bankui Charteris yra gau
tas 3 d. gruodžio 1920 m. ir 
visas namas prirengtas Bankui, 
apie gegužio mėnesio. Bankas 
atidarytas tikM d. sausio 1921

ta advokatų firma... šita advo
katų firma ištraukė iš B-vės už 
išgavimą Charterio $21,000. 
Kuomet Bankas atsidarė sausio 
4 d. \1921 ni., tai L. A. B-vč 
bankui be jokio atlyginimo 
pervedė savo vedamą Foreigll 
Exchange biznį, šis biznis 1921 
m. Bankui davė gryno pelno 
$62,000, sekančiais 1922 m. da-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atnige

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis j Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant i 1 g ų 
metų. -

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

vė pelno $43,000, ir 1$23 m. 
davė $22,000. Tol kol Bankas 
nemokėdamas to biznio atatin
kamai garsinti ir vesti neteko 
pelno ir pagaliau turėjo užsi
daryti. Paskaitykime kiek in
dė ta pinigų, kad padaryti Ban
kui galimybės vesti sbvo biznį 
taip kaip buvo pageidaujama: 
Išgavimas Charterio $21,000; 
pirmas įtaisymas Banko $20,- 
000.00; antras pertaisymas 192.) 
m. $32,000.00; išėmimas stul
pų $3,000.00; viso $76,000.00/ 
Tamstos ranka lapo antroje pu
sėje įrašyta dar, kad “Cole ir 
Našlį Šerai $2,600.” Tas visą in- 
vestmentą padaro $78,600. Ar 
visi šie faktai, yra teisingi, p. 
Strimaitį? Jo advokatas prieši 
naši: pareiškimas nėra įrody
tai, klausimas nėra tardymo ri
bose. K — Ar tamsta atsimeni 
šį memorandumą? A — Mano 
rankraštis yra to memerandu- 
mo šone. K — Klausimas yra,’ 
ar tie skaitmenys yra tikri pa
gal tamstos geriausią atsimini-' 
mą? A — Jei aš rašiau tą mc- 
murandumą, tai aš turėjau 
gauti skaitmenis iš komisijos 
raporto, kuris buvo seime su
teiktas. K — Man rupi tik 
skaitmenys? A — Nebent jei 
aš palyginsiu skaitmenis, aš sa
vęs iicsuvaržysiu. K — Ar tam
sta atsimeni ar Cole ir Nash 
Šėtai Ballic States banke buvo 
jiems duoti/ kaipo dovana? A— 
Ne, aš neatsimenu, bet suradau 
kai kurių duomenų, kad p. 
Cole skolinosi 10 Šerų; kažkur 
protokolų knygoje. K — Ar 
tamsta sakai, kad tokie invesl- 
medtai tikrai buvo padaryti? 
A -- Aš to neginčyčiau. K — 
tamsta gavai skaitmenis šio 
memorandumo antroje pusėje? 
A —- Labai galima, kad iš kny
gų mano žinioje. K — Ir tams
ta vis tebesakai, kad šie įrašai 
nėra tikri? A — Aš nesaky
čiau. K — Ar tamsta balsavai 
už šiuos investmentus? A — 
Aš neatsimenu. K — Ar balsa
vai prieš juos? A — Aš neatsi
menu. K — Ar turi rekordus 
parodyti Iralsavimą? A — Tas 
buvo pinh mano laikų. K —- 
Ar 1925 metais buvo pirm tam
stos laikų? A — Ne. K — Ar 
1920 m. buvo pirm tamstos lai-

------
kų? A — , . __
buvai difrektoriUs .1918 m. it 
vis tebešokai nežinąs ką rekor
dai rodo? A — Aš jų neturė
jau. K — Ar turėjai rekordus 
už 1920 ir 1918 metus? A — 
Taip. K — Apie $2>600 Šėrų bu
vo nubalsuoti Cole ir Nash’ui, 
už kokius patarnaviilitiš B-ve 
jiems davė tuos Šerus? A — 
Tie šorai buvo paskolinti tiems 
dviems vyrams. K — At

■ NAUJIENOS, Chicago, III

t-“‘ - Kokios RiiSies Lilio-

jie 
bet ktida juos atnlokCj^)? A — 
Ne Kiek aš atsimenu. 1< — Ar 
tanls|a 1931 m. rekonlcndąvai, 
kaip tamstos įrašas lamstus 
ranka sako: “galėtumėm šv’il- 
pymuoii sali ir nepaisyti ar 
Bankas tą namą laiko, ar Įneš 
patys iHitumėm kytH imti rizi
ką impoKtloti valstybinę.” Ar 
tamsta 1934 rn. rekomendavai 
šiai b-Vtel užsiimti likierių im
portu? A — Aš neatsimenu. 
K — Ar tamsios rankraštis šia
me niehmraiidume panaujintų 
tamstos atmintį? A -— Tas bu
vo tik sugestija; aš tą rašiau.’ 

štai kita iliustracija apie pa 
reigų ėjimą. FsĖ “K ■— 
Apie tas Šidlausko notas, argi 
pinigai nebuvo skolinti finan
suoti pono Busti spekuliacijų 
užsienių Valiuta? A — Aši ne
atsimenu. Jk — Tamsta buvai 
direktorius 1918 m. ir notos 
buvo atmokėtos apie 1932 m.? 
A — Kai aš nebuvau šios b-vės 
pareigūnas, aš neatsimenu tų 
dalykų.”

Dar vienas perlas, psl. 180: 
“K — B-vės 1919 m. prospekte, 
ieškovo rodiny.s 5, klausime 5 
rašoma dalinai: ‘L, A. B-vės 
valdyba, turinti su pinigais rei
kalą, yra po augšta kaucija 
(bond) — taip kad yra visuo
met laikoma už sudėtus pinb 
gus atsakomybėje’. Kurie parei
gūnai yra po kaucija? A — Iž
dininkas. K — Ar tamsta esi 
po kaucija? A — Aš nesu iždė- 
ninkas. K — Argi tamsta ne
turėjai reikalo su piningais? A 

•—Tik smulkius pinigus., K — 
Ar tamsta, tukstąpcjps dolerių 
vadini ‘petty cash’? .(Nėra at
sakymo). K — Ir^amsta nie
kad nebuvai bonduolaš? A — 
Kadangi jie man davė tik $25 
smulkiems ir aš turėdavau iš 
jų atsiskaityti.”

Antradienis, sausio 9, 1940

riausias Vaikam::
Nepakenčiamas, neskoningas valytojas 

___ , 'Nuaugusiems. Bet
— jis vįsai neįmanomas. Vai

yra 
vai-

t tame
užtektinai blogas 
kaina ’• . t ,
Huosubiojaa, bb abejo, tuPStų būti vbilduk, 
bet švelnus »lt nfalohUs
Užtat i 
linų savo vaikams vaitoja Ex-Lax. Del to, 
kad Ex-Lax yra patikimas > liitOstiotoja i — 
liuosūotojas, kuriuo galiįna pasitikšti. 
JaiinuiJial mflgista jo glirilU šokoladini 
nj. jo lengva Ir patogų keikimą. 
žilio, kad Ex-Dax phllubstioja vidurius 
tikrai, kaip ir Jciekvicįlus stiprus 
tojas, duodamas valkams. 
Per 30 metų Ex-Lax i yra Amerikoje 
giamiausias lhr>suotojas. Jis kaštuoja 
10e. ar 25c. tiežutei iiiJcvRnidjij ’valstinhjė
ji l ■■■ ■hi..hiS».i>ln,(i.l|Ml|ii

priimti!;
milijonai protingai galvojančių mo-

sku
ti nos 
taip 

lillDSUjD-

ma- 
tik

SAUGOKITĖS I’AMEGDŽIOJIMV 
ATSlSAkiKiT Ji ĖAkĖJčlANčlV 

Gaminamu tik viepą^ tikras Ex-t>k::! 
isidStnBkiife rMUes ' f'E-Ž-t-A-X” a it 
dSžutšs ir klekviįnbB plyteles. K id 
gautumėt geras papekhiee, reikalau
kite orlginallo* Efc-Il&k,

< ’d' *’ 1

■f '* ' ■9. “...skundo autorius adv. K. 
įG. Jtirgėla... Vyriausias šio 
skundo kurstytojas ir vėl ruo
šiasi kandidatuoti į SLA virši
ninkus. Skundiko^instiga toriai, 
kurie finansuoja šią politinę 
bylą patys seimuose dalyvavo 
ir rezoliucijas rašė... suokalbi
ninkai neteisingai kaltina, įta
rinėja neteisėtais direktoriais. 
Vienok siundo rašytojas adv. 
Jlirgėla laikraščiuose skelbia, 
kad p. Trečiokas akcijas par
davė ir pinigus pasilaikė. Kiek
vienais metais pirm metinių 
seimų direktoriai pakviesdavo 
š ščrininkų tris asmenis per

žiūrėti B-včs stovį, šitos visoš 
kontrolės niekuomet nieko blo
go nerado... tik du atsakymu... 
‘^niekinti tuos asmenis... poli di
liais sumetimais.., antras tai 
padarytas likvidacijos

niu mokėjimu, pasiemTau tą 
savo mokslo draugą talkon by
lai vesti (of counsel). Nei adv. 
Jurgėla, nei aš L. A. B-vės šei
ni uoste nedalyvavom ir rezoliu
cijų iierašėm. Nei adv. Jurgė- 
la, nei aš laikraščiuose neskel- 
bėm, buk p. Trečiokas akcijas 
pardavė ir pinigus pasilaikė. 
Kad p. Strimaičiui vaidinasi 
“suokalbiai” — pasiskaitykimc 
daugidu jo parodymų.

(Bus daugau)

Pirkite tose krautuvėse,<x ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

Mrs. A

v ■ A'"
H—H ■III^Mltffr

v., •.•.vdjūa

T9Š8 m. šėriuinkai priėmė 
vidacijos rezoliuciją, “m 
riiit kieL pčojpbt^ioiialidi 
tie gaus ar negaus savo lik 
turto, tai direktoriai tą ir 
do”. Visi duomenys rodo, 
pp. direktoriai, tąipgi p. J. Am/ 
braziejus ir “likvidacijos kc 
sijos* pirmininkus” p. Buc 
yra pasiryžę “tą pildyti’f

Ik 
žiti- 
ku- 
iisio 
pilH 
kad

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

P’rm., Trečiadienį, šeštadienį
*631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni

4143 So. Archer Avė.
Tel. LAFAYETTE 3650

CRANE COAL COMPANV 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 0022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių tnainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ........................   • ■
PETROLEUM CARfcON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas "

Sales Tax ek a.

Duodam Paskolas ant I
Pirmų Morgičių

C hienoj ir Apielinkėsc, Lengvais išmokėjimais; pirkimui, 

pataisymui ir statymui naujų namų ,

dymus š. m. lapkr. 6 d. “K — 
Dabar, p. Trečioke, ar tamsta 
esi susipažinęs su b-vės įstatų 
30 str., kuriame pasakyta: ‘iž^ 
dihittkas privalo laikyti pilnas 
ir teisingas atskaitas visų b-vėj 
įplaukimų ir išmokėjimų, jai 
priklausančiose knygose, ir pti- 
valo sudėti visus pinigus ir 
Vertybės daiktus B-vės kreditu^ 
Ir vardu tokiuose bankuose, ko
kie bus Tarybos nurodyti’. A— 
Taip. K —. Tamsta esi susipa
žinęs SU tuo straipsniu? A — 
Taip. K. — Riek Ramstą žiliai., 
ar Šis įstatų sbiupsnis buvo btet 
kada pakeistas? A — Ne, kiek 
aš žinau. K — Taigi nuo it) lai
ko, kai tamsta lapai iždininku, 
ar laikei pilnas ii tikslias pajų" 
mų ir išlaidų apyskaitas? A.— 
N2. K -- A- tamsta susipažinę^ 
su šios b-vės įstatų 31 str.? A 
— Taip. K —■ Ar tamsta išmo*

MOKAME Jf
Dividendų už padėtus jiirtlgus '

Kiekvieno asmens tauphiiai yra apčiratisti Iki 000.00 per 

Federal Savings and Loan Corporation, Washington, D. C.

V DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

federalSavings
AND L0AN AS5OC1ATION 

Of CHICAGO

2202
Telephone Canal 8887

Chicago, III.
Hen.: j. kazanauskas, Seeretary

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

Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

W. Cermak Rd

tų įsakyta? A - Ne: aš neitu 
tėjau įsakymų t«ip daryti. K — 
Ar tamsta ėmei sąskaitas išmo
kėjimams? A — Ne, aš nelai
kiau jokių knygų. K — Dabar, 
ar tamsta susipažinęs su b-vėb 
įstatų 32 str.? A — Taip. K — 
tamstą užstatei kauciją? A — 
Ne.y K — Ar tamsta bet kada 
prašei kaucijos? A — Ne aš. 
K — Kai tamsta užėmei iždi
ninko pareigas, ąrgi tamsta ne- 
žinojei, kad bendrovė reikalavč 
Iš tamstos tuos daljrktis daVyli? 
A — InįU, bet aš atsisakiau 
tlios visus dalykus d&Vyti. K —• 
Atgi tiebtlvo lamstus pareiga 
duoti kauciją? A —Ne. K 
At dlivitlutiatas .bbvo tamstą 
phlidosttVęs iitio škis pareigos? 
A — Jie niekad to UeipinSjo?’

Tikhii “pavyzdingas” pahjK 
gų ėjimas, — liktai, kaip Gdy 
DČS gytthlias!

t’ėhaš SltiriiUilis leidžia su-
PrayU, kud JM •.^yksta/^kdhi

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1938

K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje, savaitės 
Kiekvieną dieną > 

būna
6630 S. Westeirn av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenufe, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.
--------- -

komisi
jos nariui, pareikšdamas, kad 
•>i byla gali kaštuoti arti 20,000 
dolerių” — Strimaitis Spaudo
je.

Turiu pastebėti, kad advoka- 
luros praktikoje New Yorke 
ieškovai patys nerašo skundų: 
pasiremiant ieškovo suteiktais 
duomenimis, jo advokatas pa
diktuoja savo stėilografei. Taip 
ir šioje byloje — pagal pono 
Dumčiaus suteiktus duomenis 
aš, advokatas William J. Drakc, 
padiktavau skundo turinį savo 
tuometinei stenografei Miss A. 
Lowell, o p. Dumčius prisiekė 
^dėl turinio tikrumo ir pasirašė. 
\ Jei aš esu “vyriausias kur
stytojas” — tai turiu pastebėti, 
kad aš niekad nėjau pareigų 
SLA ir nesu SLA narys. Vėliau, 
pasinaudodamas adv. K. R.

>mi- 
rys,i

’ t'J 
prasme, kad šęrininkai neko

do... I Jurgėlos lietuvių kalbos gėrės-
negautų, tik, veį atsirado 
radarių”, kurite jiems truk

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

-. AMBULANCE 
DIENĄ IR naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 S 
4447 Sout!

TeMoaak LAJFAYKTTK HN /

• j.-rirk

Klausykite a ų radie p

Fairfield A venų*

į* • koplyčios visose
3l 1 Chicagos dalyse
įą Antradieni* Ir Mtadienle w*-

Laidotuvių Direktoriai
iiiiitmmiiiiitiitliiiiiitHĄi 

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ANTANA
3307 Lituaniea Avenue

lUlIll
ji.'

Ambulance 
. Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
iiiiiiiiiinniiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii

S M. PHILLIPS
Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 4pth Court,

' Phone Grovehill 0142
Cicero t Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 B. Čalifornia Avenue Phone Lafayette 3572 

----------- į----- M---------------------------------- ,...........  . .... -----

3354 So. Halsted Štfeet

1646 West 46 h Street

RIDIKAS
YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
Yards 0782

3319 Lituanicii AvetlUe
MAŽEIKA Yards 1139

Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wt!Bt 23^4 Placfe 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

į ĄLBERT v. PETKUS
4704 So. Wes|ąrn Avenue Phone Lafayette 8024

\K1U SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal Sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas „ 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda_ atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Oi įsas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_________ Draugijosi NariaL__________
OfisT^Tek^YARD^

DR. BERTASH
. 756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

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

Tel. Kenwobd 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virgihia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

(juo 1<—3 ir nuo 6—0:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie Western Avenue

Dr. F. PuIsUcki Le Van
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
'■'Rei.'Hyde Park 3395 "•>'

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZy

IŠ RUSIJO
Gerai lietiniams 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 
elektrikbs prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1034 VV. 18th SL, netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną x 
dieną, išskiriant Šeštadienio vakar- 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

N

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVdfeATAS
Miesto ofisas—12? N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Centrai 441L2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted Si 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn SL

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 1824

• Namų Tel.—Hyde Park 3305 I a Į ■ A I ■ ■ .m»■■■■     lin.t iil i'liii —1    ■

Garsinkites “N-nose”



Antradieni
Z

4<
gausio 9, 1940> MEKSIKOJ

Rašo 
DOMINIKAS KURAITIS

(Tęsinys)

II
Sumažėjus banditizmui Mek

sikoj ir dabartinei valdžiai šalį 
aptvarkius, Meksikon pradėjo 
gausiai važiuoti Amerikos tu
ristai. Jie kartu atsiveža ir ne
mažai dolerių, tad vietiniai gy
ventojai už tai nepyksta. Apsi
ginklavę doleriais, amerikiečiai 
žino, kad gaus nusipirkti kas 
reikia, tai ispanų kalbos visai 
nesimokina. Bet už tai meksi
kiečiai, norėdami pasigauti tu
ristų biznio, skuba mokintis 
anglų kalbos, ir rczultat°, vi
suose geresniuose viešbučiuo c

vai angliškai sus. kalbėt i.
Turistų važiavimas Meksikon 

('augiausia atgijo paskutinių 10 
metų bėgyj. Pirmiau, kaip gir- 
< ėjau, provincijos vieškeliais 
i ebuvo labai saugu važiuoti, 
banditai iš kalnų užpuldavo ir 
išimdavo iš keleivių viską, ką 
jie su savim turėdavo.

