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lamberlai
RAMUMAS VAKARU FRONTE TIK TYLA 

PRUS AUDRA
Reikia būti prisiruošusiems tikrai kovai 

į — sako Chamberlain ■

jis, 
ka-

va- 
ty-

LONDONAS, Anglija, sausio 
9. — Premjeras Chamberlain 
antradienį pasakė kalbą.

‘‘Tik jurose”, pareiškė 
“galima sakyti, eina pilnos 
ro operacijos”.

Kai dėl karo sausumoje, 
karų fronte, tai dabartinė
la esanti tyla prieš audrą. Jis 
davė suprasti, kad rūstesnių, 
kruvinesnių imtynių, tikrosios 
kovos su vokiečiais tenka lauk
ti ateity.

Paaiškino, joge! Britanija ir 
Francuzija glaudžiai kooperuo
ja vesdamos karą. Išreiškė įsi
tikinimą, kad britų ir franeuzų 
kooperavimas tęsis ir kai ka
ras pasibaigs.

Kalbėdamas apie Suomiją, 
Chamberlain pasakė, kad jai*
tenka kovoti prieš tokią pat ag- dominuojanti 
resiją, prieš kokią kariauja tai- Chamberlain.

Vo

kininkai, britai ir franeuzai. 
Jai tenka kovoti už laisvę ir 
teisybę.

Britanijos pagalba Suomijai 
nebusinti vien formalumas. Suo
miai gaus tikros pagalbos, pri
žadėjo Chamberlain.

Jeigu talkininkų blokada dar 
nerodo kai kuriems žmonėms 
aiškių rezultatų, tai Chamber
lain pataf§ perskaityti

(kietijos oratorių kalbas -pa
sakytas Kalėdų proga. Tos kal
bos duoda supratimo, kaip jau
čiasi Vokietija dėl blokados.

O kai dėl lėktuvų atakų prieš 
Britaniją, tai alarmuojantys 
pranašavimai iki šiol neišsipil
dė. Kita vertus, Britanija yra 
prisiruošusi visas atakas iš oro 
atremti.

Vandenyse Britanija tebėra 
jėga, užtikrino

Vice-prezįdentas Garner sveikinami si prezident

Dar 12 Jungt. Valsti
jų lai vil sulaikyta

Stockholmas ruošia 
mas evakuoti

Šalčiai vargina 
Vokietiją
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agalba Suomijai
Į MŪŠIAI SUOMIJOJ APRIMĘ

DAR VIENA RUSŲ DIVIZIJA ESANTI SPĄSTUOSE; 
SUOMIAMS REIKIA KREDITŲ

NAUJIENV-ACME Telephoto
.1 Rooseveltu ir jo sunum.

FRANCUZIJOS PARLAMENTE MUŠTY 
NĖS DEŠINIŲJŲ SU KOMUNISTAIS

HELSINKIS, Suomija, sau-f nepatvirtinti suomių 
šio 9. — Trys rusų divizijos 
sunaikintos. Viena divizija žu
vo Tolva ežero apylinkėje, ki
tos dvi Suomusalmi sektore.

Stipriosios rusų jėgos, ku
rios buvo įsibriovusios Suomi- 
jon, sulaužytos. Reiškiama nuo
monė, kad bent tūlą laiką ru
sų ofensyvas sulaikytas. Jis su
laikytas bent kol rusai persi
organizuos.

Paskutiniuoju laiku faktinaį 
nieko negirdėti 
operacijas Salia apylinkėje — 
šiaurėje. Karo korespondentai 
skaito tai itin reikšmingu žen
klu. Nes ir prieš sunaikinimą 
sakytų trijų rusų divizijų suo
mių pranešimai nutildavo apie 
įvykius tose apylinkėse.

Neoficialus, karo vadovybės

apie suomių

praneši
mai antradienį sako, kad suo
miai apsupo stambias rusų jė
gas Salia sektore. Statomas 
klausimas: ar ir ketvirtą rusų 
diviziją laukia pirmesnių trijų 
likimas?

Antradienį • premjeras Risto 
Ryti pareiškė, kad Suomijai 
būtinai reikia gauti kreditų už
sieniuose. Suomija, kaip taikiai 
gyvenusi šalis, nebuvo tinka
mai prisiruošusi karui, šiandien 
jai reikia karo pabūklų, reikia 
amunicijos, jai reikia kreditų 
pabūklams ir amunicijai gau-

ankstyvesni pra 
kad mūšiai apri

Antradienį 
nešimai rodė, 
mę. Frontuose užėjusi kaip ir 
pasilsio valanda. Kaip ilgai ji 
tęsis ?

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 9. — Planai evakuoti Stock- 
holmą, Švedijos sostinę, jei su
sidarytų rimta padėtis, pabaig
ti. Numatyta pirmiausia išga
benti iš miesto vaikus, ligonius 
ir senius.

Švedijos, kaip ir kitų Skan
dinavijos šalių, padėtis yra opi 
nuo pat karo pradžios. Jai gre
sia pavojus taip iš Vokietijos, 
kaip ir iš Rusijos pusės.

Japonai-kinai pada 
rę ąjiti-komunisti- 

nį paktą

BERLYNAS, Vokietija, sarr^ 
io 9. — šįmet šalta žiema Vo- 
ietijoje — šalčiausia nuo 1929 
ietų. O šaliai tenka vesti ka- 
as. Maistas, drabužiai, kuras 
? kitos gyvenimo reikmenos 
inkuojamos porcijomis. Tos 
orcijos permąžos — taip pa- 
algyti/ taip apsirėdyti, kaip įr 
amus apšildyti. Daugely yp- 
ietijos namų — kai kurie sa- 
o, daugumoje — apšildomas 
ik vienas kambarys. Moters, 
tovėdamos eilėmis prie krau
li vių ir laukdamos progos gau- 
i reikmenų, dažnai persišaldo 
r apsėrga. Susirgimo skaičius

WASHINGTON, D. C., sau
sio 9. — Nuo gruodžio 14 die
nos iki šios savaitės britų ir 
franeuzų karo laivai sulaikė vi
so <12 Amerikos, prekybinių lai
vų karo operacijų zonose. Ame
rikos laivai sulaikyti tikslu pa
tikrinti, ar neveža jiė kontra
bandos vokiečiams. Kai kurie 
sulaikytų laivų jau paleisti, ki
tų kroviniai laukia patikrini
mo.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 9. — Antradienį susiri 
parlamentas. Atstovų rumt 
duotas įnešimas pagerbti ari 
ją. Būrelis komunistų atst 
atsisakė pagarbą] atiduoti, 
to dešiniųjų Į partijų atstovai 
užpuolė komunistes. Įvyko muš
tynes. Peštukai 
lės... . ..j

išmesti iš

atstovųVėliau 
balsavo pašalintai 1 • •formaliai.

Doleris už Įėjimą 
kalėjimą ir už 

išėjimą

ik o 
ose 
mi- 
ovų 
Del

sa-

nu-• dauguma 
komuninius

7 franeuzai užmu 
geležinkelio ne

laimėje

sti

KARO ŽINIŲ 
SATRAUKA

LONDONAS, Anglija, sausio 
9. — 33 jūreiviai sužeisti an
tradieni, kai vokiečių lėktuvai 
užpuolė 11-ką prekybinių laivų 
Anglijos pakraščiuose. Vienas 
Holandijos laivas paskandin
tas. . ’ *

HITLERIS GABENA KARIUOMENĘ T 
BALTIJOS PAKRAŠČIUS

TOKIO, Japonija, sausio 9. 
— Nuo 15 dienos sausio susi
organizuos “centralinč kinų 
valdžia”. Centralinė valdžia 
toms Kinijos provincijoms, ku
rias japonai užkariavo.

Šitos valdžios priešaky atsi
stos buvęs nacionalinės Kinijos 
vyriausybes premjeras Wang 
Ching-wei.

Oficialiai nepaskelbta, bet ne
oficialiai kalbama, kad Japoni
jos ir Wang Ching-wei susita
rimas yra toks: 1 — Japonijos 
kariuomenė bus ištraukta R 
Kinij-os į du metus; 2 — Kini
jos geležinkeliai bus naciona
lizuoti; 3 — Kinija pripažįsti 
esamą Mančuko padėtį (japo
nų protektoratą); 4 — Japo 
nija, Mančukas ir Kinija pasi 
rašys prieš-komunistinį paktą 
5 — japonai ir kinai bendra: 
eksploatuos Kinijos gamtos ge 
rybes.

Bendrai šįmet sunki žmonėms 
ima Vokietijoje.

i Fordo kom 
paniją

MARipN/’ 111,, sausio 9. — 
Yes, Sir. 1 Williamson kauntės 
kalėjimas ima 50 centų iš ka
linio, kai jis padedamas šalto
joj, ir dar 50 centų kai1 kali
nis išleidžiamas.

i ‘. -.1 \z . • t ;

Pinigai tenka šerifui Arleigh 
Wilkinsui, kuris prižiūri kalė
jimą. Jeigu kuris kalinis netu
ri reikiamos sumos, tai šeri
fui, vietoj kalinio, užmoka do
lerį kauntė.

CINCINNATI, Ohio, sausio 
. — Skunde paduotame Unit- 

States Circuit teismui Na- 
nalinė Darbo Santykių tary- 
sako,* kad Fordo automobi- 

ų kompanija leido savo agen- 
ims užpulti automobilių dar- 
ininkų unijos organizatorius 
rie River Rouge įmonės ge- 
užės 26 d. 1937 metų.

Prašo kongresą pa 
skolinti Suomijai 

$60,000,000

agnerio aktas turi 
pasilikti koks yra

WASHINGTON, D. C., sau
sio 9. — Senatorius Prentiss 
M. Brown, demokratas iš Mi- 
chigan 'valstijos, įteikė kongre
sui bilių, kuris reikalauja duo
ti Suomijai $60,000,000 pasko
lą. Senatorius Carter Glass, pa
sižymėjęs kongrese kaipo 
pumo šalininkas, pareiškė, 
jis rems prašymą paskolos 
miams.

tau- 
kad
suo-

PARYŽIUS, Francuzija, sau- 
pranešta, 

pe- 
bu- 
Ne-

sio 9. — Oficialiai 
kad geležinkelio nelaimėje 
reitą šeštadienį 7 kareiviai 
vo užmušti, o 18 Sužeista, 
laimė Įvyko netoli miestjelio 
Orly. ^Vienas tr 
vo į kitą.

Panaikino 
deportuoti

ukinys įva:žia-

Bridgesui 
įsakymą

WASHINGTON, D. C 
šio 9. — Darbo i sekretorius 
le Perkins, panaikino per 
pirmadienį įsakymą deporti 
Bridgesą, Padriko pakra; 
C.I.O. organizatorių.

Taipjau 
priėmė 
timšalių, kurie prisipažins 
bus rasti kalti 
botažą, atkreipti prieš pri^mo 
nes krašto apsa

pjau pirmą
ė bilių deportavimui

aau- 
, P- 
’eilų 
uoti

pirmadienį senatas 
sve- 
arba 

<aip vykdę sa-

ugai

Turi mokėti pilną

Suomija, sau-
Sucmijbs pajamos iš-

LONDONAS, Anglija, sausio 
9. — Premjeras Chamberlain 
Įspėjo Britanijos gyventojus, 
kad tikroji, sunkioji britų ko
va su vokiečiais dar neina, kad 
jes tenka laukti ateity.

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 9. — Sunaikinusi tris rusų 
kariuomenės divizijas Suomija 
mano, kad rusų pavojus sulai
kytas bent mėnesiui — kitam 
laiko.

HELSINKIS/ 
šio 9.
sisemia veikiai. Jai reikalinga 
gauti užsieniuose kreditų, pa
reiškė antradienį premjeras Ri
sto Ryti.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 9. — žiemai užėjus, Vokie
tijoj ypatingai skaudžiai jau
čiamas maisto ir kuro truku
mas. Naciai daboja nepatenkin
tus.

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 9. — Pabaigti planai Stock- 
holmui, Švedijos sostinei eva
kuoti, jeigu susidarytų . šaliai 
rimtas pavojus. Pirmuosius nu
matyta išgabenti iš miesto 
kus, ligonius ir senius.

BERLYNAS, Vokietija, 
šio 9. — Oficialus nacių 
tijos dienraštis aiškina,
Suomija rodanti , nepalankumą 
Vokietijai jau nuo 1919 metų 
ir kad' Suomija pati kalta dėl 
rusų invazijos.

LONDONAS, Anglija, sausio 
9. — Britų karo laivai palydėjo 
5,911 talkininkų ir neutralių ša
lių prekybinių laivų nuo karo 
pradžios iki šiam laikui.

vai-

sau- 
par- 
kad

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 9. — Patirta, kąd Vokieti
jos kariuomenė siunčiama į 
Baltijos juros pakraščius. Ka
riuomenė koncentruojama 
linijoj nuo Luebecko iki 
cigo.

Ryšium su kariuomenės 
cenlravimu pagal Baltijos 
kalbama apie Vokietijos
jimus Švedijai ir Norvegijai, 
kad naciai skaitys laužymu ši
tų šalių neutraliteto, jeigu tai

ilgoj 
Dan-

kon- 
jurą 
įspe-

kininkų kariuomene bus gabe
nama per jas į Suomiją.

Turima omenčje taipgi tai, 
kad Vokietija gauna reikalin
gos* j ai geležies rudos iš Švedi
jos. Suprantama, naciai nenori 
matyti talkininkų kariuomenės 
srityse, iš kurių ruda plaukia 
Vokietijon.

Privačiuose pasikalbėjimuose 
žymus naciai reiškia vis dau
giau užuojautos rusų kampani
jai Suomijoje.

Britanijos bedarbių 
skaičius sumažėjo
LONDONAS, Anglija, sausio 

9. _L Britanijos bedarbių skai
čius sumažėjo 41,063 laikotar
piu nuo lapkričio 11 dienos iki 
gruodžio 11. Tačiau, nors ir 
eina karas, Britanijos bedar
biai neišnyko. Gruodžio 11 d. 
jų skaičius siekė 1,361,525.

Mano, Dies išsigar- 
sinęs pakankamai

Prez. Roosevelto tre
čia kadencija pasi

lieka paslaptis
WASHINGTON, D. C., sau

sio 9. — Jacksono Dienos va
karienėje pirmadienį kalbėjo 
prezidentas Rooseveltas. Dau
gelis tikėjosi iš jo kalbos pa
tirti, ar jis ketina stalyti savo 
kandidatūrą 1940 metais Į pre
zidentus 3-čiai kadencijai.

Nepatyrė, nes prezidentas to 
klausimo kalboje visai nelietė.

Gal pasiūlys taiką

DETROIT, Mich., sausio 9, 
— Dr. William Leišerson skai
tomas kaipo vienas žymiausių 
Jungt. Valstijų darbininkų ir 
samdytojų santykių žinovų. 
Šiandien jis yra Nacionalios 
Darbo Santykių Tarybos" na
rys. ' ■

Kalbėdamas Detroite pirma
dienį jis pareiškė r jei kongrt^ 
sas taip susilpnins Darbo San
tykių Aktą, kad Aktas neteks 
vertės darbininkų interesams 
tai ateity šalis priverstą bUs 
išleisti griežtesnį įstatymą tuo 
pačių reikalų. Todėl, sako? Lei- 

rėš vėjai; saulė teka 7:18 v. r.Jserson, geriau palikti Aktą to- 
leidžiasi 4:38 V. v. kį, koks jis dabar yra.

Kunigas sužeistas 
streike

pensijos sumą

Chicagai ir apielinkei 
ralio oro biuras šiai dienai 
nešauja:/^

nio stip
lengvi ir 1 
daugiausia

i •
MANILA, Filipinai, sausio 9. 

—- Pampanga provincijoje strei
kuoja 5,000 cukrinių lazdynų 
plantacijų darbininkų. Jau Įvy
ko riaušių ryšium su streiku. 
Vienoj vietoj sunkiai sužeistas 
kunigas Esteban Praus. Jis yra 
didelės ‘ bažnyčios plantacijos 
vedėjas. Nors ir Dievo tarnas, 
kunigas nepalankiai žiurėjo ‘į 
darbininkų pastangas savo būk
lę pagerinti. 11 darbininkų areš
tuota. '

DENVER, Cob., sausio 0- — 
Colorado valstija priėmė 
metais įstatymą mokėti s 
vės pensijų $45 menesiui 
šiol tik vienu;žtvėju pilni, pa
gal įstatymą senatvės pejnsija 
teišmokėta. Kitos mokėtos 
žesnės.