Beer Barrel Polka

Ne vien Chicagoj, kur nepa
sisuksi, girdi, tą vėliausią pol
ką, vadinamą “Beer Barrel Pol
ka”. Ją girdi ir čia — kur ne
stosi: didesniuose restoranuose, 
viešbučiuose. Ji visur skamba. 
Net mažas, dešimts metų vai
kiukas, kuris savo amžyj tur 
būt nėra matęs batukų, eina 
sau gatve polkos meliodiją drą
siai švilpdamas. Atrodo, kad 
visoj Meksikoj yra tik ta vie/ia 
dainuška.

Sostinė — Meksikos Miestas

Po ilgo vingiavimo, dideliais 
ir aukštais kalnais, staiga, pa
kalnėj pamatėm mišką aukštų

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir r- 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
priyažiayimas.

6600 W. lllth St., Worth, III.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

MAUDAU

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad_pačios Naujienos 
’ a’naudinfiroa.

kaminų ir bažnyčių bokštų. Su
pratom, kad jau prisiartinom 
prie Meksikos Miesto, Meksi
kos sostinės.

Ji skiriasi nuo visų didmies
čių Jungtinėse Valstijose ir Eu
ropoj. Mat, čia apskritus me-j 
tus oras vienodas, nėra žiemos^ 
šalčių ir sniego. Beveik visi naį 
mai yra balti ir tas baltumai 
priduoda miestui savo i ką 
skirtingą išvaizdą. Į jį įvažiavę) 
jautiesi pakliuvęs į visai sveti 
mą, nepaprastą pasaulio kam 
pelį. Gatvės didžiumoj siauros 
bet tiesiosj, nes Meksikos M es
tas nėra labai senas. Dangorui 
žiu visai nėra. Aukščiausi tiio- 
besiai gal kokių 10 aukštų, bot 
ir tokių triobesių mažai yrą. 
Po miestą išvedžioti gražus bul
varai, yra daug paminklų, ju
dėjimas gana didelis — ir sve
timam žmogui, kad ir iš Ame
rikos, pergreitas. Naujai įva
žiavusiam sunku važinėti po 
miestą, nes meksikiečiai labai 
greitai laksto automobi ia’s, 
bliauna sirenomis iš visų pusių 
ir žmogų taip sunervuoja, kad 
nežinai nei ką daryti. Taigi, 
amerikiečiai didžiumoj su savo 
automobiliais po miestą nei ne
bando važinėti. Viena, pavojin
ga, o antra, taxikebai yra labai 
pigus. Už vieną pesą (jų “do
lerį”) nuveža kur tik 
miesto ribose, o pesas 
kos pinigais išeina apie 
tų.

Meksikos miestas turi daug 
puikių, seniai pastatytų bažny
čių, kurios kainavo gyvento
jams milionus dolerių. Yra la
bai puikus dailės muziejus ir 
nepaprastai gražus operos rū
mai. Puikesnio operos triobesio 
niekur nesu matęs.

I ’’ .

Miestas taipgi pasižymi gra
žiais viešbučiais ir puošniomis 
krautuvėmis. Bendrai, ką'ip 
Meksikos provincija yra netdr- 
tinga, taip turtinga ir grąži yra 
krašto sostinė. Tas skirtumas 
tarp miesto ir Meksikos kairho 
ryškiai matytis miesto gyven
tojų skirtume. Turbūt niekur 
Amerikoj ir Europoj turtas j ir 
vargas negyvena taip arti vie
nas kito kaip Meksikos Mięs- 
te.

J (
Čia gatve eina gražiai apsi

rengęs, puikiai atrodantis žmo
gus, čia basas, nešvarus, suvar
gęs vargšas žmogelis. Neša už 
save/kur kas didesnį bananų 
maišą arba ant. nugaros užsi
krovęs didžiulę spintą. Gal dėl 
to skirtumo ir krautuvių lan
gai yra aprūpinti plieninėmis 
užlaidomis. Čia dažnai yra ne
ramumų, ir triukšmui kilus 
krautuvių langai dažnai išdau
žomi. Taigi, neramumų laiku 
ir naktį krautuvininkai nulei
džia tas plienines užlaidas ir 
tokiu bildu bando langus ir 
krautuves apsaugoti.

| (Bus daugiau)

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraitę) 
TIK TELEGRAMOMIS.

(
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kol

Halsted Exchange National Bank

Halsted Street Prie 19th Place

Ką Žmonės Mano

magJIENU-ACME Telephoto
WASIIINGTON, D. C.—Gcneraiis prokuroras Frąnk 

Murphy lankosi pas prezidentą RGOsevcllą. ;
Statement of Condition

Ai Uie Close of Business, December 30, 1939

Trūksta mokytojų
ALYTUS. — Dabar Alytaus 

gimnazijoje nėra 3 mokytojų. 
Atsargos karininkai mok. V. 
M iknickas ir A. Bliudžius pa
šaukti į kariuomenę pakąrtoji* 

ui, o mok. rašyt. J. Šukys iš- 
ko studijuoti į Prancūziją.

m 
vy
Kadangi trūkstamų mokytojų 
niekas nepavaduoja, tai dėsto
mu dalykų kursas nebus pilnai 
išeitas. , 1

Revizija
ŠAKIAI. — Revizija vargina 

miesto savivaldybę. Del rasto 
kasoje trukumo atleistas bur
mistro padėjėjas, kuris čjo ka- 
siįuriko pareigas.

M

BĖKIME, DANGUS GRIŪVA

reikia 
Ameri- 
19 cen-

lietuvių Romos mojimo surinkti aukų $250,000. 
laikraščiai nuo se-jKad tai ne baisi, o tiesiog “lau

ži” suma, lai vęl paaiškės iš 
palyginimo, štai Amerikos ma
rijonų provipc’ja. Kiek jos tur
tas verias? Atsimenant, kad 
marijonai Chicagoj turi dide
lį namą, spaustuvę, leidžia du 
laikraščiu—“Draugą” ir “Lai
vą”, kad turi farmą, seminari
ją su puikia koplyčia, kolegi
ją buvusio milijonieriaus dva
re įsteigtą, tai galiųie spėti, 
kad marijonų jurtai Ameri
koje siekid arti puses milijono 
dolerių vertės. Reiškia, Ame" 
rikos lietuvių marijonai jau 
turi dvigubai daugiau turto, 
negu visos Amerikos komuni
stai rengiasi surinkti.

• ■

Taigi, iš kur ta baimė, kad 
tie “lauži” komunistai, ku
riuos vienas kun. Jakaitis su
varė į ožio ragą, galį sudaryti 
pavojų visai Amerikai? Tai pa
slaptis, kurią pavedu; išaiškinti 
trims Cicero parapijonams.

—Teisybės ieškot o jasi

dažnai ir labai daug 
komunistus ir ko- 

pavojų. Tas gausus

Amerikos 
kataliku 
niai labai 
rašo apie 
m u nizmo
rašymas nei ištolo nėra pro- 
porcionališkas su tuo pavoju
mi, kurį komunistai sudaro, 
blaivomis akimis žiūrint. Pa
vyzdžiui, “Draugas” sausio 3, 
1940 m., turi šitokią pastabe
lę:

Pavojus Amerikai. Jungt. 
Am. Valstybes norima susprog
dinti iš vidaus. Rimtai pažvel- 
gkim pavojui į akis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

Rugsėjo 11 d. Ncw 
Madison Sq. Gardcn prisirin
ko 20,000 komunistinių užsi- 
degėlių išklausyti Stalino-Hit- 
lerio sąjungos gynimo. Ir ko
munistų partija gavusi ten 2, 
500 naujų narių. Surinko pir
miausias 3,000 dol. į savo 
spaudos fondą. Jis busiąs 250, 
000 dol. Iš to fondo rems ko
munistų leidžiamus laikraščius.

Ta pastabėle rodo neišpasa
kyta zuikiškumą ne vien jos 
rašytojo, ne vien “Draugo” re
daktoriaus, bet visų Romos ka
talikiškų laikraščių ir dauge
lio katalikų vadų. Tai panašu 
į pasaką: bėkim, dangus griū
na.

Kągi iš tikrųjų reiškia mi
nėtas“ baisus” New Yorko ko
munistų pasirodymas rugsėjo 
11, 1939? Ką reiškia tas, kad 
20,000 komunistų užsidegėlių 
suaukojo $3,000? Juk tai atsei- 
na tik po 15 centų kiekvienam 
užsidegėliui. Iš tikrųjų tai ne
išpasakytas užsidegimas aukoti 
15 centų! Ką tas reiškia prieš 
Romos katalikus? Juk štai ma
rijonas kun. J. J. Jakaitis, pa- 
sišvaistės keletą mėnesių po 
Šiaurės Amerikos lietuvius, 
surinko, kaip aš spėju, $30,000 
Argentinos lietuvių bažnyčiai 
statyti. Aš spėjau, kad kun. Ja
kaitis savo aukotojų sąraše 
turi apie 3,000 asmenų. Taigi, 
aš spėju, kad, vidutiniškai im
ant, kiekvienas aukotojas pa
klojo po dešimkę. Taigi, vie
nas kun. Jakaitis su trimis 
tūkstančiais Amerikos lietu
vių Romos katalikų suvarė į 
ožio ragą visus New Yorko ko
munistus užsidegėlius. Taigi, 
ne Dėdė Šamas, o kun. Jakai
tis gali žygiuoti kaip dramblys 
ir neatboti meškos viaukšnoji- 
mo. O! ta meška, tai ne lietuvių 
komunistai, o 
komunistai.

Dabar dėl

York e

viso New Yorko

komunistų užsi

Elektra nutrenkė stalių 
ZARASAI. -— Dabar mieštoj 

s-bė, pertvarkiusi elektros sto
tį, leidžia žymiai stipresnę sro
vę, nei būdavo seniau leidžia
ma. Tą užmiršęs miesto gyv. 
Karolis Laurinavičius sugalvojo 
savo draugams parodyti šposus 
su elektros srove. Jis įvairiai 
elektros laidus • sujunginėjo, 
tapo nutrenktas.

Rado pakaruokli
ZARASAI. — Kapinių sar

gienė katalikų kapinėse paste
bėjo inedyje kabantį pakaruok
lį. Pasirodė, kad nasikoręs Pet- 
runiškių priemiesčio gyv. Juo
zas- Kundreliauskas.

Assets
Cash and due from Banks ...........................
U. S. Government Sėcurities .........................

(At Market Valtie or Less)
Municipal and Otlier Bonds ..........................

(At Market Valtie or*Eess) - - ■ ■ * • 
Loans and Discounts ......................................

Foderal Rcserve Bank Slock ........................
Accrued Interest ....J.............................................
Furniturc, Fixtures and Vault Eųuipment 
Real Estate Ovvned .............. .................. ..........
Otber Assets ............’............................................

Totai Assets ..

Liabilities

Undivided Profits ....................  —
Reserves ................................................
Dividęnd <Paydble, January 2, 1940
Interest Collected būt not earned
Deposits .................................................

Totai Liabilities-

President
Elliot W. Fraiik

Vice-President
Geo. H. Weiner

Cashier

L.. 3,000.00 
... 19,639.77 
8,006,059.42

$8,509,613.14

Officers
E. Gaderer

Assistant Cashier

Assistant Caąhier
H ar r y T e pi i n

Assistant Cashier
Gilbert Novolny

Auditor

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
IIOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

Verauzės Perviršio 
Išpardavimas 

SUTAUPOMA
Nauji, gražus, 
verti $200.00

50% KAINOS 
Midget pianai, 

už ?98.00
Geri vartoti pia- $ 19.00
10 tūbų Victor, Sparton, Ze- 

iith Radio Kombinacijos
• ... ...........*34.50

11 ir 10 tūbų Radios—Philco, 
Victor ir kitų išdirbysčių, gra
žiuose kabinetuose $ 19.50

Mažosios radijos General, Te- 
levision, 6 tūbų $5 
P°OIL BURNERŠ’' 4 $ Q E 
kambariams po ......... CsW«wU

Hot Blast šildomi Pečiai di
delės mieros, verti $40 £A 
$30.00, po ................. ■

Gazui ir anglims Bungalow 
pečiai po..................  $29 50

Didelės naujos keturkampės 
skalbiamos mašinos 50

392,941.92

.. $8,509,613.14

$4,697,842.22
1,596,156.99

$200,000.00
-200,000.00

. 53,208.58

1,780,338.86
... 12,000.00

........... 1.00

........ Nonc
.. 12,880.85

ikeuea' pu

Apmuštos' Kėdės, vertos $4.00, 
po.................. $1.95
2 šmotų Parlor Cfi

Setai, po .................

HALSTED SAMPLE
WAREHOUSE

3417 So. Halsted St.

i M’#'-:

h,; I*?#®

INSURANCE
(APDRAUDA)

■ G

Raštini atdara kas vakaras 
Iki 1 vai. Sekmadieniais —• 
ana • ryto Iki 1 vaL popiet

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

K z

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO TAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir samų •avi

niukų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
Uties,

1739

Laikyk Pinigus

SAUGIOJ IŠTAIGOJ

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

! ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk ... čia ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 3'/z% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti.

j —u taupomąją sąskaitą dar šiandien 
Ų SPULKOJ.

Pradėk sai 
NAUJIEN

ŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ I

PDRAUSTI IKI

00
<?IA VISŲ INDELIAI

$5,

LITHUĄNIAN BUILDING,
LOAN A D SAVINGS ASSOGIATION

SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500

30 Years Success! Doctor’s f 
Amazing Liųuid f or Itching of 

ECZEMA
Daur yra atsitikimų, kur kiti produktai na- 
davė reikiamų paseko, bet stiprus, ivelntnan 
Us. antiseptinis skiMlnys Žemo davė mitas 
pasėkas nuo nieUjimo, skausmo, raudoniu 
deramos, tvvnuotos. urninės £csema.

I* pirmo sykio Žemo neAa nuostabią pa- 
relbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtinrų įtakingu dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
raSo i* visur, garbindami rautas pasėkas. 
Štai kaip raėo p. F. M. ii Jersey City: 
keletą savaičių nuostabiai pasirydttau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 81 
metus."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 8Sc. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks 81.86 Sutra J 
tnesnlus vaistininkus
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Iš Pietų Amerikosby
* MH

jokio viršugalvio.
Ponas Skipitis skiepina vie

nybę, bet labai gaila, kad ne 
taip, kaip naudinga.

NAUJIENOS
The Llthoanlan Daily N«ws 

Published Daily Except Sunday
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

$8.0(i 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year In Chicago 

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

fT«MUrrwM
Chlcagoje—p aitu;

Metams_______
Pusei metu ____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija __________
Savaitei_______________
Mėnesiui _______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
: < paštu:

(Atpiginta)

3c 
18c 
75c

$5.00
2.75
1.50
1.00

.75

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

Metams ________
Pusei metų _____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams$8.00
Pusei metų_________ 1____  4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia silpsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu

pasisakė už dienraščio išlai
kymą.*
Reiškia, ne bendrovė, kaipo 

tokia, padarė tą nutarimą, bet 
tik atskiri asmens. Bet “Vieny
bė” skundžiasi, kad jos leidėjai 
ir draugai perdaug pasišventė 
“idėjiniems darbams” ir aplei
do savo laikraštį, tuo budu aiš
kindama savo bizriiškus nepasi
sekimus tokiais dalykais, kurių 
niekas iki Šiol nebuvo pas mu
sų tautininkus pastebėjęs.

SIAURAS LIET. TAUTI 
NINKU PARTYVIŠ- 

■ KŪMAS

J. J. Lazdauskas

Urugvajaus lietuvių gyvenimo i nuotrupos
. ’—’fį—-----  j

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys) 
APIE KĄ UĖUGVAJAlĮjS LIE 
TUVIAI DARNIAUSIA KALBA

pavyzdžiu yra Povilas Sejunas 
ir Petras Korkuzas, abu bat
siuviai ir abu turi nuosavas ba
tų dirbtuves. Drg. P. Sejuno

Suomiai įsiveržė Rusijon
’ S I -.

Iš Elsinkio ir iš neutralių šaltinių buvo pakartotinai 
pranešta, kad suomių ginkluotos jėgos keliose vietose jau 
įsiveržė j sovietų teritoriją. Maskvos garbintojai tas - ži
nias piktai užginčydavo, sakydami, kad tai “anti-sovieti- 
nis melas”. Bet pabaigoje pereitos savaitės jau ir sovie
tų valdžia pripažino, kad suomių kareiviai veikia gana 
toli į rytus nuo sienos.

Oficialiame pereito sekmadienio sovietų pranešime 
iš karo fronto, tarp ko kita, sakoma:

“Petrozavodsko srityje vienas sovietų patrulių 
išblaškė priešo daliai.”
Kur yra Petrozavodskas? Jisai guli prie ežero One

gos, už kokių 75 mylių į rytus nuo Suomijos-Rusijos šie
no®.. Petrozavodskas yra viena stambiausiųjų geležinke
lio stočių Leningrado-Murmansko linijoje.

Iš šito Maskvos komunikato matyt neabejotinai, kad 
bent vienoje piet-rytinio fronto dalyje suomiai prasimu
šė toli j sovietų teritoriją.

Nauja didelė suomių pergalė
Suomių respublikos armija sutriuškino dar vieną 

Stalino diviziją centralinėje rytų fronto sekcijoje, Suo- 
muesalmi apylinkėje. ■

Toje pačioje apielinkėje^ tiktai kiek toliau į vakarus, 
suomiai sunaikino prieš pat Naujus Metus raudonosios 
armijos 163-ią divijaiįĮ^t.y. kariuomenes^ dalį susidedam 
čią. jš trijų įulkų, 1dekvieria$ kurių tūri po 5,000 iki 6,000 
kareivių. Dabar tenai žuvo 44-a sovietų divizija.

Sprendžiant pagal skaičių užmuštų ir suimtų rau
donarmiečių ir pagal kiekį grobio, patekusio į suomių 
rankas, galima numanyti, kad šita suomių pergalė bus 
bene stambiausia iš visų, kurias jie iki šiol laimėjo pen
kių savaičių kovoje su Stalino “nenugalima” armija. Suo
miai suėmė daugiaus kaip 1,000 rusų ir užmušė arba su
žeidė “daugelį tūkstančių”. Jie paėmė 43 rusų tankus, 10 
šarvuotų automobilių, vieną lėktuvą, 20 traktorių, 278 
įvairios rųšies maginas, jų skaičiuje 16 sunkvežimių su 
priešlėktuvinėmis kanuolėmis, po keturias kanuoles kiek
viename vežime, 75 automatiškus šautuvus, 1,170 arklių 
ir 47 lauko virtuves.

Smarkiausi mūšiai, kurie pasibaigė šita didele suo
mių pergale, ėjo ties miesteliu Raate, kuris guli už 4*A' 
mylių nuo sienos. O pirmose karo dienose Maskva buvo 
pranešusi, kad raudonoji armija šitoje fronto dalyje bu
vo pažengusi apie 70 mylių Suomijos teritorijos gilumon. 
Vadinasi, bolševikų jėgos čia tapo nublokštos daugiau 
kaįp 60 mylių atgal!

Jeigu Stalinui šitaip “seksis” ir toliau, tai už kelių 
savaičių jam teks galvoti, kaip išgelbėti Archangelską.

Iš Kauno pranešama, kad 
gruodžio mėnesio pradžioje Lie
tuvos tautininkai laikė .savo 
konferenciją, kurion atsilankė 
p. A. Smetona ir ministeris pir
mininkas A. Merkys.

Smetona kalbėjo apie “vie
ningos lietuvių tautos” tikslus, 
o p. Merkys kalbėjo apie p. 
Smetonos “didelį autoritetą”, 
štai kaip Smetona supranta 
tautos vieningumą:

“Tauta”, sakė jisai, “turi 
būti suorganizuota, discipli
nuota, klusni (1—“N.” Red.), 
dabartinio rimto momento 
būtiniems įsakymams.” r
O kas tuos “įsakymus” duo

da? Juos duoti bando pats Sme
tona kartu su savo meisteriais. 
Jie sprendžia, ką turi tauta da
ryti, ir jie reikalauja iš tautos 
“disciplinos” ir “klusnumo”.

Demokratinėse šalyse yra ki
taip. Jose valdžia diktuoja tau
tai, bet tauta valdžia. Lietuva 
iki šitos demokratinės tvarkos 
dar, matyt, nėra priaugusi. *’

Toje tautininkų konferencijo
je kalbėjo ministeris pirminin
kas Merkys pasakė:

“Dėl Vilniaus arkivyskupo 
pakeitimo vyriausybė stengia
si susitarti su, Vatikanu.”
O užsienių reikalų'ministeris 

Urbšys sakėj Ikad Lietuva a Įstei
gusi normalius santykius su 
šventu sostu. Su Sovietų Sąjun
ga ir su Vokietija Lietuva esan
ti drauginga.

Keista, kad šituos dalykus 
Smetona ir ministeriai,eina pa
sakoti tautininkams, o ne sei
mui. Tautininkų partija Lietu
voje iš viso neturėtų būti tole
ruojama, jei valdžia neleidžia 
gyvuoti kitoms partijoms.

Jau pereitą pavasarį Lietuvo
je buvo sudarytas “vieningo 
darbo kabinetas”, bet iki šiol 
tautininkai tenai yra lyg kokia 
privilegijuota žmonių klasė, ku
ri naudojasi ypatingomis teisė
mis. Tai fašizmo pamėgdžioji
mas.

Urugvajaus lietuviai 
kad Sao Paulo lietuvi 
kosmopolitiški — nepripažįstą 

pnės. štai 
iunaitė ėm 
odos spalvos vyrą, 

negru vadinimą. Tėvai 
drataplauki 
paspruko

tautybės žm 
Adelė Petroš 
mylėjo į ju

kalbai 
ai labai

r dirbtuvė randasi calle Chile

r musų 
ė ir įsi-

nesuti 
b negro, 
iš namų 

13 negro,

ko leisti už
bet Adeliukė
ir ištekėjo už to patie

o pažade ji si savokuriam buv 
širdį.

’ Kad:
Prof Vy tauto Bacevičiaus

rugvaju- 
gražiai 

etuvių varpą vieti
nėje spaudoje, meno 
recenzentų įlunksnomi;

koncertai Brazilijoje, Ų 
j e ir Argentinoje laba
pagarsino Ii

skyriaus 
,1Š.

LIETUVOS TAUTININ
KAI VĖL KELIA 

GALVAS
Kad Lietuvos tautininkai ne

mano išsižadėti savo privilegi- 
se-APŽVALGA

*.'■» • y. I •
. ' _____ I ■■ .

NORĖJO SUSTABDYTI 
OIENRAšTJ “VIE

NYBĘ”

“Vienybės” redakcija rašo 
ėdi toriai© “Vienybės išlaikymo 
klausimu”, sausio 4 d.), kad 
kai kurie jos leidėjai ir štabo 
nariai norėjo “Vienybės” leidi
mą “suretinti”, t.y. dienraščio 
leidimą sustabdyti ir, jo vietoję, 
leisti savaitraštį arba pusiau-są- 
valtinį laikraštį. Bet kita dalis 
leidėjų ir direktorių tam sumi 
nynaui pasipriešinu ir nutarė 
leisti dienraštį toliau, pasitikė
dami, kad pavyks dienraštį iš
gelbėti nuo bankroto, gavus tal-( 
kos iš publikos.

X^.kai kurie VIENYBĖS 
leidėjai ir net štabo žmonės*, 
sako Brooktyno tautininkų 
organas, “buvo bepradėję 
galvoti apie suretintą YIENy-^

BĖS leidimą. Bet tas galvoji
mas pasireiškė pergarsiai ir 
Brooklyno vienybiečiai pra
dėjo nuogąstauti, kad nebe
teks tautiško dienraščio. ŽL 
noma, tokie gandai neišven
giamai pakerta pasitikėjimą 
dienraščio išlaikymu ir tas 
dar daugiau pakenkia jo me
džiaginei būklei.”
Tačiau, tęsia “Vienybes” re- 
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daktorius savo editoriale, “visa 

a. eilė tautinės visuomenės veike- 
" jų susirinkimų” išreiškė pagei

davimą, kad dienraštis neužsL 
darytų. , ri . z . .

“Ypatingai pastarasis dien
raščio palaikytojų siisii*inki- 
mas, įvykęs sausio 3 d., ku
riame dalyvavo dalis leidėjų, 
kai kurie direktoriai ir arti
mieji VIENYBĖS rėmėjai, 
visu griežtumu ir ęasiryžimu

juotos padėties, matyti iš 
kančių žinių, kurias sakosi 
vęs “Draugas”:

“Po Vilniaus atgavimo 
pradeda tautininkai kelti gal
vas. Prezidentas, nors jau se
nas, neatsistatydina, s Atstatė 
aną buvusią koalicinę vyriau
sybę ir dabar sudarė naują. 
Pirmininkas yra A. Merkys, 
buvęs Kauno burmistras. Jis 
yra didelis pataikūnas. Kiti 
ministeriai įvairus... Blogiau
siai stovi Lietuvos finansai. 
Pirmiau visi tautininkai sėmė 
iš valstybės iždo, o dabar yra 
bloga. Ir>atrodo, dar daug 
praeis laiko, kol pasikeis val
džia... Spaudą varžo ir var
žys, o vistis žmones per laik
raščius Įr radiją migdys, kol 
vėl ] 
priešai

• VILNIUS
nįjį karą Vilniuje laivo apie 
200 advokatų, kurių tik 70 bu
vo kilusių iš Vilniaus krašto 
ir turinčių teisę gauti Lietuvos 
pilietybę. Kiti atsikėlę iš kitų

Lenkijos į"

Barselona 1171 — abu C^rroje. 
Ir vienas ir/ 'antras yra Uru
gvajaus Uįįtuvių Kultūros D- 
jos nariai ik pažangiosios lietu
vių spaudos skaitytojai. Atei
nantiems metams yra pasiryžę 
užsiprenumeruoti “Momentą” 
vieton tų, kurie demokratizmu 
nusivylė.

Kad:
Brazilijos i lietuviškų 

mokytojai rengiasi eiti 
tų semti, kadangi nuo 1 
džios negauna algų, 
aišku ar atvežė ką nors 
Graužinis.

Kad: {
Urugvajaus lietuviu bernu

žėliai matydami “Nar”------ ”
Amerikos lietuvaičių p 
“Miss Lithuania” rinkimų pro
ga, seilę varvina ir sa 
gul jas griausmas, tai 
mergytės; nors ėmęs 
ant pečių užsidėjęs visas!”

Kad:
P. KRY&ĘgĮS SLAPTAI I^VE-

mokyklų 
brilijan- 

karo pra- 
Dar ne-

Dr.

ijienose 
aveikslus

ko: “Te- 
i gražios 
ir nešk

■VĖS' ’ŽĖ’ “BANGOS” B 
SPAUSTUVĘ

dieną, buvęs “NAU
JOSIOS BANGOS” redaktorius 
Petras Kryigeris, naudodamasis 

is “savi- 
ai pagro- 
‘N. BAN-

Spalio 21

jam nepriklausančion 
ninko” teisėmis, slapt 
bęs iš gatves Ansina ‘ 
GOS” bendrovės spaustuvę, ne
žinia kur ' išvežė, pai>lėpdamas 
savo žinioje.

Žmonės kalba, buk ?. Kryge- 
ris ėmęsis tokių prien|ionių, pa
slėpti spaustuvę nuo
jų socialistų, kurie ja!m užkure 
pirtį, už jo tamprų b|< 
biavimą su

Kadangi'

pažangių-

fašistiniu
endradar- 
slementu.

spaustuvė buvo ben
drovės nuosavybe, ox ne Kryge- 

" '* - paji-
susitarus, 
“savinin- 

o atsako- 
ti bendro

rio, tad patą^tina visi 
ninkams 1 bendrai 
traukti pripuolamąjį 
ką” P. Krygerį teism 
myben, neleidžiant žu 
vės turtui.

Kad: '
Jonas S

musų kolonijoj yra žinomi kaL 
po geri siuvėjai ir gan gražiai 
sugyvenanti. Juodu 
siuvyklą calle Julio 
y Obės Uj84, dirba 
dar neteki girdėti,

bačius ir A. Vaitkus

turi y ubų 
Herrera 

y Obės Uj84, dirba Kartu, bet 
dar netek^ girdėti, kad jiems 
butų tekę kuo nors nępasidalin- 
tj arba v 
Jų siuvykl

ienas kito
oje viešpatauja gera

kariuomenei be-Lietuvos
imant Vilnių,; įvyko pačiame 
Vilniuje didelis mušis su žy
dais. Mūšio lauke lietuviai rado 
50 žydų sunkiai sužeistų, 80 
jermulkų, 30 barzdų pilnai iš
rautų, 20 pusba^zdžių, 6 ciceliai 
ir desimcioraį/

Kad:
Dabar Kaune, vaikščioja su

migusiais snukiais daug tų len
kų, kurie kai buvo įteiktas Lie
tuvai Lenkijos garsusis ultima
tumas, visa gerkle šaukėt — 
Wodz, prowadž nas do Kowna! 
My chcemy Kowna! —

Kad:
Prakeiktai išsipildė lenkų 

svajonės. Jie į Kauną atėjo, bet 
be tėvynės, be to liguisto ir 
poniško unaro, kokiu lenkai am
žinai sirgo.

Kad:
Vargšeliai aukšti valdininkai, 

kariai ir nekurie Vilniaus lie
tuvių smaugikai, šiandieną ga
vo prieglaudos prašytis pas lie
tuvius. Jiems dabar labai pri
tinka baudžiauninkų daina:

—Oičizna naša,
Velnias poną neša!
Kad:
— Bukonių klebonui, tuč tuo- 

jau reikalinga šeimininkė, ne 
senesnė, kaip 30 metų. Kreip
tis į kleboną.

“Musų Laikraštis” 35 nr. š.

Persiorganizavimas iš Pakriki
mo į Vienybę.

Neseniai visi Urugvajaus lie
tuvių visuomeninio darbo vai
dintojai susirinko paruošt dir
vą kolonijos susivienijimui. So
cialistai (tikriejie socialistai) 
galvoja, jog busią geriau per 
susivienijimą iškarti komunis
tus, o komunistai galvoja — 
išlyginti balansą. Tautininkai 
su katalikais galvoja — iškar
sim juos ir gyvuosim mes.

Belieka tik atspėti, ką pir
miausia karsime?

m.

neapkęsti.

tvarka draugiška ir culturinga 
pažangie- 
ir gal dėl 
ati pavyz-to yra tai,

Drg. £ 
Argentinoj

nuo taika. Čia rahdasi 
ji lietuvių laikraščiai 

kas gali b 
džiui kitiems.

Subačius yra buvęs 
e, lankęsis 

to” patalpigtse ir yra 
gan gerą nuomonę ipie “Mo* 

momentiečius, kuriųmentą” ir

“Momen- 
atsivežęs

pradės gręsti išoriniai; pasišventimas spaudai, meno ir 
ai.” ’ kultūros darbui* taikią > daug pa-

Kad

>

iuiijiti'vr?'t-**"*“1**

t;,.,;

Molotovas dabar labai 
su Suomija ir Rumu-

Kad:
Mūšį stebėję rūstį karininkai, 

simpatizavę lietuviams ir šau
kę: Bei te žydo v, spasaitė Lit- 
vu.

Kad:
Dėdė 

užimtas
nija, tai lietuviai dar nepuola 
Klaipėdos ir Suvalkų.