Dabar apskrities tei 
Stanley H. Johnson i 
sprendimą, kad valstija priva
lo mokėti visiems pilną $45 me
nesiui pensiją ** nors pfnsijį 
fonde ir truktų pinigų. Y;

1936 
mat

iki

ma

įsejas 
šnešė

■■■

ąlsti* 
ja privalo ipilčyti daVo )riža- 
dus — sako teismas.

NEW YORK, N. Y., sausio 
9. — New Yorko paroda 1940- 
ms metams nori gauti garsią
sias Dionne kvintukes, kaipo 
vieną didžiųjų publikos masini
mų. Jeigu parodai pavyks už- 
kontraktuoti kvintukes, tai ji 
pastatys joms specialų .namą — 
panašų tam, , kuriame jos iki 
šiol Kanadoje gyveno. '

WASHINGTON, D. C., sau
sio 9. — Kongresmanas Sabath 
pasikalbėjime su spaudos atsto
vais pareiškė, kad, jo manymu, 
nėra reikalo atnaujinti Dies ne- 
amerikoniškai veiklai tyrinėti 
komiteto darbuotę. Pats kon
gresmanas Dies išsigarsinęs'pa
kankamai. O kai dėl kovos su _ 
priešingais Jungt. Valstijoms to kai kuriais pareiškimais ke- 
elementais, tai teisingumo dc- liamas klausimas, ar nebus 
partamentas yra geriau prisi- padarytas naujas taikos pasiu- 
ruošęs juos kovoti, negu Dies, lymas pirm numatomo ofen- 
pasakė p. Sabath. ‘šyvo.

prieš pavasari
WASHINGTON, D. C., sau

sio 9. — Pavasarį laukiama di
delio vokiečių ofensyvo. Ryšium 
su atsilankymu pas prez. Roo- 
seveltą protestonų kunigų dele
gacijos antradienį ir preziden-

“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.

-.U. . » «-*- - . l .
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
BYLOS ATBALSIAI

Rašo adv. Wm. J. Drakė-Dragunas

/n i direktoriai’ K —

(Tęskųrs)

Psl. 37: “K — Ar’jųs turėjo
te derybų dėl (Lietuvos) ūkei-, 
jų pardavimo? A — Reikalai 
turėjo \buti likviduoti 3 metų 
•laike. Derybos prasidėjo po Jo 
posėdžio; dervos »ir nutarimai 
buvo (padaryti tuo laiku — 
1938 m. kovo 4 d.” (Pastaba — 
Taigi prieš Klaipėdos pagrobi
mą, kuris Įvyko šiais metais). 
“K — Kas vede derybas? A — 
Visi d
Su kuo jie derėjosi Lietuvoje? 
A — Su niekui nes ten nieko 
nebuvo. K —TKada jie pradėjo 
derėtis su .kažkuo .Lietuvoje:? 
A — Kai musų atstovas pasie
kė Lietuvą. K — Kas buvo jū
sų atstovas? A — Mr. Trečio
kas. K — Kada jis išvyko Lie
tuvon? A — Mes jam davėm 
įgaliojimą derėtis apie 1938 m. 
balandžio mėi^ K — Už kiek 
jis turto nusikratė? A — Jis 
ncnusiKralė'jokio turto. J/is bu
vo instruktuotas derėjus, ne

lefonai, šviesos, kabeliai, maž
možiai. K — Ar tamsta žinai 
kiek išmokėta? A — Aš neatsi
menu. K — Ar tamsta užgyrei 
šias išlaidas? A — Taip. K — 
Ar kas ilšmokėta tamstos algai? 
A - K — Kiek? A — 
Kažkas apie $1801). K — Kada 
itas Jamtai išmokėta? A — 1933 
iii. rugsėjo mėn/K — Ar tą iš
mokėjimą užgyrė likvidacijos 
komisija? A — Taip; jie buvo 
•kai buvo padarytas .nutarimas. 
•K — Kieno nutarimas? A — 
.'Direktorių ir likv. k-jos. K — 
Ką «iį ši likvidacijos komisija 
•veikia, jei direktoriai J^idžia 
pinigus? A — Ką kiti direkto- 
viaT* veikia?”

Bsl. 156: “E

mo. K — Kada pardavimas 
baigtas ? A — 1939 m. liepos 
19 d. K’> - Ar tas buvo direk
torių posėdy? A -— Ne — tai 
buvo valdybos ir likvidacijos 
komisijos posėdy. K — Kas bu
vo toj komisijoj ? A — Mr. Tre
čiokas, .p. Strimaitis, p. Mika
lauskas, p. Budrys, bet p. Mi
kalausko nebuvo. Mr. Anseli, 
buvo. K — Šie buvo vieninte
liai ten dalyvavę žmonės? A -- 
Taip. K — Ta^buvo valdyba? 
A — Taip. K — Išrinkta direk
torių? A — Taip. K — Kas 
buvo padaryta su pinigais? A 
— Sudėti į bankus. K — Ko-, 
kius bankus? (Mr. Anseli prie
šinasi). K — Keliuose Lankuo
se? A — Keturiuose, vienas 
New Yorke, vienas Bręoklyne;; 
ir du Nevvarke. (Buvo paklaus
ti bankų vardai ir atsakovo a d 
vokalas pasipriešino. Klausi 
nias ar atsakovai turi pasakyti 
ban^ų vardus buvo iškeltas pas 
teisėjąCNoonan, kuris nutarė, 
kad jie turi pasakyti 
bet kad tų vardų 
spaudoje skelbti).”

4\sl. 191: “K — Ar
vasario 25 d. direktorių) pro
tokolas .“ako, kaip ilgam tams
ta buvai išrinktas sekretorium?

vardus,

•tamsta 
savo raporte šėrininkams 1'936 
m. vas. 25 tl. susirinkime pra
nešei, kad 'b-vė skolinga taksų 
Del. valstybei, N. Y. valstybei 
•ir J. V^bėms? A — Raportas 
šėfininkams neparodo.” Psl. 
159: “A-r jus esate Skolingi p. 
Anseli? A — Taip. K — Kiek? 
(Anseli atsako: Tas priklauso 

•nuo teismo ilgumo). K — Ar 
jam mokėta kiėk? A — Taįp. 
K — Kiek? A — $250. K — 
Kada? A — 1939 m. rugp. 4 d. 
K — Kokia buvo sutartis, koks 
supratimas? A — Mes neturi
me jokios raštiškos sutarties 
su p. Anseli. K — Koks yra su
pratimas? (Anseli atsako: $50 
Į dieną už kiekvieną dieną už
imtą Iriai teisme, plius kaštai). 
K — Ar yra koks bendras mo
kestis? A Ne. K — Kaip su 
tais $250; už ką tas? (Mr. An
seli atsako: Už atsakymo re- 
kordavimą ir paruošimą ir už 
•lankymąsi tardymuose prieš 
teismą). K — Kada toks pa- 
samdymas buvo direktorių už
kirtas? A — 1939 m. kovo 31 
d. K Kas dalyvavo tame po
sėdy? A — iMikarauskas, Stri
maitis, Budrys, P. Bukšnaitis, 
John Varnės ir Trečiokas. K — 
Ar vienbalsiai nubalsuota? A 
—- Taip. K — Kokiam pobūdy: 
p. Budrys
.-tižiuose? A — iLikv. 
mininkas. K — Dabar, 
1938 m. vasario 2<5j d. prateko-, 
lą, kur p. 'Budrys buvo išrink
tas Į likv. k-ją. A — Jis nebu
vo išrinktas tame susirinkime. 
K — Kada jis buvo šėrininkų 
rinktas? A — Jis nebuvo šėri
ninkų rink tas. K — Kas j Į rin 
ko? A — Jis paveldėjo po p. 
Daužvardžio. K — Jis nebuvo

lankėsi tuose posė- 
k-jos pir

ai vers k

i

(11)36 m.

kad 
buvai -išrinktas ilges
iui? A — Protokolas 
>; jis >nesako kaip ii-

tamsta buvai renkamas vie-i 
nienis metams, šiame protoko
le nėra jokio nurodymo, 
tamsta 
niani la 
neperod
gam. K’ — Praeity tamsta bu
vai renkamas vieniems metams 
kasmet? A — Taip.”

Psl. 104: “Pinigai, »ką yra siu 
dėti tuose bankuose, . Įvardin
tuose pirmam posėdy, kieno 
vardu jie sudėti? A — B-vės. 
vardu. K - Ar tie pinigai tebė
ra čieli? A — Taip. K — Nie
ko iš tų pinigų neišmokėta? A 
— Taip. K — Kiek iš tų pinigų 
išmokėta? A — Aš nežinau 
tikrai; likvidacijos išlaidos, te-,

Ten ne- 
.nutari-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskalą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St 
•CHICAGO. ILL. f

Ar j,į rinko direktoriai? A— 
Ne; p. Daužvardis jam davė 
Įgaliojimą veikti jo vietoj. K — 
ProXy bet kuriam susirinki 
mui? A — Ne, įgaliojimą. K— 
Ar direktoriai ratifikavo tokią 
substituciją? A — Taip. K — 
Kada tas buvo? A — 1938 m. 
•kovo 4 d. K — Ne 1.937 m.? 
A -4- Ne, 4938 >m. K -- 
buvo jokio tlirektorių

pagal protokolą. K — Ar 
jus ieškojote Jlik-vid. k-jos -už- 
^nimo, Jkai pasamdėt p. An
seli? A — tLiky. Ik-ja buvo pa- 
rkvięsla Į tą posėdį.; jie nutiko 
ant ip. Anseli. K — Kai tamsta 
:»akai Jtkvid. komisija dalyvavo 
Jamsta ftu<ri omeny tiktai p 
’lihidrį? A Kiti du buvo pa-
kvieati, bet nedalyvavo. K — 
Jie niekad netižgyrė? A — Ne;; 
likvidacijos komisija .susirinki 
•muose kai raportai buvo danu 
mi, kiti nariai niekad nesipne 
šiuo. K — Ar jus mokėjote ką 
.už posėdžių lankymą šiemdt?, 
A — Ne. K — Ar pervarei mc 
^liucijft odbemokėti ? Ą — ;Ne. 
K —r Tai hąm sakai, kad jų

.. S A UJ1EN U-AOM E Tejpphnlo
Naciai skundžiasi, kad į Vokietiją siunčiami laiš

kai yra anglų cenzūruojami. Čia yra tos cenzūros pa
vyzdys. . i- '

-l» <1 |l t .Į.

Neat-
K — Tamsta sakai

esat skolingi? A — Aš sakiau, 
kad mes ^skolingi už 1937, 1938 
ir 1939 m. K — Kaip pateisini 
skolingumą? A — Nutarimai 
buvo padaryti mokėti direkto
riams ir jie niekad nebuvo a t
šaukti. K —- Argi nebuvo nu
tarimo pad&ryJa, kai Dr. Ven-' 
cius ibuvo direktorius, nebemo • 
keti už posėdžius? A 
si menu .
kad toks nutarimas teberiša — 
mokėti už direktorių posėdžių 
lankymą? A — Kai nebuvo at
šauk ta, aš skaičiau rišančiu.

Psl. 173: “K — Tamsta liu
dijai 1939 m. nigs. 7 d., kad 
b-vė tamstai skolinga apie 
$2,000 algos nuo 1937 m. A — 
Taip. K — Ir kada tamstai 
$2,000 užmokėta? A — Apie 
rugsėjo 7 d. K — Ar turi tiks
lią sumą? A — Manau, kad tu
riu. K — Well, pasakyk. Ą — 
Neturiu files su savim. K — 
Kada išmokėjimas buvo užgir- 
tas? A — Kieno? K — Bet kie
no, kas tokius dalykus užgirių? 
A — Mano alga buvo nustatyta 
1936 m.; aš tebėjau savo parei
gas. K — Argi tamsta neliudi- 
jei, kad alga buvo 1935 m. nu
statyta tiems ^netani^? A — 
Gal hut liudijajZi K ry ,Ir nebe
buvo jokio tolimesnio nutari
mo apie tamstos algą? A — Aš 
manau, kad buvo Vėliau nutar
ia. K — Kada? A — Neatsime
nu. K — Pasakyk kiek gavai 
1939 m.? A — Jei turėčiau re
kordą, pasakyčiau. K — Argi 
nebuvai ‘prašytas atsinešti savo 
rekordus čia šiandien? A — Aš 
Jo ifteluriu. K —Kada buvo jū
sų direktorių paskutinis posė
dis? A — 1939 ni. rugsėjo 8 d. 
K — Turi čia protokolą ? A —- - 
Taip. K — Ar yra koks Įrašas, 
leidžiantis tamstai išmokėti? A
— Ne,; nereikia autorizuoti, kai 
man alga .skolinga už praeitą 
laiką. K — Ar tamstos algos 
.klausimas buvo iškeltas tame 
posėdy? (Jokio atsakymo). K
— Ar buvo koks nutarimas dėl 
tamstos algos? A — Jokio nu-- 
tarimo lame posėdy .nepadary
ta, nes tas nebuvo reikalinga. 
Aš pranešiau, kad tiek tai už
vilkta algos ir niekas nesiprie
šino. K —• Ar tamsta pasitarei 
,su likvid. k-ja dėl tokio išmo
kėjimo leidinio? A -— Aš su 
.nieku asmeniškai ncsilariau: 
(kai kas likvid. k-jos narių daly-: 
vavo posėdžiuos. K —- Tamsta 
tik ištraukei čekį? A — Ne, aš 
tik parašiau čekį ir jis buvo 
kontrasignuotas. K — Kieno? 
A — Pirmininko ir iždininko. 
K — Tąip kad tuo klausimu 
•nieko nebalsuota? A — Tas ne
buvo reikalinga. K -* Ar tams
ta gavai algą už visą laiką, ką 
buvai išvykęs iš šio krašto? A
— Tik algą. K — Ar kas nors 
tuo laiku tamstą pavadavo? A
— Taip. K. — Kiek savaičių?’ 
■A — Apie 12. K — Ar tamsįla 
gavai algą <už tris dienas 1938 
m. lapkričio mėm, kai lamšta 
buvai vertėju Auksė. Teisme' 
Bjrooklyne? A Taip, aš ką 
nors padėjau savo vieton. K L- 
Ką tamsta samdei? A — P. 
Baublį. K — Kur jis tamsitą pa*-1 
vadavo, tamstos raštinėj ar 
banke? A — Mano raštinėje. 
K .— Ar jam Kaukas /mokėjo? 
A>w Ne už darbą, -kokį jis man. 
dirbo. K «r- Už luinas 3 dienas? 
A —- i’ajp, už mokėjau už 3

4 d. protokole? 
iaip, bet ne ioxiais že

r ■ ‘ • •

Iš Lietuvos
Gyva prekyba prie 

sienos

Pastaruo- 
prasidėju 
ūkininkai

Te). YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKO
3343 S. HALSTED ST.

dienas. K — Ar tamsta gav 
Algą už avieną dieną 1939 r 
sausio 25 d., kai tamsta buvai* 
vertėju Jam pat teisme? A —v 
Neatsimenu. Kf-u_ Argi tamsĮta) 
•negavai po $7.5C 
lankymąsi ' teisme ?
K — Ar lamsta gavai algą per* 
nai liepos mėn., !kai lankei lie
tuvių seimą? A — J 
iriiau atostogų ir atostogos up 
anokamos. K — <<am papildo 
mi $100 buvo išmokėti? A — 
Mr. Tirscli'vvell.

K — 
tamsios laišką iš 1934 m. 
sario 7 d... ‘perini už 3 in 
nuoma nebuvo mokėta ir rei
kėjo reikalą pavesti Cass. Tai 
mes užmokėjom $1300 už laiš
ko parašymą”. Ar čia tams 
parašas? Ar mokėjote $L: 
už laiško pasirašymą? A —

ai 
n.

į dieną 
A — Taip

SARTININKAI. — 
j u laiku prie sienos 
gyva prekyba. Musų 
atveža žąsų, ančių ir kitų mai
sto produktų, kur klaipėdiškiai 
atėję mielai išperka mokėdami 
gana aukštas kainas. Lapkričio 
^4 d. buvo atvykę apie 200 klai-1 Antrad 
pėdiškių musų produktų nusi
pirkti.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Ketvirtad. Penktadienį

4143 So. Archer Avė.
Tel. LAFAYETTE 3650

UŽ

Taip, jiae

Aš parodau tams 
va- 
iėn.

tai

tos
100

neatsimenuJK — Ar tamstos re
kordai parodytų? x A — Neži
nau.