Kad: į
Nevyktų dažnai tokie skan

dalai su uf žydais, čigonai iš
moktų arti ir mestų vogti, o 
lietuviai bekonus valgytų patys 
ir nebeparduotų Anglijai, Dėdė 
Molotovas į Lietuvą atsiunčia 
2’0,000 rinktinės, kariuomenės. 
Juokiasi, kad jurgponiai vaipo
si, o mergos sako: — Su nau
jais ofieieriais, bus naujų flir-

Kad:
Lenkijos Fronte, šventąją po

nų Lenkiją velnias ant uodegos 
nusinešė, bet maršalas Rydz 
Smigias ir garsusis ultimatumų 
meistras Beck, Lenkijos frontą 
nusikėlė Paryžiun. Lenkijoj pa
likę tris milijonus kareivių su 
visais ginklais, dabar šitie po- 
nąį nori susirinkti 20,000 kiu
rių ir lazdomis Hitlerį nugalė
ti. šaipokai sprendžia, kad po
nui Beck ir v^l greit bus bėk 
iš Paryžiaus.

i

Vot tai tau, kumštimis grą- 
sinti Lietuvos “mužikams”! 
Gerai, rupūžėms!...

Kad: "j
Generolas Franko Gieda:

—Kur tik aš žiūriu 
Vien grabų gęabai, 
Generolus slegia 
Bado akmenai.—
Kad: I •
Tikra ir liudųa Franko

ną. Jis pats ir visi. ispanaj lą 
pačią dainą dainuoja. Andalu- 
sai nebeturi aseitunų, Toledie
čiai kviečių, Katalanai apelsinų, 
o Baskai valgo geležies rudą.

Kad;
Didieji draugai Hitleris ir 

Mussolini, kurie taip rūpestin
gai padėjo Ispaniją ^u^riauti, 
dabar patys užimti duonos ir 
karo reikalais ir ne tik jam 
nepadeda, bet patys prašo duo
nos, ginklų ir žmonių.

Kad:
Liūdnas generolas ir vėl gie

da ant griuvėsių iir badui į akis 
žiūrint:

—-Kur tik aš žiūriu, 
Vien grąbų grabai, 
Generolus slegia '■ 
Bado akmenai

Respublika pačblokšta,

dai-

neįvedama civilė

mergos viešos ir 
o griešnikai taip

Kad: 
štai kodėl 

metrikacija.
Klebonams 

be registro,
ir sensta, nes, gražesnes mergi
nas, klebonai susirenka.

Kada Sustosime šūkauti.
Po Šukio — šalin socialfašiz- 

mas — suskambėjo sukis — 
tegyvuoja bendras frontas!.— 
Į tą frontą suėjo socialistai' ir 
komunistai, šaukdami — tegy
vuoja liaudies frontas! — Ge
rai, tegyvuoja tas ir dar vienas 
frontas — Urugvajaus lietuvių 
susivienijimas, įvienijant kata
likus su tautininkais ir pasi
imant už vadą “daktarą”, o už 
organą socialistinį laikraštį, ku
ris galimas daiktas, paleis dar 
vieną Šukį: — “gvalt” ir “ka
put”.

KODĖL DIDŽIUMA PIETŲ
AMERIKOS LIETUVIŲ
BERNUŽĖLIŲ NENO- 7

RI ŽENYTIS

“Šypsenų” poetas apdainuoja 
SENBERNIŲ DAINA.

Mums nereikia turto 
Anei jokio dvaro, 
Iš kebračiaus ir šupselio 
Biznis pasidaro.

Ir taip sau gyvena 
Jaunikaičiai musų, 
Geria, ūžia, baliavoja

..Nusiskutę usus.
Kai iš baro grįžta, 
Rodos gatvės žydi
Ir ne kartą vigiliantas 
Lig namų palydi.

Dažnai neapleidžia
Visą naktį baro,
Apie mergas tuomet kalba, 
Kol duris uždaro.

Ryto atsikėlus —
Galva kaip medinė...
Ar mokėsi tu už butą? — 
Klausia gaspadinė.

Eina vėl į darbą, 
Kojos linksta krypsta, 
Kad buvo krūtinėn dėjęs 
Tuoj visi pažįsta.

Per nedelią dirbus,
Reikia pailsėti,
Bet kai tik kinseną gauna 
Nebgal iškentėti.

Vėl į barą žergia 
Trunko pasišaukia, 
O amigas 'vienas, kitas 
Išsižiojęs laukia.

įStikliuks po stikliuko, 
Daros ir vėl, linksma. 
Kojos triškį pailsėję, 
Dabar vcl jau linksta.

Kodėl sustojo “Tiesa”.
Vienas Urugvajaus lietuviams 

gerai pažįstamas vištų ūkio sa
vininkas, susitikęs katalikiško 
laikraščio leidėją paklausė:

— Kodėl, ponas daktare, ne
bematau daugiau “Tiesos”?

— O todėl, kad tamstos viš
tos nustojo dėti! '— atkirto 
“daktaras” Rymo katalikų va
dui.

— Las Sonrisas. —
Sveikos kritikos 

ir 
satyros 
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Argentina

Iš Lietuvos
Plaukia vilniečiams 

aukos
“Šypsenos” .rašo:
Dideli Pono Skipičio Laimė

jimai. ..
Durlingas (Skipičių 

Argentinoj pažino vi- 
labiausiai pamilo tuos 

kuriuos

ZARASAI. — Išrinktas ap
skrities ir miesto vilniečiams 
šelpti komitetas plačiai vykdo 
aukų rinkimą. Komiteto pirm, 
burm. J. Valiukonis, sekr. kun. 
P. Rauda, kasim Naglienė, na
riai: kan. J. Mazūra ir mokyt. 
O. Karosienė. Į kontrolės komi
siją išrinkti mokyt. J. Chmie- 
liauskas, A. Mardosas ir A. 
Matiukas. Iki šiol per įvairias 
įstaigas yra surinkta apie 1300 
Lt.

Pon^s 
Rapolas) 
sus, bet 
Argentinos lietuvius,
sutiko rezervaduose, tai yra ke
lionėse po Brazilijos džiungles. 
Vienam jų, būtent kolonijos ka
pelionui kunigui Janilioniui į* 
taisė nuolatinę algą ir parapi
ją Rio de ženeire, kur yra di
delis susidomėjimas j uod veid
užių tarpe, priimti lietuvybės vie- 
rą ir tautybę.

Rio paukšteliai (ne Petriukas 
iš Paukštienės) pypsioja, kad 
visa tai ponas Skipitis Lietuvos 
lito sąskaiton padarė vien dėi 
to, kad Janilionis gabiai Įr gu
driai apmovė 25,000 argentinie
čių su rifomis, iš kurių prista
tė tiek daug bokštų ore, kad 
nė vieno neliko net ir tai bied- 
nai Alsinos bažnytėlei, kuri at
rodo lyg kokia farmacija be

Naujas plentas su Vil
niaus kraštu

ZARASAI. — Atvykę staty
bos ir sauskelių inspekcijos at
stovai daro tyrinėjimus nori
mam nutiesti plentui nuo Tūr- 
mintų geležinkelio stoties iki 
Zarasų. Tuo budu Zarasai bus 
sujungti su Vilniaus kraštu. 
Plento tiesimo darbai netrukus 
mis pradėti. Prie darbo bus pri
imti Vilniaus krašto ir Zarasų 
bedarbiai.

.amatimiv 
pavyzdžiukų gali būti gražiu 

amiems šilatidįniąmstaip vadin
inteligentams, kurie 'anka nu- Gyvent tik irbaoi’et, 
moja ant bet kokios kultūrinės j Bet užėjus badu, 
lietuvių Veiklios. Tuo gražiu Kaž kur teks išbėgt?-

kultūrinės

•Ji \ f

Bet užėjus badu r
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LSS ŽINIOS
SVARBI SOCIALDEMOKRATŲ FEDE

RACIJOS KONFERENCIJA
luibor Lycenum, prie Ogden 

ir Kedzie avenue, pirmadienio 
vakare, sausio 29 d., įvyks Illi
nois valstijos socialdemokratų 
federacijos kanferencija.

Konferencija prasidės 8 vai. 
vakare. Joj galės dalyvauti taip 
federacijos kuopos, kaip pavie
niai asmenys.

Konferencijos tikslas yra:
1— Suorganizuoti ir sustiprin

ti opoziciją komunistams ir na
ciams J. Valstijose ir kovoti jų 
pastangas, kurios yra kreipia
mos Stalino-Hitlerio žygiams 
užuojautos visuomenėje surasti.

2— Varyti sistematingą švie
timo darbą aiškinant, kokie yra 
šių dienų kovos tarp demokra
tinių ir totalinių valtybių tiks

lai.
3— Skleisti idėją ir stiprinti 

demokratines įstaigas J. Valsti
jose, taipgi kooperuoti šitose 
pastangose su kitomis organiza
cijomis šaly, veikiančiomis tuo 
pačiu tikslu.

4— Kooperuoti arba tiesiogiai 
rinkti pašalpą nukentėjusieips 
dėl karo.

5— Dirbti kitokį reikalingą 
socialdemokratų darbą.

Chicagos lietuviai socialistai 
ir artimi socialistams draugai 
kviečiami atsilankyti į konfe
renciją. Jau kurį laiką mes ma
žai veikiame. O veikti reilria. 
Pasidalinimas nuomonėmis 
svarbiais klausimais bus mums 
visiems naudingas.

Federuotos Europos 
idėja

štai keletas vėlesniųjų dieni- 
tudos antraščių: “Fede- 
susivienijimas (union) 

taikai pagrindas”,

Chamberlain remia

rahis 
vienintelis
“Jungtinės Europos valstybės 
siūlomos”,
Europos federaciją”.

Europoj ir Amerikoj yra su
siorganizavusių kliubų federa
cijos klausimams studijuoti. 
Vienas tokių kliubų New Yorke 
vadinasi “Inter-democracy Fe
deral Unionists”. Susidomėji
mas Europos federacijos klaii-

EGG .... ..........................  $6.00
' NUT !.:. ...Y.:.’.................... $6.00

BIG LUMP ..........-...... $6.00
MINE RUN .................  $5.75

^SCREENINGS ..........  $5.00
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir«- Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

simais yra didelis.
Kokia linkme jis vystosi?
Prieš keletą dienų Francuzi- 

jos premjeras Daladier kalbėjo 
apie Europos federacijų sena
tui. Kaipo modelį Europai jis 
paėmė Britanijos ir Francuzi- 
jos kooperavimą kare. Nurodė, 
kad šiandien su mažiausiomis 
klintimis Francuzija teikia Bri
tanijai tokių reikmenų, )<urių 
jai trūksta, o kitų reikmenų 
panašiomis sąlygomis gauna iš 
Britanijos. Daladier taipgi pa
žymėjo, kad reikia nuimti ar 
pakeisti tarifus, kur jie kliudo 
lengviausiam reikmenų plauki
mui iš vienos šalies į kitą. To
liau jis nurodė, kad Francuzi
ja ir Britanija įvedė tiesiogį ap- 
simainymą pinigų, nustačius 
vienos ir kitos šalies pinigų ver
tę, nevartojant aukso. Šiandien

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SVETAINĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

moja taip glaudžiai, kad abie
jų laivynai ir armijos yra vie
nos vadovybės komandoje.

Po šitos kalbos Britanijos 
premjeras Chamberlain pareiš
kė, kad Daladier išdėstytos 
mintys atatinka Britanijos val
džios įdėjoms.

Kiti pranešimai spaudoje nu
rodo, kad pav. Turkijai pasko
lą davė Britanija ir Francuzija 
kartu. Dar buvo pranešta, kad 
Britanija ir Francuzija sten
giasi karo naštą pakelti atsi
žvelgdamos į savo resursus, pa- 
keldamos kiekvieną tokią dalį, 
kuri atatinka šalies bendram 
turtui.

Chamberlain ir Daladier pa
reiškia, kad po karo liana šus 
glaudus kooperavimas turėtu 
būti visoj Europoj.

Imkime kitą federuotos Eu
ropos idėją. Gabus, gerai Euro
pą pažįstąs žurnalistas Willi 
Schlamm savaitrašty “The New

Leader” diskusuoja tų idėją. Ji
sai sako, kad viena opiųjų ka
ro priežasčių Europoje paeina 
iš to, jogei tarp didelių vaistyk 
bių randasi mažų ir silpnų. Di
džiosioms valstybėms gimsta 
apetitas pasipelnyti mažųjų 
kaštais. Hitlerio ir Stalino žy
giai yra geri pavyzdžiai.

Kaip tą karo pavojų pašalin
ti? Schlamm sako, kad galima 
numatyti tris planus. Vienas jų 
— tai suskaldyti didžiąsias val
stybes, ypatingai Vokietiją. 
Tuomet Europa susidarytų iš 
nedidelių valstybių. Kitas pla
nas: sudaryti iš mažų valstybių 
stipresnius glaudžiai sujungtu;) 
kokius tris blokus. Kaipgi pa 
vyzdį jiš nurodo čeko-Slovaki* 
jos, Austrijos ir Jugoslavijoj 
bloko galimumą. Dar galįs būt; 
trečias planas — tai sujungi 
mas abiejų pirmesnių planų.

Tai sudarytų galimumą, Eu 
ropos fedeęacijai. Paskiroms 
valstybėms pasiliktų plačios au
tonomijos naminiuose reikaluo
se, bet joms tektų apkarpyti 
savo vadinamą soverėnumą 
kaipo nepriklausomoms vals
tybėms. Soverėnumo apkarpy- 
tnan įeitų tarifų nustatymas, 
armijų didumas, apibendrinta 
pinigų sistema, žemės reforma, 
ir t. t.

Federuotos Europos idėjai 
galėtų, tarp ko kita, pasitar
nauti Šveicarijos kantonų kom- 
binuotė. Galėtų taipjau pavyz
džiu būti Jungtinės Amerikos 
Valstijos ir Kanados provinci 
jos.

Kįla klausimas, ar sutiks Eu
ropos valstybės savo neriboto 
savistovumo išsižadėti? Antra, 
juk yra Tautų Sąjunga — ką 
ji parodė? Praktiškai tik savo 
silpnumą — duodamas atsaky
mas.

Kai dėl soverėnumo, tai tuo 
klausimu kalba Amerikos žur
nalistas Clarence K. Streit. 
Koks, girdi, yra šiandien ma
žos valstybės suverenumas, jei
gu Hitleris ar Stalinas paliepia 
silpnam kaimynui: tamsta pa
sirašyk šitą sutartį, šitą* priža
dą, pasižadėk klausyti, etc.

Bet ir didžiosios, galingosios 
valstybės visiško soverėnumo 
neturi. Štai iš Tautų, Sąjungos

: pašalinimą karo pavojau 
dėsnį paskir 
ravimą : 
reikmenų (prekių) aps mainy
mui. Socialinių reformų reika
lavimas, kaip iki šjol, pasilieka 
socialistinio ir bendrai 
zuoto darbininkų judėji 
duotis. -—Vt P.

h glau- 
askirų valstybių koope- 
ir pašalinimą kliūčių

or gali
mo už-

Pietų ir Šiaurės
Airija

Pereitą savaitę Airijos Lais
vas Valstybes (the Iridi Free 
State) parlamentas priėmė nuo
statą, kurks 
bei galios areštuoti ir bč teismo

suteikia vyria usy-

laikyti kalėjimuose arlpa kon
centracijos stovyklose 
gus valstybės gerovei asmenis. 
Nuostatas atkreiptas p 
rių Respublikos Armiją. Kokia 
ta armija yra?

Tai yra uždrausta organizaci
ja. Ji vykdo teroro žygi 
Angliją, šiuo metu Airių Res
publikos Armijos vyriausias 
tikslas 5rra įjungti į 
Laisvąją Valstybę (į ki 
kąją Airiją) Ulsterio p 
ją, šiaurės Airijos šešias kaun- 
tes, kurios priklauso 
Teroro žygiai vykdom 
palaikyti įjungimo judėj 
vą ir tiek dilginti Angliją, kad 
galų gale ji, norėdama 
mo, sutiktų* įjungimui.

Bet Airių Respublika 
jos pastangoms yra kliūtis. Jei
gu tik viena Anglija butų prie
šinga įjungimui, tai 
žygius

pavojin-/

ries Ai-

us prieš

Airijos 
ataLkiš- 
irovinci-

i tikslu 
imą gy-

ramu-

s Atnii-

eroristų 
galima butų pkteisinti, 

nors jie yra žiaurus, smurtiški, 
Tikrovė rodo,antivalstybiniai

kad šiaurės Airijos gy 
(protestonai) yra ]' 
įjungimui į pietų arba katali
kišką Airiją, o ne viena Ang
lija.

Dalykas toks, kad protesto- 
nai bijo katalikų. Kitas, taip 
pat rimtas dalykas, yra) tas, kad 
turtingesnį, j,šiaurės A

rėdami susituokti, ateis pas ku
nigą ir gal būt suderės štiubiu. 
$10 ir uet $5 — jeijgu bus geri 
^čigonai”. Airijoj ūkininkai
čiai šliubo už tiek Regaus. Ku-i 
nigas veikiausia suskaitys, kieki 
ūkininkaitis turi kąrvių ir ark
lių, ir jau nuo gyvulių galvų 
paskirs mokestį šįiubui. štai 
kodėl ir nekaip turtingai ūki
ninkų porai šliubas gali kaštuo
ti $100 arba $150.