Rl. 232: “K — ’ Minėtame 
1938 m. rugsėjo 13 d. laiške, 2 
psl. tamsta rašei: “Direktorių 
posėdyje Budrys priimtas ir 
pripažintas pilna.e siu likvida 
cijos .komisijos Pirmininku’. 
Ar tas tiesa ? Ar toks Įrašas yra 
1937 m. kovo 
m.
Aižiais kaip laiške. ‘P. J. Bud- 

. ys, Lietuvos Gen. Konsulas, 
pasiteiravo susirinkimo apie sa
vo teises jame, kadangi jis bu
vo pakviestas Į direktorių po
sėdį. Teisių patarėjas p. F. J. 
Bagočius paaiškino, kad jis tu* 
ri pilną teisę ir sprendžiamą 
balsą. Persikeldamas į Chicago 
p. Daužvardis perdavė kance
liarijos reikalus Konsulato da 
Kartiniam gen. konsului p. J 
Budriui ir negali būti jokit 
klausimo apie legal škumą da 
lyvauti ir atstovauti tuos šeri
ninkus, kurie yra davę įgalio
jimus Konsulatui.” IK — Ar 
yra užrašytas betkoks nutari
mas po p. Bagočiaus pareiški 
ano? A — Ne, ne protokole. K 
— Kada p. Daužvardis buvo iš
rinktas ar pripažintas Likv. 
K-jos pirmininku? A — Neat
simenu. Komisijai buvo palikta 
išsirinkti savo pirmininką. K — 
Ar p. Daužvardis buvo išrink
tas į tą komisiją kaipo pats 
šėrininkas būdamas? A — Jis 
buvo vice-konsulas ir jis buvo 
šėrininkas. K — Aš tamsiai ro
dau nuorašą p. Bagočiaus laiš
ko, rašyto p. Daužvardžiui 1936 
m. rugsėjy, kuris prasideda:

(Bus daugiau)

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1030

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlioj 
Centrai Avenue, 
Beverly Shores,
Tei. IMic^a<city 14645 So. Ashland Avė. 

2799—R3.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4KIV SPECIALISTAI
arti -47 Street

Telefonas YARDS :2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

HBDKBBMHNCHHHHHHMHOMBBHHKHHHKS'KRBKflBBHMMMRVMBMEKHMHMttMHMflHi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F Eudeikis
4H

• koplyčios visose

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

4447 Šou 
Telel

AMBULANCE J 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
'14605-07 So. Hermitage Avė.

Fairfield Aveniu

KMusyUte

Laidotuvių Direktoriai
NARIAIChieagos, J|

Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiintiiioiiiiiiii

lltlllll, HIIIIIIIIIIIIIIMIHIHIIHII

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas
| jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kreivos akys

8 v.ryto iki 
sutartį.

_________ akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373. *4

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

O i 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 

______ Draugijos Nariai.________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

ANTANAS M. PHILLIPS
.330,7 JUtuanica Avenue Phone Yards 4908

6834 ;Sq. W
1410 South

ANTHC
estern Avė
49th Cour

)NY B. PETKUS |
Phone GrovehiU 0142 ■ i 

-j, Cicero Phone Cicero 2109 |

4348 S. Cal
J. L

1
ifornia Avi

1
■■

IULEVICIUS' . ” ! B

mue Phone Lafayette 3572 B <

3354 So. H.

T

P.
ilsted Strei

J. RIDIKAS
Et YARDS 1419 B 4

1 4

1646 Weat
■ ■ ■

I
46th Street

J. ZOLP Phone Yards 0781 H
1 Yards 0782 E|

• t ’..

3319 Lituar ica Avenu<
'. MAŽEIKA Yards 1130 B 1

\ Yards 1138 B
■ ■ )

2314 West 
SKYRIUS:

LACHA1 
23rd PJacc 
M4 East 10

^VICZ IR SŪNŪS ’BJ
Phone Caąal 2515

8th :Street Tel. Pullman 1270

4704 So. W
ALBE 

estern A ve
IT V. PETKUS J |
nue Phone Lafayette 8024 BĮ4 v

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE ) 
Ofiso valandos: 7

10 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
>39 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

> Tel. HEMLOCK 7828

K. Kliauga, D.D.S.
0 W. Marųuet’te Rd.

Prie Western Avenue

)r. F. Pulsucki Le Van 
lGTDYTOJAS ir chirurgas 
alandbs kasdien 2-4 ir 6 ° vakr

957 W. GarfieM Blvd.
or, Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7380 
Namų telefonas Brunswlck -0597

_____Kiti Lietuviai J^ktarai_____

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. PROŠPECT 6731 :
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
. Rez. Hyde Park 3395 ' •

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas -chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. GANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2~ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki zNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDAVAY 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

Ree. Telephone PLAZA 3200
r . .................... /

ADVOKATAI
K. P. GUCIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

t

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso tel. .CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st
1824 
3395 v

Garsinkitės “N-nose”
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Rą Žmonės Mano
TAS ŠĖTONAS—SJ UTONAS!

(Ir vėl!)

Įsibėgęjęs “Draugas":
Visą laiką demonstratyviai 

laikęs generolo’ Franko pusę, 
marijonų laikraštis “beraudo- 
nuodamas” lojalistus net sa
vus “apraudonavo”... štai — 
žinelė:. \

“Mrs. Harold (Whitey)

kuris dabai* turi savo žinioje 
50,000 katalikų. Pastaruoju 
laiku Indijoje vis daugiau ir 
daugiau iš įvairių tikėjimų 
žmoniiį ateina j kątalikų Baž
nyčią, kur jie randa atsakymą 
į opiausius gyvenimo klausi
mus/*

Kaip grįžo, ponai, kad ne
buvo nė išėjęs?!... Ooo! Tai —

—

' NAUJIENOS, Chicago, III

Dahl iš Champaign, III., grįžo 
iš Europos į Ameriką aukų 
rinkti, kad išvadavus savo vy- 
rą-lakuną iš Ispanijos naciojo- 

Sialistų kalėjimo. Civiliam ka
re jos vyras kovojo su raudo
naisiais ir vienam mūšyje pa
teko į gen. Franko nelaisvę, 
(Acmc tclcphoto).“

"Draugas"—karingas-.
“Palaiminto Ramono Lull 

kasdieninės mintys“ vieną die
ną buvo tokios:

“Kokia daugybė giriasi, kad 
jei proga atsirastų, jie tiesiog 
l’nksmai miftųr kardu arba 
liepsna! Bet, o! kokia mažu
ma eis į Dievo Kryžiaus karą, 
nes kuomet jie pamano apie 
Mirtį jie susimaišo!“

Atrodo, kad dar kartą ren
giamasi švento Baltramiejaus 
nakčiai... v

‘ ‘ Draugas"—mokslingas:
Labai keista rasti tokią ži

nute—be jokių pastabų, jog 
tai stebuklai,, Dievo valia, etc. 
(arba, tiesiai—kad ten praga
ro vieta...):

“Astronomai apskaičiuoja, 
kad karščiausias dangaus kū
nas yra žvaigždė Gamma, ku-| 
rios temperatūra siekianti net 
400,000 laipsnių karščio (!). 
Musų saulutės tempe.ratura 
siekia tik apie 6000 laipsnių 
karščio.” *

“propagandinis ; triksas”... Su- 
orantaine, sumautame... Ąčiu! 
(Ar neparašytumėte žinių — 
jų daijg yra— kiek misijonie- 
riai iš Indijos—ir kokių žymių 
žmonių—kasmet atitraukia į 
savo tikėjimą Vakarų Europos 
žmonių?... Mes nieko negirdė
jome iš “Laivo*“ apie Indijos 
misijas Europoj! — O tokių 
yra!: yra didelė spauda, daug 
—lokių pat—alsi neri imu, etc.)

"Darbininkas":
Nieko nė nebesakykime, tik 

susikaupę paskęskime apdū
mojimuose dėl šių pabertų 
perlų, (gal tik ateiti.es poetai 
juos apdainuos kaip reikia, 
arba stiprus filosofai taip nu
šlifuos, kad spindės!):

"Da barti e s B ii dėsiuos
“Religija apima vilą žmo- 

i gaus gyvenimą ir jį visą
privalo tvarkyti.“

“Lietuvos Vyskupu raštas 
1938.

“Religijos problema yra am
žina. Su religija yra susijęs 
ir atskiro žmogaus ir tautų 
gyvenimas. Be religijos nesu
prantama istoria, nes religija 
yra esminė žmogaus sielos 
apraiška, vis viena kokioje ly
tyje jinai bepasireiškia.

“Religija —ne mokslas, ne! 
filosofija ir net ne vien ideo
logija; taip pat religija nėra

NAUJIENV-ACME 'TolepUoCo
William Powell, filmų artistas, ir jo jaunojį žmona.

Financial Statement Of Condition

THE LIVE STOCK '
NATIONAL BANK^CHICAGO

UNION STOCK YARDS
4150 SOUTH HALSTED; STREET 

DECEMBER 30, 1939 
j, RESOURCES

Cash and due fiom banks ............... .
United States Government Securities ' 
State and Municipal Securities,............. 7
Other Marketable bonds .......................... .
Loans and discounts ...............\................
Fedėral Rescrve Bank stock  .............. £
Bank building ..........................r......... .... 
Furniture and eųuipment ..................... ,
Interest 
Current

Phunc Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago. III.

carned, not collected 
receivables and other assets

$19,476,368.14
- 3,962,514.54

1,596,236.59
. 715,662.89

5,948,269.93
... 75,666.06

456,006.00
........ 1.60
... 35,581.99
... 45,831.36

Verauzės Perviršio 
Išpardavimas 

SUTAUPOMA
Nauji, gražus,
/erti $200.00

50% KAINOS
Midget pianai,

už *98.00
pia $19.00

Knin RnSvti Taičlznc' Prie to> (lalyvavo Amcrikcs HdlĮj lldbj II lualolilld Lietuvių - Laivakorčių Agentų

į Lietuvą
Daugelis Amerikos Lietuvių, 

adresuodami laišką į Lietuvą, 
užpildo antrašu vigą voką. To
kio didelio antrašo, kaip dau
gelis užrašo ant voko, nereika
linga.

Štai kaip daugelis dar 
suoja laišką į Lietuvą*

Jonas Jonaitis,
Sausšakių kaimo, 
Prienų gmino (ar valsč.,) 
Prienų pašto, 
Marijampolės apsk.
Suvalkų gubernijos,

/ Europe Lithuania Lietuva

Jonui Jonaičiui laišką pasiųs- 
užtenka šitokio antrašo:

Jonas Jonaitis,
Sausšakiai, Prienų

Lithuania.

Draugija, kaipo yie 
masto Amerikos L 
nominių organizacijų.

Sekantis žingsnis
sirišimas visų Vaizbos Butų su 
Ekonominiu Centru

Pittsburgho Va 
buvo

na platesnio 
etuvių Eko-

yra tai s

ti

adre-

pas.

ne
su- 

Lai
mi

Capital

Totai
LIABILITIES

$32,238,686.38

• * •

Ųndivided profits and reserves .
Unearned Discount ...................:......

$1,060,000.00 
1,500,000.60

164,421.26
30,838.98 

. 29,543,426.14

Totai $32,238,686.38

Geri vartoti 
nai už ...........

10 tūbų Victor, Sparton, Ze- 
nith Radio Kombinacijos

*34,50
11 ir 10 tūbų Radios—PhilcoF 

Victor ir kitų išdirbysčių, gra
liuose kabinetuose $ 19.50

Mažosios radijos General,* Te- 
levision, 6 tūbų $g

oil"būrners7‘4‘$j>q en 
kambariams po ..........

Hot Blast šildomi Pečiai di
delės mieros, verti $ 4 O Efi 
$30.00, po ................. I C.UU

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

Didelės naujos keturkampės 
skalbiamos mašinos

"Draugas"—filosofas:
“Musų laikais žmogaus nu-' 

krikščionėjimas smarki a i s 
šuoliais kyla ir plinta. Kokios 
gi priežastys priveda prie šio? 
Anksčiau buvo stengiamasi į 
sudaryti lyg sistemą, kuri ga
lėtų suprantamai išaiškinti 
žmogaus gyvenjmą, bet viskas 
buvo veltuL. G kas galėtų duo
ti tokią sistemą? Trumpas at
sakymas—krikščionybė!**

1. Ar rišasi šios “filisofijos” 
pradžia su pabaiga?

2. ? .
Neveltui “Drauge’* skaito

me:
“Prieš didelį džiaugsmą vi

sada esti sunku.—šv. Augusti
nas.”

(Argi, belaukiant dangaus, 
butų “Draugui“ taip sunku?).

"Kristaus Karaliaus Laivas": 
“Neseniai Indijoje, Travan- 

koro valstybj^fės, aukščiausio 
teismo žymus advokatas A. 
Varugheso grįžo į Katalikų 
Bažnyčią. Advokatą į Katalikų 
Bažnyčią priėmė Trivandru- 
mo arkivyskupas M. Ivanijos,

PETER SUDENT 
Aticferė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth S£, Worth, I1L

tik. jausmas; religija apima 
visą žmogų ir visą jo gyveni
mą.

“Religija yra • nenutraukia
mas saitas tarp dievybės ir 
žmogaus/ Be religijos žmogus 
yra savo prasme nenormalus. 
Tiksliau pasakius, negali būti 
žmogus areliginis; ir bedie
vystėje yra religija. Gal tai 
skamba ir jiaradoksališkai, 
bet, įsigilinus į žmogaus sielą, 
į jo psichę, tuoj apčiuopia
mas religinis pradas, kuris ga
li net būti viešai pareiškia
mas pozityvios religijos nei
giamumu.

Kiekvienos idėjos fanatiškas 
įsitikinimas, jos propagavi
mas jau turi religijos pradme
nį. O tikinčiam žmogui religi
ja yra ‘alfa ir omega’; ji tvar
ko visą jo gyvenimą; ji lydi 
žmogų nuo gimimo iki mir
ties; lydi jį į pomirtinį gyve
nimą.

Tat kova su religija yra ber
gždžias darbas. Reikia tik mo
kėti ji pritaikinti ir prie mo
derniojo gyvenimo, ir pasiro
dys jos galingumas ir .būtinu
mas.*’ . |

Pasirašo —skaityto jams:
Su dūšia ir kunu pasilieca- 

voju ir nevalnyku ant amžių 
pastoju!...

Jūsų j
—5. U tonas.

Gubernijų Lietuvoje jau 
ra. Paštų sistema gerai 
tvarkyta, ir jei tik parašai 
mo vardą ir paštąf laiškai
eina net neužrašant apskrities. 
Jei koks m’ažas, naujai įsteig
tas paštas ar pašto agentūra, 
kartais reikalinga užrašyti ir 
apskritis, bet nerašykit jokių 
gubernijų, nei apskričių, jeigu 
tik miestelis-parapija kiek ži
nomesnė, 
ti tik:
notų Amerikos paštas, į 
šalį laiškas siunčiamas.

Mieste gyvenančiam 
parašyti:

Pranas Pranaitis, 
Kupiškis,

zbos Butas 
pirmutinis padaryti tą 

žingsnį, paskirdamas Ekonomi
nio Centro reikalų vedim 
$20. Laukiama kitų veiki 
Vaizbos Butų pris'idejimo.

Taipgi pasitikinta, kad tu 
atgis ir susitvarkys veikti 
tie Vaizbos Butai, kurie iki šiol 
snaudė arba nematė reikalo 
veikti savo kolonijoje nei ben
dradarbiauti su Ekonominiu 
Centru.

Toliau, 
kad susirištų su Ekonomin 
Centru Amerikos Lietuvių Ad
vokatų Dr'-ja, Amerikos Lietu
vių Daktarų Dr-ją'įr kitos pro
fesionalų organizacijos.

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro Valdyba:

Chas. K. Pikiel, Pirmininkas 
Dr. M. J. Colney, Į vice-pir 
F. Petrulis, II vice-pirm.
A. S. Trečiokas, Iždinink
K. S. Karpius,,Sekretorius

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

ii

ki 
ir

labai jpageidautiija, 
iu

m.

as.

Ir užtenka parašy- 
LITHUANIA, kad ži- 

kuria v

užten
ka

Vytauto 
Lithuania.

g. 4,

dėl laiškų j at- 
kraštą: užrašy

Tas pats ir 
gautą Vilniaus 
kit kaimą, paštą arba valsčių, 
ir to užteks, jeigu nežinot nau
jai įvestų Vilniaus krašte ap
skričių ir prie kurio koks paš
tas priklauso.

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro.

Chas. K. Pikiel, pirm.

Vaizbos Butų Koope- 
ravimas su Ekono

miniu Centru

BOARD OF DIRECTORS
Prince

& Co., 
R. I.

Frederick H.
F. Ji. Prince

Providence,
Robert J. Dųnham

Investments
Richard Hackett
General Manager, 

Central Manufactur- 
ing Disirict

Orvis T. Kenkle 
Vice-Pres. & General 
Manager Union Stock 

Yard & Transit Co.

Arthur G. Leonard
Pres. Unioh Stock 
Yard & Transit Co. #

James A. (McDonough
Investments 

Providence, R. I.

William J.O’Connor
Ass’t Generąl Mgr., 
Union Stock Yards 

& Transit Co.

David H. Reimers
Pres., The Live Stock 

National Bfank 
of Chicago.

Clyde H. Schryver
President, Chicago 
Merchandise and 

Eųuipment Co.
Thomas E. Wilson

Chairman, Board of 
Directors Wilson

& Company

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

Turtas virš - -
Atsargos fondas

Dabar Mokame 3^/2% Už Pa
dėtus Pinigus.'Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 njt.

$4,000,000.00
$275,000.00

ikcuea : pu
Apmuštos Kėdės, vertds $4.00, 
00....................$1.95
2 šmotų Parlor $OA CO 

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

HALSTED SAMPLB
WAREHOUSE

3417 So. Halsted St.

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS 

Sausio 14 M1940 
RUBSIUVIŲ SALEJE 
333 So. Ashland Blvd.

• and .. ------- "
LOAN ASSOClATIONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
. INSURED

4192 ARCHER AVENUE

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
INSURANCE

(APDRAUDA)

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

PAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
• manai pirkti namus, ar senus pataisy- 
suomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
tiems padėti, atnešk pasidėk... čia ap-

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir aunu mvI-

Uties.

—COAL—
Pocahontas Mine Run ...............   $7.45
Petroleum Carbon ......................  $7.75
Pocahontas Pea Screened.................... $8.00
Musų Speciali Stoker Nut....................$5.45
Franklin County Nut ....į..............  $6.45
Coke, Nut and Range.................. $9.50
6x2 BRAZIL NUT......................  $5.55
J 10 tonų važmą mokesčiai Iškaityti, už 1,2 ir 3 ton. kiek brangiau

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

-1

Prasidėjus Amerikos Lietu
vių Ekonominio Centro pagy
vintam veikimui, keletas Lie
tuvių Vaizbos Butų taip pat 
sukruto atkyviau veikti savo 
kolonijose ir daugiau bendra
darbiauti su Ekonominiu Cen
tru.

Pirmutidis keletos Vaizbos 
Butų aktyvus bendradarbiavi
mo žygis buvo tai pasiuntimas 
delegatų į Ekonominio Centro 
suvažiavinąą New Yorke Rug
sėjo 11 d. Dalyvavo delegatai 
nuo šių Vaizbos Butų:

Bfooklyn, N. Y.,
Long Island, N. Y.,
Chicago, Illinois,
Cleveland, Ohio,
Pittsburgh, Pa., 
Newark, N. J., 
Waterbury, Conn.

•/ ti, vi 
ir nori k:
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spiilka moka 314^ palūkanų. Jaunuoli!'... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomųjų; sąskaitą, dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

C0?ž

U2TIKRINK SAVO
APSAUGA

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

INDĖLIAMS TIKRĄ 
IR PELNĄ.

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštini atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nue 8 ryto Iki 1 vaL popiet

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AĘRO KLIUBO 

NAUDAL

ateiti.es


NAUJIENOS;. Chicago, D1

NAUJIENOS
The Cithuanian Daily Nnwi

Publiėhed Daily Except Sunday by 
The Llthuanian News Pub. Co., Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.00 per. year m Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

ic per copy.
........................................ ... ■-■■■——,—:------------------------------------------------------------------------------- ----

Ėntered as Second Class Matter 
March 7th 1914' at the Post Office 
of Chicago, IH.k under the act1 of 
Mareli 3rd 1879

Utankym* kaimu
t ’ h i ra goję—paštu:

Metams__________ _____
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena ! kopija___________
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse

58.0b
4.00
2.00
1.50
.75

3c 
18c 
75c

Valstijose,, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)

—
Naujienos ėiha kasdien, išski

riant1 sekmadienius. Leidžia Nau
jienų* Bendrovė* 1730 S. Halsted Stl. 
Chickgd. III. Telefonas Cana) 8506.

Metams ________________  $5.00
Pusei metų ________   2.75
Trims mėnesiams _....... 1.60
Dviem mėnesiams i.OO
Vienam mėnesiui.  75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _______  $8.00
Pusei metų 4.00
Triins mėnesiams ...... — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu

Draugas Hitleris padeda draugui Stalinui

lapkričio 7 d.)' ir praneša pasiuntusi jam* 20! ri)bli^*bšt> 
nežinanti, ar jisai juos gavo, ar ne. Lapkričio 24 dl Ma- 
rusia rašo, kad paskutinis laiškas, kuri 
vo apdraustas. Jame buvo įdėta Leonioi 
rublių*. Laiškas buvo pasiųstas1 p Ostrot

“Apdraustą laiškų, kurį siunč 
įdėdama Leonios paveiksi^ ir 10 : 
sugrąžino, bet 10 rublių jiė išėmė.
Neilgia trukus po to, jos “Simą’

ji jam siuntė, bu- 
š fotografija* ir 10 
t, bet sugi
iau tau į’ 
rublių, itti ft1 tik-llą*

įžo:
OstTov#

jau klampojo stf

talino 
ti.« kom

-
Trečiadienis, sausio 10, 1940

' kmeniškai’ išdėsto;’1 kai 
'pakalniai1 Baridb pag 

Jtbdlį BhVBri PatHijbs/sllyriuose 
, plhnuėja1 “užkariauti”1 partiją 
atfeinaričiubšė Balandžio mėrie- 
sib' riorhihabljų Badavimuose.

Prieš sUšifonkant1 Valstijos 

“BendbaĮielbiviųi’ . grupė iš 60 
žiribriliB, pb’ Mbrriso* Watsono 
įvadbvybe, Buvo suėjusi’ į1 atski- 
•rą* svetainę, o tuo tarpu1 dveje
tas kitų* Bolševikiškų' šnipų nu- 
Nyko į Valštijbs Komitetb' posė- 
•dpir pareiškė, kad*Uoitiifeths rie- 
turįs kvormiibi Bfet1 kuomet pir
mininkas1 AMforiiiii paskelbė, 
kad* wvormtihS' yra’, tai ir stalin- 
oų “vaiškas’t atėjo1 į posėdį. To- 
kiib budil* lloniUhištUOjančianV 
gaivalui' nepasišeliė sutrukdyti 

į Valstijos J^ortlRletb posėdžio į- 
’vykiriimą1.
i New Yorko- Darbo Partijos 
rezoliucija nurbdo, kad Rusija, 
kuri yra daųgiaus negu 40 sy
kių- didešnė už Suomiją, žiau
riai užpuolė taikią, apšviestą ir 
demokratinę suoriiių tautą, no
rėdama* sunaikinti' jos nepri
klausomybę, pavergti Suomijos 
žmones ir sugriauti jų laisvę ir 
demokratines įstaigas. Todėl 
Am. Darbo Partija nutaria---

“išreikšti piliiiaiišią savo už
uojautą Suomijos žmbnėmą 
jų išbandymo ir susirūpini
mo Valandoje, savo pasigėrė
jimą pasisekimu, su kuriuo 
jie iki šiol sugebėjo atmuš
ti užpuolikų ataką,> ir viltį, 
kad pergalės, kurias jie jhu 
yra laimėję mūšių laukuose, 
apsaugos jiems ir jų vaikams 
laisvę.”
Pagaliau, rezoliucija 

kad Am. Darbo Partija 
ria principe pakeltiems 
kongrese sumanymams, kad A- 
merika visais galimais budais 
padėtų Suomijos žmonėms, ne
nusižengiant Jungtinių Valstijų 
neutraliteto politikai, išeiti per
galėtojais ši (oje kovoje prieš 
brufališką užpuoliką.

Itomit’etįii; lioinuništų

• VINCAS TRUMPA

Pirmą kartą rusams okupavus 
I Vilnių 1655 m.

kitais panašiais Sovietų Sąjungos vargšais po Submijos' 
pusnynus, “vaduodamas”’ Suomijos liaudį; Čia 
guldė savo galvą už beprotiškų Stalino ambiėijąi 
mingoji Marusia su savo šuneliu Leonia, gal'bit, dar it1 
šiandien tebelaukia jo pargrįžtant.

Tačiau prieš mirdamas tašai raudonarmietis patytėp 
kad! tie “draugai^, per kurių rankaš^eina’ laiškai; skiria1-- 
mi sovietų, kareiviams, apvogė jį ir jo žhioną; išimdami’ 
iš apdrausto laiško 10 rublių! ' .

Prastai sekasi raudonarmiečiams karo* laukuose? bet,-

jisai pau 
O nela^

Vokietija oficialiai patvirtino tų faktų, kad ji atsi
lakė- praleisti per savo teritorijų karo lėktuvus, kuriuos 
Italija siuntė Suomi jau Tai jau antras toks atsitikimas, 
kad’ naciai' sulaiko italų karo lėktuvus iš Italijos į Suo
miją. Sovietų-suomių karo1 pradžioje Italija bandė pasiųs
ti Suoniijon bene 60 lėktuvų, kuriuos suomiai buvo užsa
kę’ Italijoje dar prieš karų.

Šitokiu budu rudasis Vokietijos “fiureris” stengiasi 
padėti' savo1 raudonam j am draugui Kremliuje nugalėti 
mažiukę respublikų*

Draugas Hitlerin padeda draugui Stalinui ir kito
kiai^ budais: Jisai grasina užpulti Švediją ir Norvegiją, 
jeigu1 anglai ir franeuzai nesiliausią per jas siųsti Suo- 
mijon* ginklbsar amuniciją. Kadangi Suomija savo amu- 
iffciįįbfr dirbtuvių1 beveik* neturi ir yra priversta pirkti 
kuone Vibus ?karo’ pabūklus užsieniuose, tai šitos nacių 
pastangos sulaikyti' ginkliį pristatymų Suomijai stato ją 
įi didėlį pavojų*

Bet reikia tikėtis,* kad Skandinavijos šalys tų Vokie
tija# grasinimų nepaisys. Jeigu Hitleris jas užpuls,'tai' 
joms ateik* p pagalbų Anglija ir Francuzija. O jeigu jos 
neduotų* ginklų suomiams, tai Maskva užkariautų Šuo- 
mijąį. ir* Skandinavijos šalims tuomet gręstų pavojus iš 
dkxiėjų pusių': is Rusijos1 ir Vokietijos.

matyt, ne geriau klojasi ir jų šeimoms namie, 
patys diktatūros supuvimo ženklai!

Visur tie

z

•J

VARGŠAI

Tarp *■ daugybės priežasčių, 
todėl suomiai lupa Stalino “ne
nugalimą” armiją, yra viena'

šiai, kuriuose suom 
raudonarmiečius, įv 
šiaurę nup Ladogos 
pfie SubmuŠsalmi, Ii

iai vijosi 
yko toli į 

ežero — 
es Salia ii

tokia:

Deportavimo biliai

“Suomijos valdonai katą 
išprovokavo aršiausiu laiku, 
kada dar ežerai ir upės nesu- 
kaustyta ledų, o tarpežeriUo- 
se pastatyta tvirtumos, mi
nos ir karinės užtvaros.”
Taip rašo “Laisvėje” vienas 

to koniū-nacių orgaho strate
gas. Tiktai jisai nepasako, kam 
Stalinas ir jo generolai davėsi 
šitaip “išprovokuojami” ir iki 
užšals ežerai? Matyt, jie yra pu
sėtinai žiopli.

kitose rytų fronto calyse, kur 
jokių Manriėrheimo linijos tvir
tovių nėra, ir nebuVo!

Piet-rylihiame fronte (Kare* 
"-'toli nuo Le

ningrado)!, kur bolševikai ban- 
iMannerheb 
karas eina 
negu ryti*

Ii jos sąsmaukoje, net 
f I

j e) bolše-
sako, 
prita-

“SUKRITIKAVO”

do prasilaužti. per 
mo tvirtovių liniją, 
visai kitokiu budu, 
riiarne fronte, nuo Ladogos eže
ro iki Ark tiko vandenyno, čia 
(Karelijoj sąsmauko
Vikai nori paimti tvirtoves. Pra
džioje jie mėgino jas užkariau
ti’ “šturmu”, bet kai 
mių atmušti su dideli 
liais, tai' dabar jie 
kyn, o tiktai bombai
mių pozicijas kanuolėmis (la

buvo suo- 
ais nuosto- 
įeina prie- 
duoja šuo*

^ašliingtone .pernai’ priėmė ištisą ei
lę įstatymų sumaVi^ihTj (bilių) apie ateivių nepiliečių de
portavimą. Vieną tų bilių j riti priėmė 'dabartinėje sesi
joje* ir senatas. Tuo budrų jeigu* prezidentas j į -pasirašys, 
tai bilius pataps įstatymu/ Einant šituo* įstatymu, valdžia 
bus priversta deportuoti kiekvieną ateivį nepilietį, nu
teistą už narkotikų (opiumo ir 1.1.) įstatymo peržengi
mą arba- padėtą įstaigon,, kurioje gydo žmones nuo nar
kotikų1’ vartojimo.

Vyriausias- teismas Washingtone pernai padarė 
sprendimą vienoje byloje; kad nėra pakankamo pagrindo 
deportuoti ateivį,, jeigu pastarasis nebėra komunistų par
tijos narys tuo laiku, kai jį suima imigracijos vyriausy- 
be.. Bkfefremdbmas šituo teismo sprendimu, darbo depar
tamentai Šibmife dienomis panaikino bylą prieš australie- 
tį Harry Bridges, kuris buvo kaltinamas priklausymu ko
munistę partijai bet kurį speciali tyrinėjimo komisija 
surado nekaltu. Tačiau Virginijos atstovas Howard W. 
SmitK (dėmi) dabar’įteikė naują bilių kongresui, kuriuo 
nunYatoma deportuoti ateivius, jeigu jie bet kuriuo me- 
tU’> gyvendami Amerikoje, buvo- įstoję į komunistų parti
ją . ’ ' - '

šitas įstatymai jaa yta daug aštresnis, negu, tas, ku
rį interpretavo- Vyriausias teismas. Ar jisai buvo priim
tas,. nežinia*; bet reikia' pastebėti, kad sentimentas prieš 
komunistūfe Amerikoje labai’ paaštrėjo nuo to laiko,- kai 
Maskvos gengsteriai užpilde Suomiją, o komunistai šitą 
begėdišką sovietų žygį teisina. Visi mato, kad pas komu
nistus nš*a ne-krisle idealizmo, nes jie aklai giria kiek
vieną,. kad‘ ir Bjauriausią; diktatoriškos sovietų valdžios 
darbą. \

Ta pati mizerija — fronte ir namie
, 1,1 I 1 iK Į

Rimto dienraščio “Thė- Christian Science Monitor” 
kdrespondėrttas Elšinkyje (Suomijoje), Edmund Stevens, 
paduoda turinį pluošto laiškų, kuriuos sūbmiar rado pas 
vieną raudonarmietį, užmuštą Agglajaęrvi* mįške:.

Tuos laiškus rašė raudonarmiečio žmona-,. “Ma- 
rusia”, palikusi namie su kpdikiu “Leonia*”, kuomet jos 
vyras Efim Pavlovič (žmonos laiškuose jisai vadinamas 
“Sima;>) buvo paimtas j kąriuomenę ir išsiųstas p nežino* 
mą jai’ frontą. Pirmo laiško- data — spalio 1® cK žhlona 
prašom kad vyras jai parašytų, kur jisav esąs ir kadai ji* 
sai sUgrįšiąs namo, nes jai didelis vargas gyventi, o sū
nelis Leonia labai pasiilgęs savo tėtės.