Dar pavyzdys ir užteks. Vie
na svarbiausių Airijos kunigų 
užduočių yra lankyti senus pa
rapijomis ir ligonius. Ką ir kal
bėti : Kristaus įpėdinių kilniau
sia užduotis ir praktika. Ir štai 
kokia praktika: vienas didžiųjų 
dvasiški jos pajamų šaltinių Ai
rijoj yra palikimai;, čia užtik
site tokių palikimų: $30,000 
bažnyčiai* kunigams asmeniš
kai ar ^seserims”, o $500 sū
nui, nors tėvas ar motina gra
žiai sugyveno su vaiku. Nevel
tui dvasiškiai lanko senius ir 
ligonius.

Jeigu jus 
suomenėje 
(standing), 
motina) mirdamas nepaliko 
bęnt dalies savo turto' dvasiš
kiai 
Savo paties gerovei jus atmin
kit dvasiškiją.

Išvažiuojate porai ar trejetui 
savaičių atostogų į kaimą — 
vargas jums, jeigu užmiršite 
sekmadienį bažnyčią atlankyti, 
pirštais jus badys. Galite gir
tuokliauti ir anekdotus sakyti. 
Kunigas veikiausia jums pa
dės, bet, Dieve gink, nekriti- 
kuokit dvasiški jos ir neskteis- 
kit idėjų, kurios kunigams yra

turite .Airijos vi- 
tam tikrą vielą 
o jūsų tėvas (ar

- tai jai bus skandalas*

jriešingi

rija ne- 
i mišku- 
likiškąjąrusių pietų j arba kata 

Airiją.
Imkime mums, Ik 

žinomą pavyzdį. Viena 
gių Klaipėdos protesto 
lietuviams^vaizdų buvo, kai jie

tuviams, 
s nešina- 
aiškiems

i praktikuoju 
s? Tik jau ne

Kas — ar airiai 
gimdymo kontrolę? 
katalikai airiai. Airiai yra veia- 
lųs. 2į

Štai paaiškinimas: iš viso 20^ 
000,000 jų apleida Airiją, išvy* 
ko svetur. Nesugebėjo išsimai
tinti savo žemėje. Ne tik žydai 
yra Dievo išblaškyti, bet ir aV 
riai. 1

Airiai pasakys, kad Angliji 
yra jų nelaimė. Anglijos prie
spauda nuteriojusi jų žemę; 
lito tarpu jau 20 metų Airljš 
turi tiek nepriklausdinyb&ii 
kiek Kanada, o vėlesniais lai? 
kais tur būt daugiau. Faktas 
yra. kad per 20 paskutinių me'* 
tų daugiau nei 300,000 jaunį 
airių persikėlė į Angliją gyven
ti. Nors ii* prasčiausius, kaip 
ateiviai, ir sunkiausius darbus 
dirbdami, šitie Airijos sūnus ir 
dukterys jaučiasi geriau gyvepą 
Anglijoj, negu Airijoj.

Kiti airiai paaiškins, kad ša
lis neturi mineralų, trūksta jai 
anglies, trūksta gamtos turtų. 
Bet tik trijų valandų kelionės 
laivu tolumoj , yra Anglija —> 
geriausia tur būt pasauly ūkio 
produktams rinka. Deja, 
šalys išmuša airius ir iš 
rinkos. Išmuša net žemės 
produktai atgabenami iš 
000 mylių tolumos.

Sakysite, žemė nederlinga. 
Holandija ir kai kurios kitos

TeL Boutevard 0014

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

■t-

kitos- 
šito# 
ūkio 
10,V!

ir iš nederlingos žemės, 
tarpu Šiaurės Airija yra

ji nenori įjungimo į skuv

žtų”, galingos valstybes Vokie
tija, Italija ir Japonija. Kas 
pasirodė? Ogi tai, kad ir jos 
jaučiasi persilpnos paskirai gy

hąją| Lietuvą 
į ir miny- 

į Klaipėdos

Mokyklose, ligoninėse, net 
skalbyklose yra užinteresuoti 
kunigai ir minykės. Jie visai 
nepriešingi savo interesus iš
plėsti t šiaurės Airijoj. Na, ar 
neturi pagrindo protestonai, 
kartu ir jų kunigai, abejingai 
žiūrėti į įjungimų katalikiškon 
Airijon .ir* .šnairuoti į katalikų 
dvasiškių konkurenciją?

Imkime ekonominę gyveni
mo pusę. 1861 metais Airiją 
priskaitė 5,798,000 gyventojų. 
Šiandien katalikiškoji Airija 
turi per
Pro tęs toniškoji
Airija turi 1,000,000 su viršum. 
Bendrai keturi milionai su vir
šum gyventojų. Gyventojų 
skaičius sumažėję.

Tuo 
kur kas turtingesnė. Natūralu, 
kad
džią pietų Airiją, nenori mokė-'
ti mokesčių minykių mokyk
loms, nenori, kaip protestonai 
mano, troškinančios katalikų 
įtakos.

Padėtis šiandien yra tokia, 
;kad Airių Respublikos ArTnijąl 
mėto bombas Londono tune
liuose, o šiaurėš Airija visvieri

LIETUVIŲ KALBOS

—. U . - —JI” ■ IB? ! !_________ .T
Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11
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ty Sąjungos, jos greitai suor
ganizavo žinomą trikampį — 
Tokio, Roma, Berlynas.

Bet Streit, kaip ir kitas Ame
rikos žurnalistas, gen. Johnson, 
abejoja ar visos Europos vals
tybes norės vaduotis sveiku 
protu. Johnson, pavyzdžiui ma
no, kad Europa priims federa
cijos idėją tik kai jau visai su
klups bekovodama. Streit pata
ria organizuoti tik šiaurės At
lanto demokratijų susivieniji
mą (union).

šiomis dienomis Chicagoj 
lankėsi Britanijoj ambasado
rius Lothian. Jisai pasakė, kad 
pritaria Streito planui, išdėsty
tam knygoje “Union Now”.

Paskiri autoriai, paskiri kliu- 
bai šiandien turi planus Euro- 
po^federacijai. Bet tokio pla
no, kurį pav. galima butų pa
siūlyti kaipo galutinį taikos de
rybose po karo, atrodo dar pe
rą. Jeigu valstybininkai ir turi 
planus, tai jų kol kas viešai 
neskelbia, o kai kalba apie fe
deraciją, tai kalba bendrais, ar
iamais žodžiais.

Svarbu tačiau yra lai, kad 
Europos federacijos klausimas 
plačiai diskusuojamas, kad pa
dieniai asmens ir grupes žmo
nių ruošia federacijai planus, 
kad pažangioji visuomene, ga
lima sakyti, bendromis, jėgo
mis stengiasi surasti priemo
nes vienai didžiausių Europos 
nelaimių — karui — pašalinti.

Bent Francuzijos ir Britani
jos valdžių bendra linija,t kiek 
ji liečia Europos federacijos 
idėją, visų pirma turi ominėje 
ne tiek socialius pakeitimus, ne 
tiek socialias reformas, kiek

— tai būriai davatkų 
kių, važiavusių į 
kraštą ekskursijoms, 
statyti katalikiškas bai 
išplėsti kitokią kata lik 
krašte gimdė klaipėdiečių tar
pe ne simpatiją Didži 
tuvai, bet antipatiją.

Sutinku: | tai yra šiai 
netolerantiška protestonų nuo
taika. O ar katalikų

nyčias ir

a j ai Lie-

uraprolė,

nuotaika 
yra kiek tolerantiškesnė, libcra- 

Miįms, lietuviams, ne
sunku atsakyti šį klausimą, nes 
patyrimo turime tiek ir tiek, 

vieną Chi- 
lietuviško klebono pa

reiškimą prieš porą metų, kad 
pirmą komuniją, priėmęs kata- 

^tingesnis 
nei bedievis profesorius.

lesnė ?

Šičia priminsiu tik 
. • J * v . >cagos .

likas. vaikas yra išin

koje, kur 1 katalikų bažnyčia 
pastangas deda savįj liberalu- 

savo toleranliškmą
dyti, kur katalikai 
moj, kur jie nuduo.

nori užkariauti 
visuomenes šimpa IL

tiško mu

jos.
Airijoje 

pasakius, 
pasižymi 
tilu turto

3,000,000 gyventojų.
arba šiaurės

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia Amerikos lietuviams. Turi 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

KAINA $UM)
Galima gauti “Naujienoje”, 1739 S. 
Halsted St., Cfeieago, U,L arba Dr* 
D. Pilka, 528 Columbus Avė., Bos-, 
ton, Mass.

.imą paro
sią mažu
li toleram 

juo

kataliku
katalikų

ypatingai kštriu ape- 
nepakantą kitų ti

kybų ir griežčiausia
tik gali

tiksliau 
dvasiškija

kova prieš 
ar atrodo,visą, kas 

kad gali) užgauti joį> interesus.
Tūlas Rašytojas (

Cabe) pasakoja apie palikimą# 
kuris atrodė Airijos 
klastuotaįs. Iškilus 
ar neverta eiti į teismą ir tęs* 
tamentą Nulaužyti, n 
nėra 
line (Airijos sostinėje) vargiai

oseph Me

kunigų su* 
klausimui,

,es: nes
utarta, kad 
įsame Dub-

rijos sostine 
atsiras advokatas, k 
drąsos vesti bylą prieš j kuni
gus.

Ve kit
šeimininkavimo pavyzdys. Ame
rikoje vaikinas ir mergina, nor

uris turėtų

as Airijos dvasiškių

Victor Bagdonas 
LdCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pferkraustom foroičius, pianus ir 
visoddus rakandus bei Štarus. 
Vežam į fermas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristotam an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St
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Studija įrengta pir
mos ryšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis.. Darbas 
garantuotas.

429 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5893-S840
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RYTINE RADIO 

VALANDA

U stoties —

W.G.E.S.
|kl 9:U rakaro,
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Pradžia tai sunkiausia kiekvieno darbo dalis... o ypač naują 
taupomąją sąskaitą pridėti. Išradę lituos? taiko, ateikite i musų 

raštinę. Kada čia patirsite kaip sveikas 
yra musų investmentų planas, tuojaus 
panorėsite 1940 metais “pirmuoju” 
pradėti taupomąją programą, atsidaryda
mi savo taupomąją sąskaitą ši mėnesį.

Palūkanas skaitysime nuo mėnesio 
pirmos dienus ųž indėlius padėtus iki 
dešimtos.

Atsidarykite savo taupomąją sąskaitą 
U pažiūrėkite kaip joj augs pinigai.

• , /

30 METŲ PATIKIMOS
Atidarykite savo taupomąją sąskaitą ir pažiūrėkit kaip pinigai augs 
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2444 South 52nd Avenue Cicero, IL
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TARNYBOS

1940
METAMS.

AT AU J IENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kalen dorių 

1940 metame. Kiekvienas mė
nuo turi po atskirą paveikslą. 
Paveikslai yra iš 

-Vilniaus kraštą
Kas užsirašys 

—gaus kalendorių 
Paskira kopija—10c.

Lietuvos ir

“Naujienas” 
nemokamai

NAUJIENOS 
172$ SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.

NAUUNOS 
17Š9 S. Vtatoted

Vardas

KAINA 10 CENTŲ i 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
tnua. Siųskite savo orderiu?;

/ »

NAUJ
MADŲ 

KNYGA



NAUJIENOS, ęhicago, II Antradienis, sausio 9, 1940

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS METINIS 
SUSIRINKIMASU

“NAUJIENŲ” KON
TESTO EIGA

Pasitraukė iš 
Švedų Linijos

jantan e/octeST
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

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

’ VALDYBA
K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisaš

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

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatai

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

šiandien, sausio 9 d., 8 vai. vakaro, Masųnic Tempfe 
svetainėje (1547 N. Leavitt St.) {vyks Ch’.cagąs Lietuv 
Draugijos metinis ssuirinkimas. Auditorius J,’ P. Vark^- 
a išduos raportų už visus metus. Bus valdybas raporl 
emisija išduos raportų apie direkcijos-valdybos rinki 
esėkas.

Nariai kviečiami gausingai susirinkime dalyvauti.
VALDYBA

u

o

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Rockford, III

Adomas Markūnas, Chicago .........j........
Benedict Vaitekūnas, Chicago ...... ........
John Petkus, Aurora, III........ i.................
Juozas Žukas, Chicago .........  ,.......
Juozas Ascilla, Chicago ................. ........
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III......
S. Yurchis, Chicago ....................... i........
V. B. Ambrose, Chicago .........................
K. Yokubka, Cicero, III.............. ......... ....
Petras Galskis, Chicago ........JL—r........

■ Jonas Thomas, Chicago ..........................
\ Dzūkas^ Chicago ............ ........................
Marijona Ascilla, Cicero ................1.....
Petras Lapenis, Chicago .........................
Thomas Šalkauskas, Chicago ........i.......
Frank Bulaw, Chicago ............. į.......
Joseph Laurynas, Aurora, III............J......
Mike Senko, Chicago ...................... i.......
Ramusis ^Mikšys, Chicagos ............ ......
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III...............
Frank Klikna, Chicago.................... .......
Miss Josephine Miller, Evanston, III. .....
J. Cinikas, Cicero ........ z..........................
S. Mockus, Racine, Wis. .....................
Antanks Totilas, Kenosha, Wis...............
Chester Prakuratas, Gary, Ind................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.
Joseph Augaitis, Cicero .................. .......
Pavieniai nariai {rašė .............. ?..............
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

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

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

Nariai priimami draugijon 
iki 48 metų.

Įsirašyti galima per musų kontestantas, per draugijos na- 
• rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos. \

Įrašl 
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136
metais, 
tikėtu^ 
visi tie

vyrai ir moterys — nuo 1*»

KONTESTANTŲ VEIKLA
Daugelis lietuvių sako, kad 

prieš didesnes šventes ir po di
desnių švenčių nėra išrokavi- 
mo eiti biznio ieškoti, nes pini
gų negausi, kadangi pinigus tuo 
laiku išleidžia dėl įvairių pirki
nių dovanoms, o kiti prabalia- 
voja. Bet musų darbštų^ kon- 
testantai faktais įrodė, kad to
kios kalbos nėra nieku parem
tos, nes darbšjesnieji kontestan- 
tai gavo pereitą savaitę net po 
penkis naujus narius. Taigi, 
darbštieji kontestantai įrodė, 
kad narių galima gauti įvairiais 
laikais tik reikia įdėti darbo ir 
turėti pasiryžimą. Mes manėm, 
kad sausio mėnesį narių gausi
me visai mažai, bet pradžia ro
do, kad ir sausio mėnesį gausi 

’me narių pusėtinai, atsižvel
giant į sėkmingą sausio pra

savaitę gavo tris naujus narius. 
Atrodo, kad M. Senko pasidarė 
labai gerą rezoliuciją šiems me
tams, būtent, kad kas savaitę 

'įrašyti po tris naujus narius. 
Bravo, bravo, Mike, tik stenkis 
ištesėti 1

Kontestantas Adomas Markū
nas 
nauj 
jinian 
šęs 61 narį. Kontestantas Ado- 

as Markūnas yra pirmutinis 
testantas šiame konteste ir 

pušejinaijpli palikęs užpakaly
je savKkonkuurentus.

Kontestantas Mike Senko per
eitais metais gavo tik 4 naujus 
narius, o šiais metais pirmutinę

įemet jau įrašė penkis 
arius ir šiame Jubilie- 

nteste jau turi įra-

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

Sausio 14 d.. 1940
IU SALĖJERT

333 So.^Ashland Blvd.

Kontestantas Thomas Šal
kauskas laike Svečių irgi nemie
gojo, bet ieškojo prospektų į 
draugiją ir jam pasisekė įra
šyti* du naujus narius. Draugas 
Šalkauskas kaip tik pasiryžta 
gauti narių, tai ir gauna. Tiki
mės kad šiais metais Šalkaus
kas smarkiau darbuosis ir įra
šys į draugiją nemažiau kaip 
trisdešimt naujų narių. Kad į- 
rašyti 30 narių, tai draugui Šal
kauskui reikia įrašyti tik po du 
naujus narius per savaitę.