Antras laiškas buvo parašytas spalio 21 d! MarUsia 
skundžiasi savo vyrui, kad ji negalinti surasti padoraus 
uždarbio. Lapkričio 3 d. ji prašo savo “Simą” parašyti' 
jai nors prieš šventes (bolševikų revoliucijos sukaktuves,

Ame^ikdlM lailMščįų kores
pondentų ir žinnpagenlurų pra* 
nešimuose apie sovietų-siiomių’ 
karą buvo aprašyta, kaip suo
miai įvairiose rytinio fronto da
lyse sumušė rusus, išblaškyda
mi ištisas jų divizijas ir paim
dami tuksiančius belaisvių ir 
daugybę karo medžiagos.

Bet pasirodo, kad tie visi 
pranešimai tai — “grynas me
las”. “Vilnis” tatai parodo, kaip 
ant delno, pasiremdama New 
Yorko “Times’o” koresponden
to Jaines’o Aldride’o aprašy
mais mūšių Suomijoje, kurį ji
sai pats matė savo akimis. Tas 
korespondentas pasakoja^ kaip 
jisai, sugrįžęs iš Mannerheii 
tvirtovių stovyklos, pasislėpėCjiž 
vieno kalno viršūnės “prie Tai*- 
pale upės; visai arti rusų lini
jos” ir žiurėjo. Ritsai šaudė iš 
kanuolių į suomių* pozicijas. 
Sviediniai krito po 1’0—15 kas 
minutė. Suomiai; apsiginklavę 
šautuvais ir mašininėmis ka- 
nuolėmis, lauke, iki rusai šoks 
juos atakuoti — tuomet suo
miai, žinoma, butų juos “pa- 
krapinę” švinu. Bet1 sovietų ka
reiviai* nelindo į atvirą lauką. 
Korespondentas sako:

“Atrodė, kad rusai beveli
ja sviediniais išlyginti kelią' 
savo pėstininkams, pirma ne
gu siųsti- žmones ir vietą už
imti greitai, bet su dideliais 
žmonių nuostoliais.”
Tai ve, girdi, kaip tie mūšiai 

tikrumoje eina. O tuo tarpu so- 
tvielų “šmeižikai” rhšoį kad suo^ 
iniai Bėgioja- slidinėmis ir gau
do sustipusius nuo šalčio rau
donarmiečius ir juos žudo!

Bet komunistų organas, kuris 
panaudojo šitą korespondento 
Aldride’o aprašymų, pbr akis 
apgaudinėja^ savo* skaitytojus. 
Mušys, kurįl tbš kbrespondbnt&s 
matė, ėjo Pietinės Karelijos są
smaukoje, prie Mannerheimo 
tvirtovių linijos* Tuo tarpu pra
nešimai apie lai, kaip suomiai 
miškuose gaudo išblaškytų rau
donosios; armijom pulkų liku* 
.čiusf lietė visai' kitas vietas* Mū

aini žalos
suominius,1 kaip matyt1 ir iš pa
ties korespondento Aldride’o
aprašymo, o daugiausia tiktai 

Tai yra po-naikindaįni mišką)1, 
zicijos kąrįs. C

Tuo talpu į šiam 

dogos eže'jro ir ypač aplink Šuo 
miišsalmi (rytų froi 
ir Salia įpielinkėje 
rytų fronto dalyje), 
vių linijos nėra, vis 
judėjimo karas, čia 
jihoje gruodžio mėn 
jau’buvo kai kuriose 
veržę į

ę nuo La

ito centre)'

kur tvirto- 
į laiką ėjo 
rusai pir- 

ssio pusėje 
vietose įsi- 

uomijos tčritoriją 50 
: (ir net 80 mylių. Bet kai suO- 
•Aniai atsisuko ir kirto bolšev:-

kams į uodegą, tai 
pa^ipUSčitis p 

liekariFllahkus, troki 
les* kčlyj ę!

Komuriistų orgaiias 
apgauti savo skaitytojus, tyčia 
iSiihiaišy dainas mu
IMannerhcimo linijos 
centralineje ir šiaudinėje Šuo 
mijoje. Ir jisai ne 
kitus laikraščius vad

šiems teko 
adūs ir pa- 
s ir karino*

bando1

šius prie
su mūšiais

sisarmatija1 
inti “mela-

giais”!

DARBONEW YORKO 
PARTIJA I’ASMERKĖ 

Suomijos užpuo
likus

susirinkimejx Triukšmingame
Edison viešbutyje, sausio 6 d! 

Darbo Partijos Valš* 
Ji j oš Komi tetas priėmė rezoliU* 

pasmerkia Suoniijbs 
k., giria su

Amerikos

ciją, \kuri
užpuoliku
jų ditiVyrĮšilą apsigy

Dinius UŽ: 
nimo kovų 

ir Vagina* J’.. V. kongresą suteik
ti ririUbrihlBlę' pagalbą Suomi*- 
jos žinoripriis;. neišeinant iš A- 
meriikte' nėtttValilėto ribų. l*Jž‘ 
rezoliuciją balsavo“ 321 delega
tas prieš 61l.

Pitiimdhriiii rOzoUdciją, Ant; 
įlMiiBo I&ftijh parėmė, valstijom 
pirmininko, Luigi /aitonini;, ir 
sekrelomuus, Alex 
statymą prieskoniu 
sėbrų opoziciją. Be 

komitetas 
sekretoriai

valstijos

Rose, nusi
ristų iri jų 
to, partijos 

patvirtino 
s Rosb ra

portą, kuriame pusti rasis sriiul-

Iš Lietuvos
VILNIUS. — Vilniaus ne tik 

mieste, bet- ir krašte yra labai 
daug varguomenės, reikalingos 
pašalpos; Vyr. Komitetas Vil
niaus Kraštui Remti tuo’ tarpu 
jau yra surinkęs davinius apie 
pagalbos reikalinguosius ŠvciP 
čionelių apskrityje: pačiuose 
Švenčionėliuose 300, Pabradėj 
200, Dūkšte 100, Ignalinoj 100; 
Kaltinėnuose ir Linkmenyse po 
50, kitose Vietose dar 100, viso 
850 šeimų:* Skantant šeimą po' 
4 asmenis, Švenčionėlių apsllr. 

‘reikia' šelpti apie 3,000‘ žmonių 
aVba per 6 nuošimčius visų apx 
skrjticS gyventojų Pašalpos 
reikalingas šeimas sudaro: naš* 
lės su mažaiš vaikais, ligoti ir 
nedarbingi tėvai su mažais vala
kais, luoši, paliegę, seriiai ir se
nės, šeimos Buvusių lenkų ka
rių, dingusių be žinios arba 
grįžusių sUž’eištų, buv. amonių 
šeimos, palikusios be maitin
tųjų Iš kai kurių vietų pašai1 
pų šaukiasi ištisi kaimai, kurių 
riiilžihiška gyvėntbjų masė yra 
bežemiai arba mažažemiais.

Griuridfeib 6 d! Vilhiuje suva
žiuoja žemes- Ūkio ministerijbs 
ipareigunai/ nustatyti Vilh’aus' 
krašto žėhiės^ūkio1 pertvarkymo 
plariUS: Dalyvauja Vilniaus 
krašto agrbnoinbi- ir ekonomi
nių lietuviškų* organikacijų at- 
istbvai. Svarbiausiu’ suvažiavi
mo temti' bris* žčrtičš reformos 
klausimas.

1. Okupacijos išvakarės.
.• Lietuvos — Lenkijos respu

blika XVII a. viduryje gyveno 
labai’ sunkius laikus. DVi dide
les ir galingos to laiko šiaurės 
-4- rytų Europos valstybės — 
Švedija ir Maskva — ėmė var
žytis- dėl' jos žemių. Tų varžy
tinių priežastys buvo dvi: iš 
vienos puses, išskilb staiga uk- 
rain-ečių (tuo laiku kazokų) 
klausimas; kurių etmonas Bag
donas Climielnickis išėjo su sa‘ 
vo separatistiniais planais ir ė- 

’riiS ’ gravi tuo ti į Maskvą, iš ant* 
Tos; ŠVedų karalius Karolis X 
Gustavas, Vazų dinastijos jau
nesnysis ainis, Užėmęs Švedijos 

’šostą ir susidūręs su Jbno Ka 
žihiiero pretenzijomis ryžosi su
traukyti tas pretbnžijas. 1653 
m. gale Maskvos caras Aleksie
jus atsiuntė savo delegaciją pas 
ukrainiečių etmoną ir pasisiū
lė visą Ukrainą paimti į savo 
globą. 1654 m. Perejeslavo tai
ka caras gavo teisinį titulą va
dinti save “didžiosios ir mažo
sios Rusijos valdovu”. To laiko 
supratimu “mažoji Rusija” apė
mė ne tik šių dienų Ukrainą, 
bet ir Ballgudiją. Slapta Mask
vos vyriausybė norėjo ir Lietu- 
Vos, ir šiuo melu caras ne vie
ną kartą vadinamas taip pat ir 
Lietuvos valdovu.' Kai kurių to 
meto švedų veikėjų liudijimu 
Maskva turėjusi dar didesnių 
planų: ji siekusi užvaldyti Bal
tijos pajūrį ir galvojusi ateiti 
net iki Karaliaučiaus. O šie pa
skutiniai užsimojimai smarkiai 
,knietėjo Karoliui Gustavui, su- 
isirupinusiam išlaikyti savo ran
kose viešpatavimą Baltijos ju
droje, kurį taip ryškiai buvo iš
skėlęs kiek anksčiau Gustavas 
Adolfas. Maskvos kariuomenei 
vis toliau žengiant į Lietuvos 
sritis (1654 m. gegužės m. ji 
užėmė Smolenską). Švedija tą» * • • žygį sekė vis su didesniu susi
domėjimu. Geriausia buvo su

.Maskva susitarti gražiuoju ir 
dcl to Švedija, matydama gin
tis nesugebančią Lietuvą —

ŠVENTOJI. — Būtinais ulii- 
iniais* sumetimais niifeisfatyta 
ŠVenfOSibS' Ub$tU pagilinti iki 
114 riiėtvų, kad į Ubštų galeių 
išplaukti ir didieji* jūriniai lai
vai. Gilinimo darbartls perka* 
ma didelė žemsemė, kuri* galė
tų kasti* juros dugną iki 11 
metrų ir iškasti apie 200 kubi
nių metrų juros grunto. Be to 
perkamas vienas tvirtas1 vilki
kas ir 3 šalandos iškastoms že- 
mėnrs šalin* pagąbenti. ’

Lenkija. Ji rėmėsi švedų pagal
ba, ir siekė su jais susitarimo. 
Kita, su V. Gosialisku, labiau 
bdvo linkusi palikti draugėje su 
Lenkija, bet būtinai raiką avo 
susitarti Su vienu iš priešų, grei
čiausiai su Maskva. Trečia, su 
Vitebsko vaiv. P. Sapiega, bu
vo,- galima sakyti, konservato
rių partija, deklaruojanti visiš
ką pasitikėjimą karaliui ir ka
ralienei ir pasiryžusį kovoti su 
visais Respublikos priešais. 
Tarp tų partijų buvo ne tik 
programinio nesutarimo, bei 
dar daugiau asmeninio. Gražų 
pavyzdį paduoda vienas kroni-

pritarimo 
Lietuvoje, 
dvarai bu-

ei ją į Maskvą tartis dėl Respu
blikos pasidalinimo tarp švedi 
jos ir Maskvos.

Respublika tų visų įvykių ne
buvo pasiruošusi sutikti. Kiek
vieno apdairesnio jos politiko 
veide šmėkčiojo mirties pavo
jus. Tačiau praraja tarp kara
liaus ir visuomenės, nesutari
mai tarp* Lietuvos ir Lenkijos^ 
militarinė dezorganizacija, gin 
,čai tarp atskirų veikėjų nebuvo 
palaiduos sąlygos įvykius pasi-

liniuko ieškota- ar tai neišmin
tingoje dvaro politikoje, ar, ap* 
lamai išgverusioje valstybės 
santvarkoje. Labai blogą įspūdį 
visuomenėje buvo padaręs 1652 
m. čičinskio elgesys seime. Vil
niaus vaivada J. Radvilas kai* 
bėjo apie “tos vargšės valsty
bės ultimafacies”, o lauko et
monas V. Gosiauskas apie “blo
gą1 RešpubliUos valdymą^’. Kaip 
ir kiekvieno karo metu, tryni
masis tarp Lietuvos ir Lenkijos 
tuojau paaštrėjo, ries vienas pa
grindinių' Liublino sąjungos 
straipsnių — padėti vienai kitai 
consilio et auxilio (patarimais 
ir pagalba) — šiuo momentu 
pakibo ore. Lenkija pati nebe- 
atsigynė nuo švedų; jos vaiva 
dystėš viena po kilos pereidi- 
ntįjb į švedų rankas. Lietuva li
ko kovoti pati viena ir su' Šve
dais ir su Maskva. Blogiausia* 
kad nebuvo sutarimo nei vie
nos: n0i kitos valstybės viduje. 
Lietuvoje buvo galima išskirti 
bent tris- stambias tendencijas, 
arba ‘‘partijas”: viena, su JI Ra
dvilu priešakyje, vedė gana ryš
kią antilenkišką politiką, gal ve

traukiant tradicinę sąjungą su

kalbėti P. Sapiegą paremti .J. 
Radvilą, šis atšovęs: “kur’oje 
partijoje yra Radvilas, ten ma
nęs Būti negali”. Kiekviena to
kia partija rėmėsi nemažu skai
čiumi žemesniosios bajorijos i? 
tam tikrais žbmės 
Radvilas daugiausia 
rado etnografinėje 
nes be ko kito jo ir
vo čia išnarstyti. Savo kadruo
se toji partija turėjo ir didžiau
sius Lietuvos reformatų sluoks- 
■nius; ją su švedais siejo ir ben
dras tikėjimas. Kad ji Ijįuvo ga
na skaitlinga, rodo ir vienos su
tarties su švedais parašai, kurių 
buvo per tūkstantį. Iki 1655 m. 
pabaigos mažiausiai populiari 
buvo konservatorių partija, nes 
kaip vaizdžiai išsireiškė Mask
vos bajorai pasiųstai Gosiausko 
delegacijai, negalima iš karto 
kovoti su trimis priešais: Šve
dija, Maskva ir Chmielnickiu. 
Be to, karaliaus autoritetas iš 
viso buvo smarkiai nuvažiavęs.

Tokia pozicija buvo 1655 m. 
pradžioje. y Kada Maskvos ka-' 
riuomenė vis stūmėsi pirmyn, o 
taip pat ir švedų kariuomenė iš 
Latvijos ėmė traukli į Lietuvą, 
.toji pozicija dar paprastojo. Su 
dideliu realizmu išdėstė ją Lie
tuvos iždininkas viename savo 
laiške J. Radvilui: “Nors po ne
likusio musų Respublikos val
dymo, rašė jis, visados galėjo
me manyti, kad neturint jokios 
jėgos nėra kilos išsigelbėjimo 
priemonės, kaip pasiduoti vie
nam iš okupantų, bet dabar iš * 
vienos pusės riečiam ir spau
džiant Maskvai, iš kitos — su
pant švedų jėgoms, kada ir vie
nas ir kitas per savo pasiunti
nius daugiau verčia, negu ma
gina pasiduoti, o iš karaliaus ne 
tik nesant jokios išsigelbėjimo 
vilties; bet net neturint jokių 
žinių, jeigu neskaityti skelbian
čias apie karūnos (taip buvo 
vadinama Lenkija) žlugimą, 
turime sutikti su palankesne 
sutartimi ir priimti- švelnesnes 
sąlygas, kuriomis katalikų tikiV 
jinias su bažnyčiomis ir jų tei
sėmis, o taip pat gyvy’be ir į- 
gimtoji laisvė butų apsaugoto^ 
ne be vilties sugrąžinti seną 
tvarką, kaip matyli iš sutarties 
aklo, kurį ir- Tamsia sutiksi pa
sirašyti, pasitaręs su katalikų 
sluoksniais, nes mane su ja su
tikti verčia- po viso kito, die
važ, dar ir garbe”, šitaip objek
tyviai išdėstyti padėtį galėjo tik 
žmogus;- gyvenąs- pačiame* įvy- * 
kių sūkuryje. Tokiu buvo 
Gosiauskas, lokiu buvo ir J. Ra
dvilas.

(Bus dangau)
.........  * r-— - ■■ ■

Lenkai' Ryt p rusiuok pa
statė’ pylimą

KLAIPĖDA. — Pamaryje, pa
lei Skirvytės upę, kairiojo Kran
to miestelio pusėj, šiomis die-** 
nomis buvo baigtas štatyti di
džiulis pylimas, kuris apsaugos 
plačius žemes plotus nuo potvy
nių. Tą pylimą pastatė lenkų w 
belaisviai. Ten pat statomas ir 
kitas didelis pylimas.
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J. J. Lazdauskas

Urugvajaus1 lietuvių gyvenimo nuotrupos
<■!..! I ■■ -II I I į——4—

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

baigtųsi kuo 
kriminališkas 
kame: žudb 

turtą; kultu-

Daugelis Is-

(Tęsinys).
“Momentas” rašo, kad:

DRAUGAI; TAIP NEPRIVA
LOME PROTAUTI!

Montėvidfeo,
panijai-' šelpti' Kom; drg. šian
dien mano, kad jau yra nerei
kalingi panašios rųšies Komi-, 
tetai, nes \sako, jog Ispanijos 
revoliucija pasibaigė; Tarptau
tinė Brigada1 išbėgo į 
ziją ir kitas valstybes; 
pasiliko Ispanijoje, visi 
si miškuose. Tad jiems 
reikalinga pagalba.

Draugai! — Panašiai 
darni, arba drįsdami kalbėti, pa
darytume didžiausią prasižengi
mą. Vieton silpninti šios sri
ties veikimą, dar labiau priva
lėtume jį sustiprinti, — kaip 
šelpimo Komitetus, taip klubus, 
sukėlimui didesnės pagalbos vi
siems tiems, kurie su ginklu 
rankoje kovojo už Ispanijos ir 
pasaulio demokratijos atšteigi- 
mą. Turime neužmiršti kokias 
perneša kančias Prancūzijos 
koncentraciniuose lageriuose vi
si exkovotojai, kurių skaičiuje 
randasi taipgi daug musų tau
tiečių ir Invalidai, kuriems rei
kalinga pagalba visą jų gyve
nimą.

• Todėl visi tie, kurie mylime 
tiesos žodį ir demokratiją, pri
valome sulyg išgalės remti ir 
gelbėti visus tuos, kurie kovo
jo- prieš fašizmą.

Antanas.

Prancu- 
o kurie 
slapsto- 
ir nėra

protau-

norų kad katras 
greičiausia,^ kaipo 
veiksnys visame 
žmones, naikina’ 
rą, dorovę.* ir stumia žinomją
įi bado,* ašarų ir’ visokių ligų 
okeaną;

Tenka 
gvajaus visuomenėj, yra* jau- 

I čiamas didelis pasipiktinimais 
vokiečių; fašizmu, bet nei' kiek 
nemažesnis* ir anglą konserva
tizmu' su čemberleinu prtyšaky- 
je, nes anglų monarchistai vi
sais laikais buvo “peklbs nedė- 
guliais” visame pasaulyje. Tvir
tinama, kad Lenkija esanti An
glijos suktos diplomatijos au
ka. Momento reporterių.

pastebėti, kad Uru-

SVARBU STREIKĄ LAIMĖTI 
BET DAR' SVARBIAU 

IŠLAIKYTI'
Montevidėo. — Per paskuti

nių keturių metų laikotarpį, 
Uiugvajuje įvyko daug dairbi- 
pinkų streikų, kurių didesnę 
pusę laimėjo darbininkai. Bet 
ųe visos statybos įmonės ir 
dirbtuvės sugebėjo išlaikyti tą, 
kas buvo laimėta;

NAUJIENOS, Chicagis III

Žema kaina. Musų Darbas* 
^rėhtubtafe. Taipgi1 prtstatbrn

* FOTOGRAFAS

<1

Vokiečiai sakosi sunaikinę anglų laivą kaž

Od* -r MttoMkde 
! IM 8. Halsted Stl
Tek Boulevard 0014

a—*

NAUJIENtf-ACME TeleoRcrto 
<ur Šiaurių jurbje. Viršiij-vaizduojamas laivo išsprogdinimas

CO^RAO 
FOTOGRAFAS 

'Studija įtengta pir. 
•mtfs rijšies sfrr rho- 
lėmi^kothiš4. . užlkh; 
domis ir Holiywood 
šviesomis. Darba* 
garėntubtHS.

4«0 W. 63r<1 St. 
Tek ENG. 5883-5840

Žydukąu 
Nathan Kentėt

■*

■SF'

KARO ATGARSI AJ
Montevidėo. — Prasidėjęs vo-

aras labai- sujaudino Uru-
gedaus visuomenę, žmonės ap
stoję dienraščių redakcijas lau
kia naujų žinių iš karo fronto, 
laukia net iki vidurnakčio. Kas 
turi radio, tas tuo pačiu tikslu 
vakarieniauja kambaryje. Visi 
nerimauja rytojaus diena, visi

Kada mes darbininkai buvo
me priversti pačių darbdavių, 
kovoti1 už geresnes sąlygas ir 
didesnį uždarbį, ir kada visi 
vieningai laikėmės1 streiko me
tu, tuomet darbdaviai pasirašė 
su- musų sindikatais sutartis, 
pasižadėdami išpildyti visus mu
sų reikalavimus. Daugiau nie
ko netruko, tik laikytis vieny
bės išlaikyti streikų kovos už
kariavimus, bet taip neatsiti
ko.

Kodėl draugai, mes nesilai
kome musų1 laimėjimu-?- Deja
vimais ir indiferentiškumu nie
ko nelaimėsime. Todėl turime 
reikalauti iš darbdavių sutarčių 
pildymo,- priešingu- atveju- atsa
kyti streiku už jų nepildymą.

Antanas.

je deda tokią pastabą: 
ir be lietsargio, bei visviena 
taikus”.

Kitame’ puslapyje vėl’ dėdė, 
siekiančius bučiuotis Hitlerį su 
{Stalinu ir apačioje pažymi: 
“meile dėl reikalų”.

’ Vėl toliau- pastebi, kad bu
vusio Urugvajaus prezidento 
G; Tėfros organas “EI PueB- 
lo” pasiklydęs rašydamas, kad 
Prancūzijos atst. Urugvajuje ir 
L. A. Hėrtera tuo pačiu laiku 
atsilankydami jo’ redakcijoje, 
parodę visiškų savo minčių so
lidarumą, bet Prancūzijos at
stovas Mr. Gentil atstovaująs 
demokratinę Prancūziją, tuo 
;arpu: kai- L. A*. Herrera varąs 
hitlerišką propagandą ir esąs 
net1 šios srovės vadas Urugva1 
3.ujb. Galimas' daiktas, sako mi
nėtas žurnalas, kad Prancūzijos 
atstovas tokį nemalonų sugre
tinimą reikalaus atšaukti,- o jei 
to-ir nepadarys, tai-tik dėl di
plomatinių sumetimų.

R. O

yra dabartinės So- 
antvar- 
visuo-

os- vai

Nors 1 doleris: Adresas: “Casilla de 
Correo 865, Montevidėo, 
U.

“Darbas
vietų Rusijos politinės1 s 
kos šalininkas, bet ne 
met pataiko kaip reikia it. Ka
da Molotovas savo* ilgą j ame dis
kurse buvo* pasakęs; kad' Sov. 
Rusija nesikiš į* Pabalti
stybių- vidaus santvarkas^ tai 
“Darbas” tik ką buvo 
jog Komunistų Partija^ 
voj jau’ legali, kad Vii 
ėmus Rusijai;. Kaunas t 
pereisiąs Rusijos 
rasis' tikroji^ Lietuvos s

Kai kurie' darbiečiai rjašo va 
dėdamiesi s^o instinkt 
Molbtovd ar Stalino diš; 
todėl' “Darbą” ir tenka 
ti ne pilnai konlunistin 
! ū 1' ' i

šiaip sad spėliojimų laL 
j. . .u* t >1. •

Moht'evideo, UrugUay.
■ ' (GALAS)

*• rašęs, 
> Liete
lių už- 
aip- pat 

žinion, kur 
ostinė...

i, o ne 
airsats, 

laiky- 
iu, bet- 
traščiu;

COAls

EGG .......-................ $6.00
NUT .................................. $6.00'
BIG LUMP ..................... $6.00
MINE RUN .................$5.75
SCREENINGS .............. $5.00

sPIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. A ROM ORE 6975

SĖUNDŽIASI NEDARBU
Montfevideo. — Dirbantieji 

frigbrifikuose darbininkai nu
siskundžia nedarbu. Skerdyklų 
darbas* yra labai apmiręs. Kai 
kurių' skyrių dhrbininkai dirba* 
tik dvi, tris dienas į savaitę 
ir bendrai jaučiamas didblių- 
apmirimas. !

J

- - ..............- •

Kovo 31
ĮVYKS

PABRANGO PRAGYVE-
1> VĖNIMAS

Montevidėo.—-Prasidėjus Ęu- 
ropoje karui pabrango pragy
venimas,- bet- darbininkų uždar
bis pasiliko tas pats. Taigi gy
venimo sąlygos pasunkėjo.

Vitetor Bagdonas
ifiOČAC & DlŠTANCE
r MOVI N G
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakaridUr bei Storus. 
Vežam j farmas ir kitus miestus.

ga- 
an-

g»B» j< visas- miesto dalia.
■ 3406- Sb. Halsted S

Saukit Tek VAROS 340*'

pasaulyje. “Brangus musų bro
liai amerikiečiai”, tuomet rašė 
krašto apsaugos riiinisteris pa
dėkos laiške amerikiečiams Le* 
.tuviams, “jūsų, aukomis lieta
sis Laisvės Varpas iki neįsi- 
Ivirtins Gedimino kalne Vilnių- . \ •
je, laikinai patalpintas Karo; 
MuziejUuš" bokšte Katine.' Ačiū 
už daug; reikšiningą doVailą. 
Laišvės' VdrpaS bdš' akyvas' 
žehklks' jūsų ir musų vieny
bėj. Taigi, neužilgo išsipildys 
amerikiečių lietuvių troškimas* 
ir t kiiliasi, kad jau Vdsario 16 
d; Laisvės Varpks sUskdmbės 
Gedimino kalite.

VILNIUS? — Į Švietimo- ml- 
rtistbrijos- suorganizuotus' lietit- 
ivių.' kalbos kursus pirmomis 
.dienomis jau įsirašė per 2,5O0‘ 
asmenų. ;

Vilniuje įsdreglštravo apie 
400 Vilniuje ir srityje veiku
sių, draugijų^ klubų’ ir kt. vi
suomeninių organizacijų. Jų to
limesnis veikimas 1 priklausys' 
nuo to, kiek jos atalikš Lietu
vos atatinkamus įstatymus.

Naujojoj' Vilnioj' jau prddė- * 
jo veikli' popieriaus fabrikas, 
kurs gamina* laikraštinį ir vy- 
ilibjamąjį' popierių.

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

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

NAUJIENŲ
Kalendorius

1940
METAMS.

NTAUJIENOS išleido gražų, 
, paveiksluota kalen dorių 
1 1940 mėtarriš.' Kiekvienas rtiė- 
' nuo turi p<P atskirtu paveikslą, 
j Paveikslai yra iš Lietuvos ir •

Vilniaus krašto.
i! '■ *

fe IzietuvosSenasis Lietuvos mirtisteris 
sii- savo sekretorių- prisiuntė t • • J
Pietų* Anterikos lietuvių spau
dai šitokio* turinio laiškelį? kai
po atsisveikinimą:

“Jlau atisikkirdąmiv su t Pie
tų. Amerikos žemyno; krank
tais, prašome priimti rhusų’ 
gilios pkdėkoS žodį' visiems 
kurie mums pareiškė tiek 
gražių’ jausmų, ir linkėjimų’ 
per' mums suruoštas išleis^ 
tuves. 7 Taipgi dėkojame ir 
tiems, kurie negalėdami da* 
lyVauti išleistuvėse; su mu^ 
mis atsišveikihO atskirai žo
džiu bei’ laišku; i ?

“Tą mums parodytą lietu
vių gyvenančių Argentinoje, 
Urugvajuje, Sao Paulo ir Rio 
de Janeiro širdingumą mes* 
jautriai priimame ir labai gi
liai įvertiname.

“Linkime visiems to ko 
mes visuomet geidėme, bū
tent) geresnio tarpusavio su
sipratimo b6* sugyvenimo 
tam, kad tampriai suglau
dus 'jėgas butų lengviau ko
voti sU nUtaUtėjimu ir nutb^ 

'limu- nuoF savo Tėvynės Lie
tuvos. Be to, visiems linkime 
geros sveikatos ir ištvermės' 
kasdieninėje kovoje už geres
nį’ bei šviesesnį rytojų, nors 
ir’ Vaišingoje, bet vis dėlto 
svetimoje šalyje.

Ji Aukštublis
B. Blaveščiunas;”

i

i

MOKAME. ■ <
DiVidCndą už- padėtus pinigus i

.. ■ • r

Vilniau* * krašte 
irt* ajiįe 
cų, kas 

Viso1itgautO4 
jo žemės ploto. Vilniaus srities 

kyli' įs* 
• urėdų;- 
guliaiš.

VILNIUS?
perimta valstybės žihi 
200 tūkstančių/ Ha: miš 
-sudaro* 3*1 n uos;

i ’Valšt; miškų? ukiui tvar 
gbigtos 12 Urėdijų su' 12 
66 girininkais ir 350 e 
Miškų Vilhiauš srityje irtsta iš* 
kimsta’ daugiau; nbi! mėtinė kir
timų normą. Vienas* VilniaUs 
pniestkš: jier: metus' si
apie 500' tūkstančių^' etdiheterių 
malkų.5 (Kaunas per metus' su
vartoja’ apie 300 tuks 
Į Vilnių’ iŠ Alytaus ] 
miškiiiinkystės' mokykis

vartoja
s

Kiekvieno asntens' taupiniai yra apdrausta iki $5,000.00 per 
Fedėrftl SavingS1 attd1 Eoati’ Corporation,: Washington,z D. C

DEL INFORMACIJĄ KR^IPKITėN Į

Wi FEDERAlSaVINGS.
8 ANDv LOA-br ASSOCIATION

tančių)’.
įerkelta'

or GHIUAGO

, Cermak RdlS 2202 W
H ■ K . .5 Telėphonė CatiM 8887

■V Chicago, HK
Uerit J. KazartauskaS, Sectetkry

Viiniaus krašto.
Kas užsirašys “Naujienas” 

—gbuškt^lėrfdbrių, nemokamai. 
Paskira kopija^lOc.

naujienos
1739 SO. HALSTED ST.

’ Chicagb, lUihOiš.

MADŲ
KNYGA

i

I
*•

ė

* negirta

j

-

atoi« a r |4.. i ■ .. > ant . ĮU.Iil

i

Laisvės 
Vasario 
Įėjo žo-

na, litis 
sostiilę

Laisvės 
laisvąją 
visąnlc

RAŠTINES VALANDOS: Kasdien , nuo9 rytoiki«5’v. v.
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v.

Sferedoj nuo 9 ryto- iki-12 dieną

——k

Itt,

NAUJIENŲ
METnits

KONCERTAS
SOKO’LV 

.SVETAINĖJE 
>' 2343 SO; KEDZIE AVĖ.

- t r t -

VYKĘS SATYROS ŽUR- 
! NA'-ĖAS'

. Montevideo. — Savaitinių sa
tyros žurnalas “La* Linea< Mk- 
gihot”, thi surflahiai redkgub- 
jartias; pažangus žuhnalas;

Savo puslapiuose perkošia 
per aštrios kritikos koštuvą 
Urugvajaus ir kitų kraštų^ pb- 
litikus. Faskutiniame sav<P nu
meryje talpiną einantį į koki

ui p četnberlainą su žmona,'kuri 
, nešasi, gėlių bukietą ir ajJačib-* 

. ■ rū —-j.  ----------------------------------------m* *■

Vytauto DL 
karino** 

ijiy sau- 
i “imtis 
is ghli- 

Gįdihiiho 
ojo pa* 
ą. jieiris* 

o taip pat nustatyti

KLAUSYKIME
SALTIM1ER0 RYTMETINIŲ

KAUNAS. - 
džiojo Muziejus, musij5- 
įmonės* ir tautos re ilrVi 
igbtojas,- gavo* įsukyrng 
višųJ priemonių, kurion 
ma butų' užtikrinti 
kalne ir -Vytauto . Didžj 
laikų apsaugų ir linkahi 
pagarbą, 
^Gedimino kalne vėliavo; 
limo ir nuleidimo tvarką.” Šą 
ryšyj, su tuo, kaip tiriai 

(į. amžinąją Lietuvos 
perkeltas ir Amerikos 
T922 metais aukotasis 
Varpas, kurš 1922-vm. 
4'6 d. piritą, kartą šuai< 
dziaįs “b įkambirtli per am- 
žius vaikams Lietuve s; kad 
laisvės .nevertas, kas negilia 
još”.;JPiibrttef laikinojoj Lietų* 
voš- sostinėj; Kaune; piritlMbis

1 tuo Vatfpli ^famibino P( triis Vi
leišis ir Vienai Itero iuvrtlidhfei 
jir nuo to laiko kiękvįei iu« iškil- 
jtfiiĮigu tautai momentu 
;Vaifpo Ridai sveikina* 

Darba” metinė prenumerata Lietuvą ir jos vaikus

KETURI MĖTAI

Spalių mėnesio 22 dieną, Urtp' 
gvajauH lietuvių. laikraštis 
“DARBAS” susilanko ketvirtas 
savd gyvaviinov metųi sukaktu** 
Vės.