Pereitą savaitę įrašė po vieną 
koja tęs tan tai: V. B. Amb- 
ir S. Yurchis.

narį 
rose

Nauji Nariai
; f

Kont. Adomas Markūnas įrašė:
Miss Mary Adamkievicz
Stanley Bruno Grigalonus
John Šankus
Tony Galminas
Gust J. Glėbas

Kont. Mike Senko {rašė:
Monika Bukantis 
Thomas W. Kazeneskix 
Joseph John Jowosz

Kont. Thomas Šalkauskas įrašė:
Dan Brazausky
Sophie Brazausky

Kont. V, B. Ambrose {rašė:
William Nor <■

Kont. S. Yurchis {rašė:
Rozalija Grinius.

Darbštus Rockfordo Lietuvių 
Kultūros Draugijos pastovio 
sios komisijos narys.

Alfonsas Ruzas
Štai vienas musų tipingas 

malonus jaunuolis — tai Alfon
sas Ruzas, kuris Rockfordo Lie
tuvių Kulturbs Draugijoje jau 
antri metai eina pastovios ko
misijos nario pareigas su dide
liu atsidavimuu. Alfonso moti
na, p-ia Marija Ruzienė, yra vi
suomenininke, nuoširdi kultūri
nių darbų šalininkė ir uoli rė
mėja. Na, o Alfonsas, iš viso 
matyli, yra paveldėjęs iš moti
nos tą kilnią idealogiją. Vadi
nas, motina sugebėjo įkvėpti 
savo brangiam šuneliui tą troš
kimą, kurį ji jaučia širdyje sa
vo... Alfonsas Ruzas, patekęs j 
kulturiečių eiles, buvo išrinktas 
į aktyvio aparato sąstatą. Ir 
kaip čia yra malonu su džiaug
smu pabrėžti tą faktą, būtent, 
kad pas Alforisą yra daug de
gančios energijos ir jausmingu
mo dirbti su pasišventimu drau
gijos gerovei. Kiek pas jį kon
struktyvi© veiklumo ir aistriu 
go pasišventimo su patvarumu, 
— tai sunku ir įsivaizduoti. 
Kokie darbai jam tikjnivo pa
vesti atlikti, kokios pareigos ant 
jo pečių buvo užkrauta, — vi
sados Alfonsas atliko taip 
sklandžiai su puikiausiu skoniu 
ir šypsena veide savo. Pas Al
fonsą nėra tam žodžiui pras
mės, kad negalima arba netu
riu laiko. Jis ypatingai kreipia 
dėmesį į organizacijos būtimis 
reikalus. Pilnai iš širdies atjau- 
sdamas ir 
svarbių
kaipo inteligentiškas vytas vi
sados suranda atatinkamus bu
dus ir priemones savo pasiryži
mą įkūnyti gyveniman.
Gerbiamas jaunuoli Alfonsai, 
Darbštus tautos sunau mielasai,—
Lietuvių tauta bus dėkinga 
Už visuomeninę veiklą, naudingą.
Senoji karta laipsniškai nyksta, 
O naują raidą pasaulin atvyksta. 
Tu busi uolus pažangos kūrėjas 
Ir įgudęs ateities šaunus veikėjas.
Tavo gražaus darbo našus vaisiai 
Suteiks tau pagarbos vertę gausiai,
Gerbiamas jaunuoli Alfonsai, 
Darbštus tautos sunau mielasai, 
Buk geras pilietis savo tautos, 
Neužmiršk tos kalbos niekados, 
Kurią išvydęs pasaulį, išgirdai 
Ir kaipo žmogaus esmę pažinai;
Kur motina kalbėdama karštai 

bučiavo
Ir džiaugsmo upe ant rankų 

liūliavo
Toji kalba savaime turi reikšmės— 
Kaip tėvų atminimą telkia! garbės.

z —Volungis.

suprasdamas savo 
pareigų užduotį, jis

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*’

■

APIE SLAPTUS IR 
VIEŠUS DALYKUS

s: “Kai epe
lis nusisvilina sparnus, tai ji i

Yra tokis posaki

Lyginai tas pat ątsltiko ir s’ 
p. J., kuris 
cagos Lietuvių Draugijai pr.k 
ša, kad loji bandanti nuslepi 
metinį susirinkimą.

Tuo pačiu meti 
labai įtūžusiai apie 
rius” ir ‘‘liberalus”

Dabartinės Valdybos nariam 
tokis “paskirstymas 
mas. Tačiau jai

.i
Vilnies0 Nr. 6 Ch-

jis\ kalb

valdyboje

i

i

nėra žino-
Žinomas yra

šiai kas: p. J. bandomas padik
tuoti, kas ir kokiais pareigas 
valdyboje turi eiti. Kada tas la
bai “liberališkas” triukas neiš
degė, tai p. J. pasinaudojo mu 
čelninko vaidmenį suvaidinti. 
Kuo* geriausios kloties!

’ O dėl to, kad busią yra bau 
doma metinis mitingas paslėp 
ti, tai atsakysime p. J. Mari: 
Twain’o žodžiais: our saying 
so, don* t inake it sd”.

Ir kažkaip norėdama, valdy 
ba metinio mitingo nuslėpti ne 
gali. O nuslėpti negali dėl tos 
paprastos priežasties, kad kiek 
vieno nario “narystės certifika 
te” tiek angliškai, Lėk lietuvis 
kai yra parašyta, jog metiniu 
susirinkimai “turi būti laikom: 
antrą antradienį są(usio mėnesiu 
Masonic Temple, 1547 North 
Leavitt St., mieste Chicagoj, Illi
nois.”

Ryšium su ta tvąrka valdy
ba kitokio tarimo nėra padariu
si. O iš to aišku, kad metinių 
susirinkimų atžvilgiu jokios 
permainos neįvyksta. Jei valdy
ba butų nutarusi ųietinį susi
rinkimą laikyti kitokiu laiku ii 
kįtoje vietoje nei ceitifikate pa
žymėta ir apie lai nebūtų na
riams pranešusi, tai tąsyk, ži
noma, butų galima kalbėti apie 
bandymą atlaikyti slaptą milin
gą.

O dabar...
O dabar p. J. rupi

ti vandenį ir keršyti tiems, ku
rie neleido jam, kad jis viską 
valdyboje galėtų “ant savo pa- 
statyti”.

tik drums-

Harvey, III

Mano Talka
P-ai J. Petkai,' 646 River St., 

Aurora, 111., atsinaujino “Nau
jienas”. širdingai vertinu jų 
bendradarbiavimą, nes mano 
talka ir toliaus veiks ir bendras 
kooperavimas visuomet bus rei
kalingas, tat ir jumis skaitysiu 
tolimesnės eigos pagelbininkias.

M. Vosokcvičius, 5916 So. 
Artesian Avė., atsinaujino Nau-1 
jienas. Nors Naujienų kontes-| 
tas yra pasibaigęs, bet veikai? 
aš jums ir vėl patarnaus.u.

Margaret Chesna, 6047 So. 
Sacrainento Avė., visiems me
tams prenumeravo “Naujie
nas”. Nors ji jauna talkininkė, 
vėliausia pradėjo bėųdradar- 
b.auti, bet jos darbo vaišiai bu
vo našus, tat miela, aš ir toliau 
jumis kviečiu laikytis su, mano 
talka.

Jonas ir Dora Petrulevičiai, 
5945 S. Albany, užsirašė “Nau
jienas”. Širdingai vertindama 
j tisų pagelbą ir toliau kviečia 
taikytis su mano talka.

— • —
J. J. Dowrat, 6223 S. Trov 

St., užsirašė “Naujienas”. Dou- 
wat yra Demokratų Klubo, 15 
Wardo pirmininkas. Jis yra 
širdingas ir rimtas lietuvis, ir 
linkiu jam pasiekti politikoje 
aukštą vietą. «

P-ia Juzė Bašinskas, 5614 S. 
Winchester Avė., užsirašė Nau
jienas. Ji yra apsišvietusi, inte
ligentiška moteris ir darbšti vi- 
suomenietė. Pernai jos vyrui 
mirus ji daug nukentėjo, nors 
ir dabar dar atsiminimas tebė
ra skaudus. Aš širdingai verti
nu jos darbštumą ir prašau pa
silikti prie mano talkos.

-------- • -------- y

Juozas Kiauda ir dukrelė Bc- 
tty, 2651 West 59th St., atsi-
naujino “Naujienas”. P-lė Be- 
tty Kūčių vakarą savo gimta
dienio proga turėjo pokilį, ku
riame dalyvavo daug svečių ir 
visi gražiai linksminosi.

—© —
Povilas ir Juzė šeštokai, 7537 

Š. Kingstoh, atsinaujino “Nau
jienas”. P-ai šeštokai yra ma
no širdingi draugai ir talkinin
kai. Taip pat pavyzdingos yra 
ir jų dukrelės, nors jos gyvena

Harvey Lietuvių Kultūros Drau
gijos metinis susirinkimas.
Harvey Lietuvių X Kultūros 

Draugijos metinis susirinkimas 
vyks St. Francis bažnytinėje 
vičiaus svetainėje, 15609 S. 
Halsted St. Pradžią 7:30 vai. 
vakaro.

Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes turime svarbių organizaci
jos reikalų aptarti. Bus renka* 
ma valdyba 1940 metams, o se
kretoriai išduos savo "metinius 
raportus iš draugijoj finansinio 
stovio.

Bukite visi, nes
priklauso draugijos klestėjimas.

A. L. Ski r mintas, sekr.

visų jūsų

Indiana Harbor, Ind.
Lietuvių Kultūros Draugijos <lf- 

delis parengimas.
Indiana Harbor Lietuvių Kul

tūros Draugija vasario 11 d. 
rengia didelį vakara, kuris į- 
vyks S11. Francis bažnytinėje 
svetainėje (3903 Fir St.). Pra
sidės 5 vai. po pietų. Programą 
pildys Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras. Bus suvai 
veiksmų komedija 
koncertinė dalis. -

Inta trijų 
r išpildyta

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žehiėląpį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

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

Kaina 15c.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gi mus.
Vladas Mučinskas

Amerikos ir Lietuvos visuo
menėje jis žinomas laikraščių 
bendradarbis ir skaitlingų ek
skursijų į Lietuvą organizato
rius bei palydovas, sėkmingai 
dirbęs švedų Amerikos Linijo
je Ncw York e, lietuvių sky
riaus vedėjo pareigose.

Per dešimtį metų energin
gai populiarizavęs Klaipėdos 
uostą, iš minėtos linijos pasi
traukė, verčiamas Europos ka
ro, dėl kurio turizmas i Lie
tuvą, kaip ir į kitas Europos 
valstybėse, sustojo.

V. Mučinsko buto adresas: 
105 Etna St., Brooklyn, N. Y., 
APplegate 6-7717.

—Turizmo Žinios

Apie porą mėnesių atgal 
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

tarp svetimtaučių, bet savo kal
bą labai sklandžiai vartoja.

Nors šių metų “Naujienų” 
kontestas pasibaigė, vienok pa
naši darbo eiga bus tęsiama,! 
tat aš su savo talkininkais ir 
bendradarbiais širdingai steng
siuosi ir toliau su visais santy
kiauti ir reikale patarnauti. 
Šiuo linkiu visiems gausos, lai
mės ir sėkmingumo.

—Ona DoVgin,
6108 So. State St.,
Tol. Englewood 6530

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

Sausio 14 d., 1940
RUBSIUVIŲ SALĖJE 
°33 So. Ashland Blvd.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultu-

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arija Užrašo Saviesiems Lietuvoj “KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktine knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-v€ 

Nr. 153, LITHUANIA.
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AK ŽINOTE KĄ 

RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti ?

Net kunigai pasislėpę j) 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau- 
jar ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus Įisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

' Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

AND-CHEESE
SEADY IN 9 MINUTES
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Antradienis, sausio 9, 194(^ NAUJIENOS, Chltago,

Ji Dirbo Kitų 
Naudai, Sau Nieko 
Nereikalaudama
iškilmingai Palaidojo Antai- 

nette Stuparienę.
Gatves buvo slidžios, visą 

rytą ir popietį snigo didėlė
mis snieguolėmis, buvo šalta, 
bet niekas to nepaisė. Velionės 
Antoinettės (Antaninos) Stu- 
parienės draugai būriais va
kar susirinko atiduoti jai pas
kutinę pagarbą.

Vakar po pietų ji buvo pa
laidota Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse, iš O*Shca koplyčios, 
406 South Cicero avenue.

j kalines velionę palydėjo 
kelių blokų ilgio automobilių 
procesija, kurią vedė trys li
muzinai užpildyti iki kraštų 
nesuskaitomais gėlių vaini
kais, kuriuos draugai susiuntė 
velionės atminimui.
Daug Svetimtaučių Laidotu

vėse.
Prie koplyčios buvo susi

rinkusi procesija išlydėti di
delė minia ne vien lietuvių, 
bet ir svetimtaučių, kurių tar
pe velionė gyveno per 20 su
virs metų. Visi ją mėgo, ar tai 
buvo lietuviai, ar airiai ar vo
kiečiai ar žydai. Visi jos ly
giai lindėjo ir šeimyna turbūt 
didelę paguoda jautė, maty
dama kiek daug draugų velio
nė turėjo, koks didelis būrys 
žmonių jos liūdi ir susirinko 
jai atiduoti paskutinę pagar
bą. . .

Velionė mirė, sulaukusi 46 
metų amžiaus, pereito trečia
dienio (sausio 3 d.) vakare, 
sirgusi apie dvi savaites lai
ko. Ji išauklėjo du vaikus, 
dukrelę Liliją ir sūnų, Albertą. 
Turėjo sukurusi jiems gražų 
ir jaukų šeimyninį židinį. Ji 
taipgi buvo veikli vyro Kazi
miero RilftiAihkc, gelbėjo’jam 
darbuotis Lietuvių Tautiškoms 
Kapinėms, kurioms jis direk
toriauja, darbu rėmė įvairius 
organizacijų darbus ių niekad 
neatsisakė pinigais prisidėti 
prie naudingų sumanymų vy- 
kinimo.

Btino Pavyzdinga Motina.
Tuos dalykus pabrėžė savb 

eulogijoj apie velionę “Naujie
nų” redaktorius Dr.1 P. Grigai
tis, ; kuris< kalbėjo kapinėse, 
prieš velionės kūną nuleid
žiant kapam Apibudino ją 
kaipo pavyzdingą motiną, 
kuri įkvėpė savo šeimynai 
meilę artimui ir noru dirbti, 
pasišvęsti kitų labui. Perank- 
sti likimas išpiešė ją iš šei
mynos ir draugų tarpo, ji bu
vo vos 46 metų amžiaus, dar 
nepasiekusi ramios, gražios 
senatvės, kurios ji savo dar
bais ir naudingu gyvenimu 
užsipelnė.

Prie kapo taipgi koplyčioj, 
kelias gedulingas dainas su
dainavo “Naujos Gadynės” 
ehOro dainininkai, vedami 
Jurgio Steponavičiaus.

Padėką šeimos vardu, paly
dovams tarė V. B. Ambrose, 
lis taipgi pasakė trumpą kal
bą koplyčioj, prieš kūną išly
dint.

Per apeigas kapinėse visą 
laiką grojo garilonhs, liūdesio 
gaidomis lydėdamas žemės 
gniūžtes ir baltas, dideles snie
guoles, kurios tyliai krito ant 
kapan nuleista grabo.

Taip praėjo Antoinettės Stu- 
parienės laidotuvės. šeimos, 
vyro Kazimiero, dukters Lili- 
jos ir sūnaus Alberto širdyse 
paliko skaudi tuštuma. Liudė- 
dami kartu su jais, mes tuo 
pačiu sykiu linkime jiems 
stiprumo didelį mirties suteik
tą smūgį pakelti ir lai jų šir
dys, lai kiekvieną kampelį jų 
jaukiuose kambariuose, kurie 
dabar išrūdys jiems tokie niū
rus, užpildo gražus atsimini
mai apie velionę, kurių ji pa
liko labai daug. —Draugas.

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto 
Senatorius Carter Glass 

Visilaukė 82 melų amžiaus.
- - - - - - -- - —•- - -- --- - 1 *
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Giria “Naujienų” 
Radio Programą
Gerbiamieji:

Mane tikrai sužavėjo tas
sų puikus radio programas 
Geri kalbėtojai ir Pirmyn Cho 
ro Merginų malonus balseliai 
Ta plisė valandėlės lai]) grei 
tai praslinko, kad nejusti ne

Bim IŠ Dienos

šir-
ku-

Padėka Geriems 
Draugams

šiuomi norime išreikšti- 
dingiausią padėkį visiems,
rie suteikėt mums malonumį ir 
džiaugsmą musų 25 metų 
dybų sukaktį minint, gruodžio 
12 d., 1939 m. Nerime tarti 
dingos padėkos i&dį* Stasiui ir 
Nastei Valančiaus už suteiki
mą puikaus “eoektail 
Taipgi draugių pūreliui, ku- 
netikėtai atsilankė gruodžiu .13 
d.: J. Walavičimė, *P. Balic- 
kienė, J. Gulbinienė, E. Neetec- 
kienė, O. Railienė, K. Ket 
kienė ir P. Reinienė) ir. įteikė 
4 šmotų sidabru arbatos setą. 
E. Nesteckienė 
vafiėlę Šeimos* v^ardu. Ona 
piene įteikė 2 dovanėles, irgi 
šeimos vardu.