Laras Europoje
Jei norite žinbli apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykitb “Naujienas.”

“Naujienos” yra pinrias ir didžiausias lietuvių; 
dibnraštis Amerikoje. Į .

Užsirašykite “Nddjiehd^ šjUiidten. Naujienų1 
prgpunteriR& metams' ^mevtkbjie' (išimam- Chi 
cagU)‘, $5.003 GhrcUgbjd ir Ėurbpojė $B.OO
Moliey Orderį Ur čekį* siųskite

■'NAUJIENOS
1739 South. . , . fsted Strfcet

CfttCAGO; ILLINOIS
ptišilĮsinie OetlUiSusipažinimui kopfft

KAINA IV CENTU į 
tik ką gavtjtfiK iWują madų 
knygą, kurtą gaiitr gauti1 pas 
W Siųskite' savo oPdėrltls:

|V<Ddaa-

hfiartaa



Toronto, Ont

Laisvamanis.

Toronto, Kanada
Bereikalingi užsipuldinėj mai

r

katab- 
airišis 
lauke

gale, kai išeinantieji 
pareikalavo grąžinti 
o negrąžinant pagru-

buliu. Paradui užsibaigus, rai
teliai sujoja už tvoros, o are
noj pasilieka trys pėsti pagel- 
bininkai.

Rašo
DOMINIKAS KURAITIS

Kaip Toronto lietuviai 
kai ir jų “ganytojas” 
kunigas pasitiko ir 
Naujų metų?

letuviu Žinios

NAUJIENOS, Chicago, IŲ. Trečiadienis, sausio 10,19-10
_______________________ ■ »- - L ________________________________

MEKSIKOJ

Kaip visur, taip ir čia Toron
to lietuviai žengia progreso *ir 
kultūros keliu. Tačiau yra sau-

- jelė, ir tikrai maža saujelė To- 
ronto lietuvių, daugumoje se
nesnės kartos, vienas kitas jau
nuolis, kurie laikosi įsikibę ai- 
rio kunigo. Jie čia turi bažny
tėlę, porą pagelbinių popierinių 
draugijėlių ir tėvelį dvasišką.

■ Katalikų skaičius taip susi- 
*' traukė, kad bažnytinė vyriau- 

sybė tiems musų lietuviams ka
talikams neduoda net lietuviš- 
ko kunigo. Atsiuntė iš kažin 
kur niekam nežinomą, lietuvių 
kalbos nemokantį airišį kuh gą. 
Neturėjimas lietuvio katalikų 
kunigo parodo Toronto lietuvių 
katalikų menkumą. Airiškas 

_ kunigėlis, turėdamas gilių fa
šistinių ypatybių, manė lietu-

- viškomis priemonėmis, grąsini- 
mais suvarysiąs visus Toronto 
lietuvius į parapiją. Kad grąsi-

’ nimai neštų tiesioginių rezulta
tų, tai jis griebėsi ir savotiško 

... teroro: sakoma, kad dėl jo ma
lonės lietuvis Burdauskas liko 
komunistu apšauktas ir darbo

- neteko. Tačiau tos priemonės 
v • ne.'šgąsdino lietuvių. Gal vie

nas kitas ir pabūgo, bet didžiu
ma tik pasipiktino tokiais dar- 

, bais.
Kiekvienas,* bo to, pažangus 

S Toronto lietuvis yra dūšių ga
nytojo sendavatkių įtrauktas į 
keršto knygą ir laukia inkvizi
cijos.

Naujų metų išvakarės
Naujų metų visi laukia. Nuo 

tos dienos baigiasi senieji me
tai ir prasideda nauji. Kožnas 
norime geresnių Naujų metų, 
todėl laukiame ir einame jų su- 

.. tikti, šiemet Napjų metų suti
kimo vakarą rengė Toronto ka- 

“ talikai. ToĮo^ancijos dėliai pa
žangiosios organizacijos kito 

r tos rųšies vakaro nerengė.
t Į tą sutiktuvių vakarą buvo 

kviečiami visi /Toronto lietuviai 
c atsilankyti ir pasitikti Naujus 
“ metus. Nesant kitų parengimų, Fa >

pirmą kartą Toronto lietuvių
- istorijoje susirinko daug žmo

nių. Buvo šimtas, o gal. dar ir 
j su keliais. Po bažnyčia skiepas 

č" tiek svietelio dar nebuvo ma
tęs. Kadangi tamsių katalikų, 
kaip minėjau, Toronte galima 
ant pirštų suskaityti, tad dau
giausia publikos buvo pažang*. 
Jos čia buvo daug (šimtas pa
žangiųjų parengime skaitoma 
nepasisekimu) dar ir dėl to, 

„ kad toji publika manė busiant 
laisvai įžangai, kaip Kanados 
įstatymai reikalauja. Bet musų 
katalikai nuo kiekvieno lupo 
po 25c. Čia tas airiškas lietu
viškų dūšių ganytojas yra tiek 
drąsus, kad tame skiepe įtaisė 
slaptą barą ir pardavinėjo svai
ginamuosius gėrimus. Mat, iš 
to padaroma pelno, kuris vis 
dėlto pasilieka kunigėlių kiše
nėje. Susirinkusi publika links- 

Į mai šoko ir laukė Naujų me- 
J tų. Tuo tarpu bažnyčios “šulai*

gerokai įsikaušė. O tie bažny
čios šulai tai kunigužis, medi
nis Kazlauskas (medinis Kaz
lauskas vadinamas todėl, kad 
be jo Toronte yra ir daugiau 

t padoresnių Kazlauskų), senda- 
vatkė Matiušaitienė ir dar po
ras. Įsikaušę sugalvojo planą, 
kad nekatalikus reikia išvaiky
ti ir dar negrąžinant išvaro
miems asmenims sumokėtų už 
įžangą į šokius pinigų. Tas bru- 
tališkas ir šlykštus išvarinėji- 
mas pažangių žmonių paskli
do po visą salę ir pasipiktinę 
daugumas apstojo kunigužį ir 
jo pakalikus, kad grąžintų su
mokėtus pinigus, pareikšdami: 
“Gali sau linksmintis su savo

numylėtomis davatkėlėmis”.
Kada . demonstratyviai išei • 

nančių pasirodė daug, tada ku
nigo pakalikai atsisakė pini
gus mokėti. Užuot grąžinę pi
nigus, davatkos pradėjo išei
nančius kolioti bjauriais necen- 
zuruotais žodžiais. Kai kas iš 
išeinančiųjų tos katalikiškos 
gramatikos perlus grąžino at
gal.'

Galų 
griežtai 
įžangą,
mojo kreiptis į policiją, nes jei 
išvarai, tai atiduok pinigus, tai 
bijodami policijos (pastaroji 
galėjo susekti butlegerišką biz
nį) daugeliui priversti buvo pi
nigus grąžinti. Bet kai kuriems 
negrąžino. Taip dalykams susi
dėjus, kai kurie karšti katali
kai buvo besiruošią, užuot grą
žinę įžangą, išeinančius pavai
šinti katalikiška kumščia. Bet 
vis dėlto neišdrįso. Baniuliukas 
(Baniuliuku vadinamas dėl jo 
mažo ūgio) ypatingai negra
žiai elgėsi su išeinančiomis mo
terimis — ne tik keikėsi, bet 
buvo pasimojęs ir muštis. Bet 
moterys to nykštuko nenusi
gando ir paprašė gražiuoju pa
sitraukti iš akių, nes priešin
gai jos to peštuko karštį atšal- 
dysiančios.

Po skandalo

tų skandalas tegul būna pamo
ka. Nėra jokio reikalo- patai
kauti parapijai. Kanadą va do 
ne parapija, o demokratinė 
žmonių rinkta valdžia. Būdami 
vieningi ir dirbdami tolimesnį 
kultūros darbą galėsime viso
kių donosčikų nepaisyti.

Nuo Naujų Metų Toronto pa
žangiųjų lietuvių šūkis turi bū
ti: ne kojos į parapijos salę, 
kol ją valdo tokių skandalų 
autorius, kaip dabarlin.s airis 
kunigas. Atvirkščiai, darysime

Tas visiems gerai žinomas 
pasirašęs narys, pasinaudoda
mas gerų žmonių tylėjimu, ne 
mėgstančių ginčytis nuolatos 
per spaudą kabinėjasi tai prie 
vieno, tai prie kito, numesda- 

komplimen- 
Ar nebutu 

prieš- pradė- 
Susivieniji-

Sukėlęs skandalą kunigužis 
pabėgo su “mediniu” Kazlaus
ku ir užėmė sargybą pasitikti

kiti slėpė alaus bonkas, nes ma
nė, kad kas iš išėjusių* gali pa
šaukti policiją. Policija neat-

mas šlykščiausius 
tus tam asmeniui, 
geriau, jei tamsta 
damas rašyti apie
mo susirinkimą paimtum įsta
tų knygele ir pasiskaitytum.

I l en sakoma, kad kiekvienas 
narys privalo saugoti ne vien 
Susivienijimą, bet ir narius nuo 
pažeminimo. Be to, ginčus ga
lima vietoj išspręsti.

Kaip tamstai negėda išmeti
nėti nusistatymą prieš socia
listus. Argi praėjo nors vienas 
parengimas, jei nebūtų tamstos 
taip iškoliotas visokiais budais 
neprisidėjusius? Neseniai tam

vyko, nes niekas jos nešaukė, pač’am Kanados skyriuje buvo 
Toronto lietuviai nėra tokie pažymėtos net pavardės, kad 
niekšai j kad keršytų savo prie- ne tik padėjo išpildyti progra- 
šui nekultūringomis skundimo, mą, bet ir bilietus pirko, kad 
priemonėmis. Bet dūšių gany
tojas po tos jo sukeltos “vai
nos” salėje pareiškė, kad c ei- 
akams, laisvamaniams ir do- 
resniems komunistams atsi’v- 

v 

ginsiąs. Įvardijo ir asmenis, ku
riuos jis išmesiąs iš darbo, 
įskųsdamas juos komunistais 
esant. Ar ne judošiškas darbas? 
Juda parduodamas gavo 30 
grašių už savo mokytoją, bet 
ką gaus lietuvių bažnyčios ku
nigas? Juk išmestasis iš darbo 
vistiek kunigui vergauti neis.

Dabar davatkos turi darbo. 
Mat, reikia visus bažnyčią ne
lankančius įtraukti į juodą 
skundų knygą. Reikia sužinoti, 
kur eretikai dirba. 
“Laisvės” skaitytojai 
nistei Matiušaitienei 
gos kpntestą laimėti,
komunistė, turėjo progos žino
ti kur progresyviai gyvena ir 
dirba. Romos laikų inkvizici
jos nebėra, bet ją nori atgai
vinti katalikų bažnyčia. Ji ne
gali sukurti laužo ant gatvės ir 
sudeginti laisvamanį, bet už tai 
kunigas ar įtakingas bažnyčios 
tarnas, melagingai
fabrike ir atima jam duoną.

. Išvados

Buvusiai 
ir (kom li
vrą pro-
Budama

įskundžia

Iš to, kas įvyko Naujų metų 
išvakarėse parapijos salėje, vi 
si Toronto ir apylinkėje gyve
ną lietuviai, atsipalaidoję nuo 
bažnyčios inkvizicinių varžtų, 
turėtų atkreipti dėmesį, kaip 
daugelis kultūringų lietuvių 
yra pareiškę: nekelti daugiau 
kojos į parapijos salę, kol toje 
salėje šeimininkaus dabartinis 
airis kunigas.

Kam mums laisvos minties 
žmonėms lankyti parapijos pą- 
rengimus ir tuo juos remti, ka
da tuo pačiu mes esame tenai 
neapkenčiami ir viešai kunigas 
grąso įskundimais išmesti iš 
darbo? Ar mes negalime pasi
linksminti pažangiųjų organi
zacijų parengimuose, kur visi 
atsilankę toleruojami, gerbiami 
ir mylimi? Kur gautas pelnas 
eina kultūros ir darbo žmonių
reikalams, o ne išlaikymui ku- p • rjz- 4qvr 
nigų gaspadinių. šis Naujų Me- uarsinKiies ivnuse

Naujienų Aeme Tėlenhuu,
FOLKSTONE, ANGLIJA. — Lordas Redcsdale pa

sitinka iš Vokįetijos grįžtančią dukterį. Jo duktė buvo 
susižavėjusi Hitleriu.

Naujienų Kontesto Eiga
Kontestui
Pasibaigus naujieniečiai paleido

(Tęsinys)
“Naujienų” Jubiliejinis 

testas jau užsibaigė, 
prisipažinti, kad konteste aš 
dalyvavau dar pirųią sykį, šis 
kontestas man buvo gyven- 
mo mokykla. Man teko pergy
venti daug patyrimų. Svar
biausia aš pilnaį ir aiškiai pa
žinau savo tikrus draugus, ir 
ačiū mano draugu nuoširdu
mui, , aš išlaikiau 2-lrą vietr 
Kaip matėte iš pąskutinio pas

(Tęsinys) 
III.

Meksikos Miestas turi spe-< 
cialį stadioną bulių kautynėms. 
Jame neruošia jokių kitų rengi
mų, kaip tiktai visų ispanų mė
giamas kautynes, kuriose figū
ruoja buliai, ir juos kovoja “to
readorai”. . ■

Stadionas turi vietos 25-iems 
tūkstančiams žmonių, yra ap
valus ir aptvertas aukšta ir 
stipria medine tvora. Yra ke-. 
lios kitos tvoros, iš lauko pu
sės ir stadiono viduj. Už vie
nos tokios tvoros slepiasi “kar- 
žygis”-“toreadoras” kai bulius 
ima jį pulti.

Stadionas pertvaros padaly
tas i dvi lygias dalis. Vienoj 
pusėj bilietai yra brangesni ir 
ten susirenka “gražioji” publi
ka. Antra pusė skiriama “dar
bo kliasai”. čia ir bilietai daug 
pigesni. Paprastai, šita antro
ji stadiono pusė liek perpildy
ta, kad žmonės turi stati stovė
ti. Čia publika labai nekantri, 
ir kautynes seka su didžiausia 
entuziazmu.

Kautynės paprastai įvyksta 
sekmadieniais ir prasideda ket
virtą valandą po pietų. Pirmiau
sia, įpuzikai lydint arenon iš
joja puošniam ispanišku kos
tiumu pasirėdęs raitelis. Pas- 
įkui sekt, du kiti raiteliai — tai 
’ bulių kovotojai. Jų arkliai ap
kloti storais, minkštais divonč- 
liais, o “karžygiai” apsiginkla
vę ilgais, tam tikrai padarytais 
iešmais, kuriais bulius duria. 
Paskui dar išeina 6 pėsti, kar- 

Fast žygių asistentai, rodos, vadina- f 
i raudonomis i

Prasideda Kautynės!
Atsidaro vartai ir arenon 

įpuola didelis, smarkus bulius. 
Jis toks smarkus, jog atrodo, 

‘■/kad visas tvoras išvartys ir su
badys toreadoro pagelbininkus. 
Pats toreadoras stovi tarp dvie- 

ijų tvorų arenos šone. Kai ba
ilius kitame “kovos lauko” ga
lę, toreadoras iššoka iš tarp- 
tvorio švaistydamas raudoną 
skepetą. Kai bulius, pamatęs 
raudoną spalvą, pradeda bėgti 
jo pusėn, toręadoras palaukia 
kol bulius prisiartins ir tada 
beveik iš po pat jo ragų mikliai 
pašoka oran ir—į tarptvorį. 
O bulius ragais ir galva vožio 
taip smarkiai į tvorą, kad visas 
stadionas sudreba.