Tariame

įteikė dar

et”.
H oš

ura-

ųstą 
nuo 

gau

__ ačiū už pris 
telegramą su linkėjimais 
Kazio ir Nora Gugis, ir už 
tus linkėjimo laiškelius nuo S. 
Wodmonaiteš> ir L. Norma
lės, taipgi Sojihie Barču 
linkėjimus ir dedikaciją;
hii šaltimierui už linkėjimus, 
ir S. V. Valaričiui už linkėji-

btai- 
5 ųž 
Povi-

BERNICE TALALIS-Vanagas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 6 d., 1:30 vai. ryto, 
1940 m., Sulaukęs 26 . metų 
amž., gimęs Brooklyn, \N. Y.

Chicagoje išgyveno 19 m.
Paliko dideliame nuliudime 

motiną Oną, tėvą Tamošių, 
brolį Stanislovą, švogerį Joną 
Skirnick, jo vaiką Theodore, 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 326 West 
106th St. Laidotuvės įvyks 
Seredoj, Sausio 10 d., 8:30 v. 
ryto iš namų į Visų šventų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Bernice Talalis 
Vanagas giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir sute.ikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis, ŠvogetiS Ir ki
tos Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai, Tel. CANAL 2515.

mus per radio.
Prašom visų I priimti 

širdingiausią a^iu. Jūsų
musų 
dova-

nos ir linkėjimai liks muni at- 
mintyj amžinai.

Selvestras, Marie Zolpiai.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

ai Pradėjo 
Metus“

Didelis btirys: K. Usausko 
• G. Janulio, draugų daly va
ri Naujų Metų lauktuvėse jų 
Geotge’s Tavernoj”, 3159 So. 
talsted St.
Savininkai Mr. ir Mrs. Usau- 

kai iki 5 vai. Naujų Metų ry
ži neuždarė išeigos, kuri bu- 
o pilna svečių. Jie linksmino- 
i prie geros muzikos, gėrimų 
r užkandžių.

Pp. Usauskoi ir George Ja
tulis yra visiems dėkingi už 
kaitlingą dalyvavimą Naujų 
lėtų belaukiant. Jie ir ateity- 
e žada surengti panašių pa- 
ilinksminimų kitų švenčių

Aš esu dėkingas Mr. ir Mrs. 
sauskams už paramą kon-

este.
Svečiai iš Neto Mexico.

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED—FEMALĖ 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA OPER A T O RIŲ 

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

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nat^^

PUIKI PRADŽIA mažai šeimai— 
4 kambarių katedžė, šeimos farma. 
Vidus reikalingas pataisymo, 3 my
lios vakaruos nuo miesto ribų. 
Kaina $970—$125 pinigais — $12 
mėnesy. Rašyti Box 1126, 1739 So. 
Halsted.

REIKALINGA VEITERKŲ barui 
ir restaurantui. 666 West 14th St.

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA bendram namų ruošos dar
bui, būti—išeiti, geri namai, gera 
alga. DORCHESTERP4904.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTĮ) krau
tuvė, 3 apartfnentai, garažas, geram 
stovy priešais Humboldt Parkų. 
Bargenas. Box 1123, 1739 So. Hals- 
ted Street.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, lengvas skalbimas, 
3^ kambarių, būti, puikus namai.

- Bittersweet 7113.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS 
darbui, hotelio apartmentas, vai
kas, virimo nėra, nė skalbimo, būti. 

165 N. Central Avenue. Apt. 315

PUIKI PROGA mažai šeimai — 
4 kambarių katedžė, šeimos farma. 
Vidus reikalingas pataisymo, 3 my
lios vakaruos nuo miesto ribų. 
Kaina $975—$125 pinigais — $12 
mėnesy. Rašyti Box 1126, 1739 So. 
Halsted.

VIENOS ADATOS operatorių, 
Blind Stiteh hemmerių, pinkerių, 
patyrusių ir preserių, patyrusių 
prie medvilnių plaunamų suknelių, 
section darbas, darbas nuolatinis.

SMOLER BROS.
2300 Wabansia.

Apiplėšė Bridge- 
porto Biznierių

Ties 7313 vN(ęrrill Avenue, 
trys gerai apsiginklavę vyrai 
užpuolė chieagietį Wilbur J. 
Kirk ir jo žmoną, ir atėmė nuo 
jų $4,000 brangenybėmis ir pi
nigais. Kirk a i gyvena name, 
prie kurio apiplėšimas įvyko.

Kirk yra bridgeportietis-biz- 
nierius, iždininkas Joscph H. 
Kirk and Company bendrovės; 
kurios sandėliai randasi ad
resu 725 \Vest 31 st Street. Fir
ma prekiauja statinėmis.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

PETER EINORIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Metodistų ligoninėj, Peoria, 
III., sekmadienį, sausio 7 d., 
1 vai. ryto. 1940 m., gimus 
St. Charles, III., gruodžio 30, 
1913 metais.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Beula, seseris: Bernice 
Rhode, Malley Erwin.

Kūnas pašarvotas RusselI. 
C. Notris koplyčioj, St. Char
les, III.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, sausio 10 d., 9 vai. ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Union kapines. •

Visi a. a. Petro Einorio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys ir Giminės.

Laid. Dir. Russell C. Norris, 
Tel.’ St. Charles 51.

-

M

—TUK HOME O F FINE FUKNITURK’’ SINCK 1901
Phone Yardg 5069

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURHITURE HOUSE, Ine.
1748-50 West47th St

Man butų malonu klausyti 
kasdien tokį gražų radio 
gramą.

Su pagarba,
J. Bender.

Sausio 7, 1940.

5932

pro

Dainuos A. Žabukiene, 
Brighton Park 
Jaunuoliai 

»•

Priminima radio klausyto 
jams, kad šiandien, 7lą valau 
dą vakare, iš stoties WGES bu 
transliuojamas reguliaris an 
dradienio. programas, - leidžia 
inas pastangomis Peoples Fui 
niture Company krautuvėj 
Šios dienos programas susidė 
iš siųagių ir įdomių numerių.

Anelė Zabukienė ir Rtightoi 
Park Jaunuolės padainuo 
daug smagių ir mcliodiškų dai 
Helių, prie to bus gražios mu 
žikos, patarimų, pranešimų i 
kitokių įvairenybių. Bus nai 
dingą ir smagu pasiklausyt 
Taigi, nepamirškite užsistatj 
ti sava radio minėtu laiku.

Rep. XX

• • ■ C ■

Susižiedavitno
Pokilis

Kazys ir Ond Zaveckiai,
S. LaSalle St., gruodžio 25 d.,
savo ̂ dukrelei Kazimierai ir bu
simam žentui ' Danny Pž.vlavi- 
čiui, Savo namuose suruošė su- 
sižiedavimo pokilį, kuriame da
lyvavo didelis būrys svečių.

Tiek KažiiVilera, tiek Danny 
yra baigę ayloštąją mokyJ ’
apart to, jie7|ibudu yra 
kos mėgėjai., Abiejns jaunuo
liams susituokus širdingai lin
kiu jiems laimingos klo

Minėjo Giihittio 
Dieną •

Praeitą sekjnadienį, 
Pužauskų namuose, 7117 
Ivockwell, J “-*- <
Jų jauniausi&i 
suėjo 17 metų, sausio 8 
met ji baigsianti ir a 
niąją mokyklą.

Vyresnės dvi p.p. Pu 
dukterys yrk 'išėjusios

muzi-

ties.
Aš>

p.p. E.
South 

‘parė”.buyo graži ‘ 
duktferei Idai, 

d. šl
akstės-

žauskų 
už vyrų 

ir gražiai savistoviai gyvena. 
Jų vienas sunūs ir minėta jau
niausia duktė Ida yra jas tė-
VUS.

Poplar 
į Hot

F. KARVELIS 
S. Wabash Avė,
su šiuo pasauliu
12:15 vai. ryto,.
1 *. 1 v

JUOZAPAS 
Gyvena 8806

Persiskyrė 
Sausio 7 d., 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Munčelių kaime, Ma
žeikių apskr., Akmenės par.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

2 sūnūs Albertą ir Stanislovą 
—tris dukteris: Marijoną, 
Ann Warneke, žentą Fred ir 
Stellą McKay, žentą Allah, 
brolį Joną ir brolienę AnaS- 
tasia ir kitas gimines ir drau
gus ir. pažįstamus.

Priklausė prie Chfchgoš L. 
Draugijos.

Kunąs pašarvotas Steph- 
en’s Chapel, 7918 South Park 
Avė. Laidotuvės įvyks sere
doj,, sausio 10 d., 9:30 vai. 
ryto iš kopi. į Visų Šventų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos Už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Joseph F. Karve
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sunai, Dukterys, Brolis ir 

tos Giminės.
Laid. Dir. M. Stephens, 

TRIANGLE 3055.

Kas Važiuosit į 
Hot Springs

Mrs. Ačienįi, 2900 So. 
Avė., rengiasi važiuoti
Springs, Ark. Ji nori susižino
ti su lietuviais* kas norėtų kar
tu vykti.

Mrs. Ačieiįė nori išvažiuoti 
ir žada iš’juti te-trumpu laiku

nai apie porą-trejetą sąlvaičių.
S,

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Edward Norbut, 25,
Icn Baran, 23

William Ayulf, 18, sį Gcne- 
vlcVe GrUnd 8, 22

Reikalauja 
^erskinj

Mary Gudini 
Gudim

nuo

ki-

tel.

su He-

Marioh

MM 
■ateito g h Siuticiani Gėles LO VEIKI S

; KV1ETKU
Gėles Vestuvėm

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted S

I Visas P 
Da_

KINIŠKAS
Jvėms, Banketams

Stu
Tel. YARDS 7308

eet

Mary Yailtilcvičienč su duk- 
’ele Sophie ir sūnumi Walte- 
’iu užlaiko didelę: ir puošnią 
‘Oakwood Lounge”, 1301 W. 
>lst St.

Naujų Metų proga jie susi
laukė daug svečių iš plačios 
uhieagos ir draugų ir giminai
čių iš provincijos.

Giminaičiai Mr. ir Mrs. Ru- 
dolf Menini iš( New Mcxico at
važiavo su nauju La Šalie au
tomobiliu, smagu buvę, per 
šventes, apsukti Chicagą ir 
apylinkes.

Mrs. Menini Levai turį gražų 
ūkį Lysle, III., m yra ■ seni 
“Naujienų” skaitytojai.

Mary Yan ulevičienė, jos 
duktė Sophie ir sūnūs Walter 
yra labai patenkinti šventėmis 
ir nuoširdžiai dėkoja drau
gams ir pažįstamiems už atvy
kimą;

Svečiai “selebravę” iki Nau
jų Melų, sausio 1 d. 7 vai. ry. 
to.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Darbiu
GERIAUSIAS DARBAS restau- 

rantuose ir koteliuose, nuolatinis, 
geras mokestis. MODERN HOTEL, 
879 N. State St.

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

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

8110 SO. ASHLAND aukštos kla
sės kambariai, 2—5 kambarius, Ule 
maudyklė, krautuvė, garažas. Kai
navo $59,500 pastatyti. Dabar 
$17,500.

$14,500 ar siūlymas, aukštos klases 
trijų flatų—6 kambarių, šalinis įva
žiavimas, 3 karų garažas, arti 83rd 
ir Ada. Kreiptis į

MR. MEDORA,
8110 Ashland Avė. tel. Stewart3601

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PATYRĘS jani- 
toriaus pagelbininkas, pavienis. Val
gis, guolis, algos pagal sutarties. 
Kreipkitės, 3935 W. Roosevelt Rd.

PATYRĘS APSUKRUS barten- 
deris ieško darbo į taverną arba 
gali dirbti kitokį darbą. Telefonas: 
YARDS 1790.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Partoylmnl

SIŪLOMA TIKRA VERTYBĖ 
jei pavargęs, Apžiurėkit šią žemę, 
virš 22,000 ketv. pėdų turtingos 
aukštos žemės, gesas, elektriką, 
grįstas kelias, be asesmentų, už- 
girtas title—viena paskola f— 3 my
lios vakaruose nuo Harlem avenue, 
tuoj už Chicagos. Kaina $575—$125 
pinigais. $10 mėnesy. Rašyti Box 
2201, 1739 So. Halsted St.

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

AUTOS—TRUCKS VVANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia
PARDUOSIU AUTOMOBILI 

Plymouth 1936. Pianas ir pečius— 
Victrola, model 6 kambariam. Vis
kas labai pigiai. M. LUBIKS, 2409 
So. Hoyne Avė.

GRAND AVENUE FARMA (pri
eina prie šio populiario vieškelio), 
rytuos nuo Woif kelio—patvirtintas 
ilgametis finansavimas, arti 12,000 
ketv. pėdų, grįstas kelias, elektri
ką, title be skolų, patogu iki buso, 
mokyklos, žemė aukšta, kaina $275.' 
$50 pinigais—$5.00 mėnesy. Rašyti, 
Box 1122, 1739 So. Halsted St.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

“Oakwood Lounge”, yra viena 
iš didžiųjų ir gražiausių toje 
apylinkėje. . 1

J. A. Sinkus yra dėkingas 
Yanulevičicncs dukrelei £o- 
phijai už pranešimą, kad jų 
Naujienų prenumerata pasi
baigė. Buvo pi'oga atnaujinti.

Ša it f i i o s ^dkaUu v ės.
WEST SIDE. — šios kolo

nijos biznieriai Ignas ir Mari
jona Bergiai, 2213 W. Cermak 
road, naujų melų išvakarėse 
su savo draugais ir kostume- 
riais šauniai linksminosi.

Abu jiedu yra linksmo ir 
draugingo budo žmonės, tai ir 
draugų turi begales. Jie nepa
miršo atsilankyti į jų Naujus 
Metų parę. —Frontas.

Gimtadienis Su Naujais 
Metais.

BR1DGEPORT. — Pas biz
nierius Bill ir Stella Juciui, 
3241 So. Halsted si., kasmet 
įvyksta naujų metų sutiktuvės 
ir gimtalienio linksma puta.

Naujų Metų pasikartojimą 
žinome. O apie, gimtadienį tai 
tenka pasakyti, jog jis yra 
biznierės Stellos. Tai tokiu bu- 
dti naujų metų sutiktuvių su 
gimtadieniu paminėjimas pasi 
juos būna kasmet, lyg kokia 
tradicija.

Beje, biznierius Bill Jučus 
yra tikras brolis , S. Dariaus, 
kuris anąmet su Girėnu skri
do per Atlanto vandenyną. Jei 
kas butų, to dar nežinojęs, tai 
nuo ,dabai- jau žinos.

—\K^.imynas<.
Gražiai Linksminosi.

ĖRIGHTON PARK. - 
jų Melų sutiktuves
merių Paul M. Smithį 4177 Ar* 
cher avė., buvo labai smagios. 
Visa susirinkusioji kompani
ja prie geros muzikos gražiai 
linksminosi, linkėdami vieni

Nau- 
pas hiž-

KAS NORITE PARDUOTI PUSĘ 
biznio ar pusininką į biznį, nesvar
bu koks butų biznis. Kreiptis į J. 
Alexander, 3351 So. Halsted St., 
Tel. YARDS 2751.

U
BUSINESS SERVICE

* Biznio Patarnavimas
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.

IDEALI, PROFESIONALEI AR AT
GYVENUSIAI ŠEIMAI

Nepaprastai gerai užlaikyta kauii- 
tės farmos turtas, 8 kambarių na
mas, dideli barne prie didelio vie
škelio, kiek medelių, visuomet sa
vininko gyvenama. Nuosavybė ko
vo 1 d. Keletas minučių į Šiaurės 
vakarus nuo River Forest. Kaina 
$6,000—$150 pinigais, patogiais mė
nesiniais išmokėjimais. Rašyti Box 
1124, 1739 So. Halsted St.

2% AKRŲ KAUNTĖS nuosaybė 
prie grįsto kelio, elektriką, pato
gumas į mokyklą, puiki žemė, ke
lios minutės nuo Maywood Dų Page 
kauntėj, kur mokesčiai žbmi. Kaina 
$875,00—$175.00 pinigais, $10.00 mė
nesy. Rašyti Box 1125, 1739 So. 
Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

' NAUJIENAS, 
Box 1120.

VVHOLESALE FURNlTL^Z 
Rakan^iirĮtaisaiPar^vimtti 

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

PLUMblNG & HEAT1NG 
Įrengimai ir Apšildymas

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

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

ir

PARDAVIMUI SALIUNAS, Pil
nai įrengtas tinkamas dėl naktinio 
klubo. Šaukite Vincennes 3909 po 
3 po pietų.

Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti
C. Miller Supply Co. 

1247 W. Lake St. 
Tel. MONROE 3387

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

BRIDGEPORTO DRAUGYSTES 
1 PALAIMINTOS LIETUVOS meti- 
; nis narių susirinkimas įvyks sau
sio 10 d., 8 vai. vak. Chic. Lietuvių 
Auditorijoje. Malonėkite laiku at
vykti, yra daug ką patarti ir atsi- 

i veskite naujų narių. —Valdyba.
ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE

RŲ KLIUBO metinis narių susi
rinkimas įvyks sausio 10 d., 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Miehigan 
Avė. Malonėkite nesivė’inti, po su
sirinkimo turėsime Šurum-burum.

— Sekretorė.

kitiems laimingų naujų metų.
Apie patį bienierių Smithą 

ir jo šeimą teks 
plačiau pabrėžti, 
met minės kelias

kitu kartu 
nes jis šį- 
sukaktuves.

-^Frcntas.*

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti. Išnuomoti, 
samdytis Ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge-; 
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJUCNŲ 
“Classified” akyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje ''ClaM- 
iffcd” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reiknlUOM 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
vėpdami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chleago, m.

jlii&i



Tyrinėja Balsavimus 
Bridgeporte

Apskričio g>and džiurė va
kar pradėjo tyrinėti kaltini
mus apie pereitų rinkimų ne
tikslumus daromus 11-to (Bri- 
dgeporto) wardo, 53-čio pre- 
cinkto balsavimų teisėjams ir 
klerkams. Penki to precinkto 
balsavimo stoties valdininkai 
buvo suimti ir yra traukiami 
teisman.

Anglija ir Francija 
Jau Galėjo Karą 
Laimėti

Sako E. A. Moivrer.

Pereitos savaitės pabaigoj i 
Paryžiaus grįžo Daily News 
korespondentas Edgar Ansel 
Mowrer. Kalbėdamas Chicagos 
Užsienio reikalų tarybai va
kar popietų, Mowrcr pareiškė, 
kad Anglija ir Francija jau 
galeo . dabartinį karą laimėti.

—Joms tereikėjo užpulti 
Vokietiją per Belgiją ir Olan
diją tuo laiku, kai tebėjo Vo
kietijos karas su Lenkija. Jos 
valstybės to nedarė, sako ko
respondentas, nes nenorėjo 
sukelti prieš save pasaulio 
opiniją.

Keturi Žmonės
Sužeisti Autobuso
Nelaimėj

f1 . ............ 1 l,l‘ '■■■"* Į........ .. II " I ................

Tėvas Prašo 
Policijos Areštuoti 
Jo Sūnų

Pavogė Pinigus Skiriamus 
Motinai

Adresu 2549 S. Harding avė., 
76 metų kinietis Lee Sing užlai
ko skalbyklą. Išgyvenęs Ame
rikoj apie 25 metus laiko, jis 
susitaupė pinigų ir iš Kinijos 
parsikvietė savo vienintelį sū
nų, Įling.

Singo žmona paliko gyventi 
Kinijoj, bet jis kas kelios sa
vaitės siuntė jai pinigų.

Neseniai Sing gavo laišką nuo 
žmopos, kad pagaliau Japonijos- 
Kinijos karas užklupo ir ją — 
ir ji prarado visą turtą. Sing 
tuojau nuėjo kiniečių “spulkon” 
ir ten pasiskolino $1,500 žmo- 

I8|nai pasiųsti. Pinigus parsinešė 
namp ir paslėpė juos savo skal
bykloj.

Užvakar Singo sūnūs Hing 
tarė tėvui, kad eina stiklą alaus 
išgerti, išėjo, ir nebegrįžo na
mo. Sūnaus nesulaukdamas, 
Sing susirūpino, ir nuėjo slap- 
ton skalbyklos vieton pažiūrė
ti ar pinigai ten tebėra. Jų ne
buvo.

Ašarodamas Sing nuskubėjo 
policjjon ir pasipasakojo apie 
nuotykį.
riami jo motinai. Jis mano sū
nūs. bet aš noriu, kad jis butų 
areštuotas. Jis atnešė didelę 
gėdą man ir visiems mano 
tėviams.”

Tie pinigai buvo ski-

pa-

NAUJIENOS, Čhięago, Antradienis, sausio 9, 1940

įvažiavo į Stulpą, Nulaužė 
Vandentiekį, Sudaužė 

Automobilį
Keturi žmones buvo sunko

kai sužeisti, kai dviejų aukštų 
autobusas Lincoln -Park pasly
do, įvažiavo į elektros stulpu, 
nulaužė vandentiekio stulpą 
ir sudaužė privatišką keleivinį 
automobilį. Sužeistieji yra: 
Mrs. William Droger, nuo 244 
E. Pearson St.; Paul J. Hardt» 
218 S. Superior Street, Alan 
Hirschtritt, 3800 Lake Shore 
Drive (Visi trys autob. kelei
viai) ir Mrs. Martin Murray, 
15^17 Lawrence Avenue, pri- 
vatiško automobilio keleivė.

Žuvo Nelaimėse
*Ties 1500 N, Cicero Ave

nue nežinomo vairuotojo val
domas automobilis užmušė 55 
metų chicagietį, Frank Slu- 
sarz, nuo 4830 Flctcher Avė.

• Prie Archer ir Central 
avenue automobilis 'mirtinai 
sužeidė 59 metų Michael Sy- 
nal, 5110 So. Keeler avenue. 
šoferis buvo Frank Deluge, 
nuo 1845 W. 34th Street.

• Prie 111-tos ir Indiana 
Harbor gelžkelio kryžkelio j 
gelžkelio signalų stulpą įvažia
vo automobilis su dviem kelei
viais, A. A. Paschen, 1508 N. 
Crawford, ir Mrs. Carrie Sny- 
der, 6351 So. California ave
nue. Abu buvo sunkiai sužei
sti.

Kaip Chicagos Žydai 
Renka Pinigus 
Saviesiems Šelpti

NAUJI l'JNŲ-ACME Telephotu
ST. LOUJS, MO. —- Henry Armstro ig, Čeippįonas, įveikė “knockoul’u” Joe

Renka Aukas 
Suomjai Dirbtuvėse

Kai kuriose Chicagos dirbtu
vėse, pačių darbininkų arba sa
vininkų iniciatyva, yra renka
mos aukos Suomijos šelpimui. 
Pirmieji
rinkti J. F. 
bendrovės darbininkai.

aukas taip pradėjo
J ei k e margarino

Suomijos šelpimo Fondas 
Chicagoj jau sukėlė $71,000. 
Kvota yra $100,000.

Suomijos Atstovas Chicagoj
Penktadienį Chicagon atvyks 

trumpam vizitui Hjalmar Pro-

Chicago Užpildė 
Kvotą Kariuomenei

J. V. valdžiai nutarus padi
dinti kariuomenę keliomis de
šimtimis tūkstančių kareivių, cope, Suomijos ministeris Jung- 
Chicagai buvo paskirta 4,714 tinėms Valstijoms, 
rekrutu kvota. Gen.I

Ford, Chicagos garnizono va- vegų, švedų, danų ir
das, vakar paskelbė, kad kvotą organizacija, rengia jj 
išpildė.

American-
Stanley Scandinavian Foundation, nor- 

suomių 
m ban-

kietą, Stevens Viešbutį j.

AUTOMOBILIU
nelaimes!

Naujos Aukos
Vilniečiams

VAKAR 
ŪŪČAGOJ

(P Vienas žmogus buvo 
muštas, penki buvo sužc 
r:jų automobilių nelaimėj, 
ri įvyko vakar Priešpiet prie 
Belmont ir Laramie Aven 
Užmuštasis buvo! Erwin Es 
nėr, 26 metų jaunuolis i 
6257 Byron Street, 
f ori u

Mr.. ir Mrs. J. Alikonis, 
Chicago ............. -.......

uz-
isli
ku- , ,,Pirmiau buvo paskelbta .......

....... .............................. $>)34.35

$1.00

ue.

1LIO
ŠO-vienas

Du sužeistųjų yj’a JAck 
3500 N. Damen Avenue 

iriose Seronc, 6338 Newp 
Avenue. Kiti trys''buvo leng 
sužeisti. x

V1SO .
Ačiū l

Komitetas Vilniaus
Kraštui Šelpti

$630.35

ort 
vai

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 

<d risčios Naujienos 
t ! !(I intTf

Alnaujindamos paprotį. įves
tą trumpą laiką atgal. Chica
gos aukštesnės mokyklos vėl 
pradėjo rengti šokius ir šokių 
pamokas savo mokiniams die
ninėse mokyklose, ir suaugu
siems mokiniams vakarinėse, 

i Informacijas galima gauti vie
loj.

• Berūošdama Kalėdoms pie
tus 67 metų Elizabeth Gamauff, 
3027 Lowe avenue, priėjo per- 
arti pečiaus, ir užsidegė jos 
suknelė. Moteriškė skaudžiai 
apdegė ir vakar pasimirė ap
skričio' ligoninėje.
• Alus, alus, visur buvo alus 
— bet niękas jo negėrė. Buvo 
400 statinės ir 3,000 “keisų”. 
bet visas nuėjo su durnais gais
ro, kuris užvakar sunaikino 
Wewt-Lin Distributing Com- 
pany sandėlį, adresu 1700 El- 
ston avenue. Nuostoliai siekia 
apie $£0,000.
• Valdžios užlaikomos C.C.C. 
stovylos (bedarbiams jaunuo
liams) skelbia, kad šįmet gau- 
riį mažiau* aplikacijų negu pa
prastai. Iš to sprendžia, kad 
darbai gerėja ir augantis nuo
šimtis gauna užsiėmimus pra
monėj ir biznyj.
• Merchandise Mart rūmuose 
dabar vyksta 1940 metų rakan
dų ir inaminių įrengimų paro
da. Tarp vėliausių naujienybių 
lyra lova su aparatu, reguliuo
jančiu temperatūrą. Žiemą — 
šildo, vasarą — vėsina.
• Prie Elkhart, Ind., vietos 
policija užtiko chicagiečių au
tomobilyj 45 galionus nelegalio 
alkoholio. Abu automobilio ke
leivius, Mike 
tų chicagietis, 
suėmė.

eleveiteris name 
Clark Street mirti- 
Ik metų berniuką

Battižito, 27 me- Z «
ir Eleanor

1457 Van 
sumuštas,

Marc,

Buren
negy-

KONCERTAS
SEKMADIENĮ į

Sausio-January U
Pradžia 4 vai. po pietų

d. 1940

Rubsiuvių Svetainėje
333 SOUTH ASHLAND AVĖNUE

Visi “Naujienų” skaitytojai, kurie prie du 
rų parodys kvitą už apmokėtą prenume

1000 po $50
Užvakar Sherman viešbutyj 

įvyko Chicagos rabinų organi
zacijos surengtas bankietas 
sušeipimui saviškių Europos 
karo srityse, ypatingai užlai
kymui studentų, kurie lankė 
Tabinų seminarijas buvusioj 
Lenkijoj. (Beveik visi dabar 
subėgę Lietuvon).

Bankiete dalyvavo 1,000 
žmonių ir visi užsimokėjo po 
$50 už bilietą. Bankiete taip
gi buvo renkamos aukos. Ne
buvo naujięnybė gauti po $1* 
000 ir daugiau.

dovanos 
Jus labai 
Chicagos

Šiame Koncerte bus išdalinta 
kontestantams ir skaitytojams, 
gražus programas, kurį išpildys 
Liet. Vyrų Choras, po vadovyste K. STE 
PONAVIČIAUS.
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Šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras

• leloj prie 
buvo atrastas 
vas žmogus, apie 50 metų am
žiaus, 5 pėdų, 9 colių aukščio, 
apsirengęs rudu sveteriu, mėly
nais marškiniais ir juodomis 
kelnęmįs. Galva buvo skaudžiai 
apdaužyta.
• Policistui Martinui Madden, 
6925 S. Bishop Street, neteko 
gimtadienis švęsti, taip kaip 
buvo planuota. Pokiliui buvo 
nupirktas didelis “birthday 
cake” ir kumpis, bet vagilis 
su geru apetitu ir kumpį ir py
ragą pasivogė. Sujudę Maddeno 
kolegos iš Englewood nuovados 
piktadarį sučiupo ir kumpį at
gavo, bet pyragas buvo dingęs. 
Vagilis buvo negras Charles 
McDonald, nuo 4525 Michigan 
a venų ei
• Keturi' ginkluoti piktadariai 
atvažiavo su troku prie Michael 
Simono alinės, adresu 4466 
Prince to.n, “susiliodavo” į kiše
nes $100 iš Simono registerio, 
ir nuvažiavo ... į Michael Ke- 
selica falinę, adresu 4599 So. 
Hoyne avenue. Ten piktadariai 
pasielgė $19. Netrukus apiplė
šė ir trečią alinę, adresu 5159 
S. Bishop, kurią užlaiko Gus
tave Giehel. Ten piktadariai pel
nė $50.
• Nežinomas ginkluotas pikta-

daris apiplėšė St. Elizabeth li
goninę, adresu 1433 N. Clare- 
mont avenue. Degutuojanti se
suo Altonia atidavė jam $5.00 
pinigais ir $1.00 pašto ženk
lais.
• Prie 47th ir Archer avenue 
trys ginkluoti banditai užpuo
lė 23 metų Richard Meisterį, 
3260 N. California avenue ir 23 
metų Miss Norma Shea, 9 West 
Maple street. Jaunuoliai turėjo 
$1.29. Piktadariai paliko jiems 
14 centų gatvekario fėrams, pa
siėmė jaunuolių automobilį ir 
nuvažiavo.
• Prekinis 
ties 547 S. 
nai sutrynė
Charles Foster, 563K Lake Park 
avenue. Berniuko tėvas Raleigh 
Foster yra namo dženitorius. 
Sūnūs norėjo jam pagelbėti.
• Nuo nuodingų dujų iš ga- 
sinio pečiuko vos nenutroško 
keturi maži vaikai Edward, 
George, Audrey ir Robert Bak- 
ka, 2649 Burling Street. Juos 
išgelbėjo kaimynai gyveną an
tram namo aukšte. Pajutę du
jas, jie atbėgo į Bakka butą, 
atidarinėjo langus ir sąmonės 
netekusius vaikus atgaivino. 
Vyriausias yra 8, jauniausias 
5 metu amžiaus. Ju tėvai buvo 
išėję į svečius.

♦

• Clark linijos gatve kai y j, prie- 
Archer avenue, vakar pasimirė 
širdies liga apie 70 metų vy
ras. Kišeniuj turėjo $1.75. Svė
rė apie 140 svarų ir buvo 5 pė
du, 6 coliu aukščio.
• Hawthorne pieninės garažo 
gaisre, Highland Parke, vakar 
sudegė 26 trokai. Nuostoliai sie
kia apie $55,000. Pieninė pri
klausė John F. Cuneo, Cuneo 
spaustuvės savininkui.
• Brightonparkiečiai Mr. ir 
Mrs. Joseph Willin, 4702 So. 
Lawndale avenue, vakar rapor
tavo policijai, kad' pereitą šešta
dienį pražuvo jų 15 metų su» 
nūs William. Jis lankė Edward 
mokyklą, prie 48th ir Komen- 
sky. Tėvas Willin yra bedar
bis, bet dabar dirba prie W?A.

Mirė R. C. Dawes 
Chicagos Parodos 
Viršininkas

Vakar širdies liga, netikėtai 
pasimirė Rufus C. Dawes, Chi-

zidentas- ir stambus vietos biz
nierius. Jis buvo 72 metų am
žiaus 
Lake

ir gyveno adresu 1448 
Shore Drivc. Laidotuvės 
trečiadienį, 4 vai. po 
Velionis gimė Mariet- 

kunas bus
pietų.
toj, Ohio, kur jo

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą
Chicagos ir apylinkės Lietuvių basketbolo komandos 

kviečiamos ir vakarinių valstybių Lietuvių Amerikos čampio- 
nato tųrnamentas, 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 tur- 
namento kaipo dalis tos dienos programo.

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

/Į ENTRY BLANK 
Midwest Lithuanian Championship Basketball Toumament 

JANUARY 29, 30 and 31—1940.
FINALS, CICERO STADIUM, BEBRUARY 4—1940

NAME OF

MANĄGER

ĄDDRESS

pho:

TEAM