Bet tai tik kautynių pradžia.
(Bus daugiau)

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

šie 
p-askutinius šūvius iš sunkiųjų 
baterijų, kad sustabdžius ma
ne besivejančius kontestan- 
tus:

Stanley ir Teresa Warniai,i 
4157. So. California avė. užlai-, 
ko alinę ir mokyklos reikme
nų krautuvę. Prakilnus ir po
puliarus visuomeniečiai. 
yra “N-nų” skaitytojai 
pat jų įsteigimo. 

—o—.
Wm. Kriščiūnas, 1014 

ia i |nn pikadorais, su 93rd st., yra Smiano Daukan- r ._i . ... i skepetomis ir kardais,to Dr-ios pirmininkas ir kitų. ‘ ■ , . . .
143 571 . .. o-l Paradui sukant

kor -

Jie, 
nuo |

Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

porą menesių atgal 
įsteigė Lietuviškų

parėmus. • . $
Tamsta mestuip kabinęsis j 

prie visų, bet imtum rimtai pa- * v .--u ,
galvotum, ar verta? Ar tai a t- j kelbimo, aš suiinkau 
neša Susivienijimui naudą? Ne. balsų. Gaila, kad savo paskn 
Tamsta kenki ir dar musų vi
sų mylimoms Naujienoms. 
Daugelis žmonių numetą kaltę 
Naujienoms, kam jos talpina.
Tamsta, pasinaudodamas pasi
tikėjimu Naujienose, imi įžei
dinėti jų rėmėjus.

Kas link poniučių, kurias 
taip pašiepiančiai mini, tai tu
riu tiek pasakyti, kad jom vi
sai nesvarbu kaip tamsta pava
dinsi, bet, rodos, prisimeni mu
sų gerbiamo prezidento p. Ba- 
gočiaus žodžius, kad visi mes 
broliai ir sesutės turime vadin
tis Susivienijime.

Toji ponystė tinka daugiau 
tamstai, nes dar taip neseniai 
siekei tos garbės, nemažai 
skriausdamas ir taip vargingą 
savo gyvenimą.

Iš susirinkimo, jei išeinu kar
tais neužsibaigus, ir tai tamsta 
turėjai pasakyti, kad tai susi- 
sarmatinus išbėgo. Jei nori ži
noti, tai išėjau nepakęsdama 
bereikalingų ginčų, — tai ne 
taip baisu. Iš Lietuvos bėgti 
tamstai buvo biauriau, ar ne 
tiesa ?

Aš nuo savęs patarčiau palik
ti ramybėj buvusius savo arti
mus žmones, nes kitaip busiu 
priversta pasakyti tamstai daug 
nemalonios teisybės. Be to, ir 
tiems, kurie mėgina lengvą gy
venimą daryti iš pletkų.

> K-nė.

tos kvotos negalėjau išpildyt . 
Man dar truko ‘ 16,430 balsi . 
Kitaip sakant, neužbaigiau 6-J 
laipsnio, kuris reik 
000 balsų. į

Well, atsižvelgia 
bę, aš su savo IpaseJ 
pilnai patenkintas. Kontest 3 
dalyvavo 59 lįonteštantai. Kai 
kurie iš jų turėjo daug pagel- 
bininkų gavimui balsų, bet 
manė pralenkė vistiek nepasi
sekė. Drg. J. A. pinkus pra
lenkti aš niekada 
jau, nors sykį ii r labai arti bu 
vau prisivijęs. Mano ambicijo 
nusistatymas buvo 
prieš tuos kontest^ntus, kuri 
taip energingai

alauja 160

n t į realy
kinėmis esu 

Kontest

ir nesitikę

s' 
atsilaikyti 

e 
taip energingai ir ( sėkmingai 
šuoliavo pirmyn. Aš 2-trą vie
tą išlaikiau ir savo [rėmėjų įle- 
suvyliau už ką jiįms visada 
busiu dėkingas. Neturėdamas 
draugų ir tiek dadg nuošird
žių rėmėjų, aš niekada nebū
čiau išlaikęs 2-ros vietos. Tu
riu pabrėžti, kad* bi 
ne vien tik sii senais naujie- 
niečiais. Aš gavau 
šimts naujų skaity

znį dariau

organizacijų narys. Seiliaus 
buvo biznierius, bet dabar 
daro pragyvenimą iš savo 
sunkaus darbo.

—o—
Antanas Tupikaitis (Tupik), 

7251 So. Ashland avė., užlaiko 
puikų taverną. Malonus ir 
prakilnus • naujienietis. Dau
giausia varo biznį su svetim
taučiais, nes čia lietuvių yra 
mažai.

gerą

Raci- 
n au
šino-

Apie 
‘Naujienos 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas ^avo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šoiuc kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa- 

apie areną1 rengimais ir išvengti nepagei- 
publika garsiai ploja ir šaukia,1 daujamos konkurencijos. šį 
sveikindama toreadorą, einantį patarnavimą “Naujienos” tei- 
kovori su pavojingu priešu — kia nemokamai.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET .

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

—o—-
Tony ir Auna Lukošiai, 

Brighton Parko drabužių va
lytojai, užlaiko savo įstaigą 
2555 W. 43rd st. Dr-gė Luko
šienė buvo rimtai susirgusi, 
bet dabar jau baigia pasveikti. 
' Nepamirškite paremti 
naujienietį.

t —o—
Frank Butkus, 5923 S. 

ne avė.' malonaus budo 
jienietis. Nors ir prastai
mi laiku dirba, bet Naujienas 
vistiek atsinaujino.

L —°— ;
Emma Parmalis, 6311 South 

Greenwood avė., pirmiaus tu
rėdavo įvairius biznius. Da
bar ramiai f<iu gyvena apart- 
mente. Emma dar neseniai su
grįžo iš Kanados ir kai kurių 
žymesnių šiaurinių Amerikos 
miestų. Netrukus mano va
žiuoti į Floridą.

Steponas N ar kis,
4353 S. Talman ave.r 

Chicago, III.

Spausdinam
kelias de- 
ojų, > tarp 

kurių,yra daug komunistų ir 
progresyvių katalikų.

Tad-gi, dar Lykį ačiū vi
siems rėmėjanis.z Jus remda
mi mane prisidėjote prie, nau
dingo kulturįnjjo 
Jumis visus pamatysiu sausio 
14-tą d. “Naujienų’* 
jų Koncerte, Rubsiuvių svetai
nėje, 333 So: Ashland avė. 
Neužmirškite, kad a$ jums da
viau su kiekvienu 
mu įžangos tikietą. 
tas yra geras ne tik įžangai, 
bet ir laimėjimui dovanų.

Galiau, lai biinie jums žino
ma, 7kad užsibaigus kontestui 
aš vistiek dirbsiu prie “Nau
jienų” kaipo agentas

Todėl, kurie pageidaujate 
patarnavimo,

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

Skaityto-

pakvitąvi-
Tas bilie-

rnano 
kreipkitės pas mane 

| pažymėtu antrašu

visada 
žemi aus

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį 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.

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

Sausio 14 d., 1940
RUBSIUVIŲ SALĖJE 
•333 So. Ashland Blvd.

balais Eiti | tas Krautuvei, 
karias Skelbiasi Naujiena—,

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

*. CHICAGO, ILLINOIS 
TeZ. Canal 8500



Trečiadienis, sausio 10,1940 NAUJIENOS, Chieago, III.

IŠ LIETUVOS AMERIKON PER KARO 
SRITIS

J. J. Žuko Patyrimai Lietuvoj 
Ir Kelionėj

(Tęsinys)
Reiškia, >irmes, siisidurem su 

subniarinu.
Užmiršę apie pavojų, kuris 

visiems gręstų, jeigu tas tamsoj 
nematomas povandeninis milži
nas sumanytų pasiųsti torpedų, 
išsižioję laukėm kas atsitiks.

Tur būt reikės bėgti iš laivo, 
pagatlvojom, kai pamatėm, kad 
keli jurininkai pradėjo leisti 
vandenin vieną mažų gelbėji
mo laivelių. Laukėm, kad nulei
stų ir kitus, bet nesulaukėm. 
Vietoj to, ant denio išėjo keli 
laivo įgulos .oficieriai, su ryšu
liais popierų rankose, įsėdo į 
nuleistą laivelį, jurininkas atsi
sėdęs prie vairo paleido jo mo
torą, ir visi pasinėrė naktie i 
tamsuinon. .Netrukus sužinojo 
me, kad submarino kapitonas 
įsakė musų “Saturnijos” kapi-

riausį laivd oficierių su visais 
dokumentais ir pilnu keleivių 
sąrašu.

Gerokam laikui praslinkus 
motorinis laivėlis sugrįžo — 
bet jau ne vien su išplaukusiais 
“Saturnijos” oficieriais. Jame 
buvo keli kili žmonės. Kai visi 
išlipo ant denio, iš kepuraičių

viršūnių supratom, kad tai 
Francuzijos jurininkai — reiš
kia tai buvo Francuzijos sub
marinas. Su jurininkais atvyko 
ir perdėtinis, gal būt submari- 
no kapitonas.

Jie ką tai pasakė musų laivo 
kapitonui —- ir prasidėjo bėgio
jimas po apatinius “Saturnijos’ 
denius, kur buvo kajutės. Ne
trukus išgirdom vienur graudų 
verksmą, kitur riksmą, vėl ki
tur piktus žodžius. Ant denio 
pasirodė ikišiol užsidarę kaju
tėse žydai, ir iš jų gestų, balsų 
buvo matyti, kad kas lai juos 
labai sujaudino. Už kiek laiko 
pasirodė ir į kajutes nuėję mu
sų įgulos nariai. Jie nešė vali
zos, įvairius maišus, o paskui 
juos sekė 'keli irgi ryšulius ne
šą keleiviai. Viso tokių keleivių 
buvo astuoni. Vieni matyt gi
minių ir draugų laive neturėjo. 
Ėjo vieni. Kilus sekė raudan
čios moteriškės ir apsiverkšle- 
nę vaikai, kurie žinojo, kad “tė
tis turi kur nors išvažiuoti”, bet 
nežinojo, kad gal negreitai juos 
vėl pamatys. Sodinant tuos aš
tuonis keleivius laivelin riksmas 
ir verksmas buvo širdį drąskan- 
tis.^iai kurios suimtųjų žino- 
•nos/ laikė juos apsikabinusios 
arba įsikibusios į rankas ir šau
kė, kad neleis, neleis! Jos šoks 
į vandenį paskui, jos nori kartu 
važiuoti ten, kur jie važiuoja, 
bot jų vienų neleis!

Vyrai bandė jas raminti, glo-

stė, (bučiavo vaikus, bet k liks 
mas tęsėsi nemažėdamas. Kai 
laivelis nu tais aštuomais kelei
viais išplaukė -aubmarinan, ;ų 
žmoiuks ir vaikai, palikę “Sa- 
turftijoj*’., u^sidarinėjo kajutėse 
ir jų neapleido beveik iki kelio
nės gale.

Kaip ^ąpėjom iš Mvjtkusių ju
rininkų išvaizdos, tai tikrai bu
vo franouzų submaninas. Per
žiūrėję “Saturnijos” dokumen
tus, franeuzai pareikalavo jiems 
išduoti aštuonis keleivius, kurie 
turėjo Vokietijos .pasus. Beveik 
visi žydai laive buvo Vokietijos 
gyventojai ir jie rhirėjo vokiš
kus pasus, bet jie neturėjo tei
kės grįžti atgaKVokietijon. Bet 
tie astuoni keleiviai turėjo pil
nateisius vokiškus pasus, su pri
vilegija sugrįžti. Gal jie buvo 
nekalti, paprasti piliečiai, va
žiuoją Amerikon apsigyventi, 
-bet gal jie buvo šnipai, provo
katoriai, -nacių agentai. Negalė
jom pasakyti. Jie pasirodė įtar
tini prancūzams ir juos nuėmė 

‘nuo “Saturnijos”. Kaip vėliau 
sužinojom, submarinas juos nu
vežė į Casablancą, Franci jos 
-uostą Afrikoje ir ten visus aš
tuonis uždarė koncentracijos 
stovykloj. Vienas suimtųjų bu
vo mokslininkas ir važiavo už

bia universitete. Jo čia Ameri
koj laukė sužieduotinė. Aš pats 
jam pagelbėjau pasiųsti jai ra
diogramą, kad vestuvės neį
vyks, ji turės palaukti, nes jis 
užtruko kelionėj...

Sėkmingai Vedama 
Lietuvių Finansinė 
Įstaiga *

Simano Daukanto Bendrove

Tarpe daugelio lietuvių finan
sinių įstaigų Chicagoje, randa
si SIMANO DAUKANTO FE- 
DERAL SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATI0N of GHICAGO, 
2202 "W. Cermak Rd.

NAU‘JIENV-ACME Tolephoto
MTNNEAPOLIS, 'MI'NN. — (Gaisrininjkai deda pastangas užgesinti degantį

viešbutį. Kiek žinoma, tame gaisre žuvo 18 žmonių.

Dėl Užmetimų 
Dariaus-Girėno Sa

Dariaus-Girėno Posto Koman- 
(danto žodis

Iviiiio
SALTmiB^O
^BOGRAMAI

Mirė Antanas 
Spakauskis

Ar Senesni Lietu
viai Rems Jaunimo
“Am. Liet. Diena”

— Skaitytojų Balsai —

jŪftSSfriŽ8 MŽ]

HELP VVANTED—ŽEMALE 
Darbininkių Reikia

*1 Al IFi u i A Siunčiam GėlesLOVELIS v£?=.i.iDalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams ' 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street>
Tek YARDS 7308

■ | H n A Gėlės Mylintiems 1
I I U U fl Vestuvėms, Ban-
II [j O >■< k ie tams, Laidotu- . viii*nv6n^ papuoši- ; 
GĖLININKAS mams 1
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Galima sakyti, kad daugelis 
šios apialinkės lietuvių turi pa
dėję savo sutaupąs šioje finan
sinėje įstaigoje. Gi mamų savi
ninkai čionai gauna paskolas 
ant pirmų morgičių, .supranta
ma, jei jų namai yra verti mor
gičių.

Simano Daukanto -Federal 
Savings už padėtus pinįgus tau
pymui, moka 31/2% dividendų. 
Jr kiekvieno asmens padėti tau
pymui pinigai yra apdrausti 
.iki $5,000.00.

žodžiu, tai yra lietuvių fi
nansinė įstaiga, kuriai galima 
.pasitikėti, žmonės šia įstaiga 
pilnai .pasitiki.

Simano Daukanto Federa 
Savings sekretorium yra 7. 
Ben. J. Kazanauskas. Tai pa
tyręs asmuo šioje biznio šako
je. Jo patarimai visuomet žmo
nėms yra naudingi.

Lietuviams visuomet verta 
tremti savas įstaigas, mes lietu
vių įstaigos yra moderniškai ir 
tinkamai vedamos ir ko&tunie* 
riams teikia gorų patarnavimą.

Simano Daukanto FederaF 
Savings and Loan A&sociation1 
of Chieago skelbimas dabar tel
pa kasdien “Naujienose”.

— Antanas žymontas. ;

Skaitydamas Naujienas gruo
džio 26 dieną užtikau įspūdžius' 
iš L. U. C. spektaklio, įvyku
sio gruodžio 17, Dariaus-Girė
no salėj Čia noriu trumpai at
sakyti į p. Nausėdos užmetimus 
salei.

Pirmiausia turiu pabrėžti, 
kad namas nei svetainė dar to
li gražu nėra užbaigti. Nebuvo 
dliVų, uždangos, tinkamų švie
sų ir tinkamų kalbėtuvų (loud 
speakers). Tas sudarė lošėjams 
nemalonumų, bet jie buvo už
ganėdinti ir jie žinojo, kad mes 
viską, kas tik buvo galima, da
rėme ir jokių šposų hekrėtėme. 
Uždangų paaukavo Darius-Girė
nas moterų skyrius, bet dirbė
jai nepagamino laiku ir neiš
pildė savo prižado, tai legionie
rių už tai negalima pakarti.

Statydami namą, legion’eriai 
vartojo akmenis, kad duotų 
trobesiui memorial išvaizdą, 
stiklo plytas, kad primintų ano- 
derniškumą, “stainless” -plieno 
duris ir priedangas, venetian 
blinds, marmuro ir terrazo 
grindis ir laiptus, alyva kūre
namą air conditioning sistemą, 
vėliausias “fluorescent” šviesas, 
moderniškus stainless steel ba
rus, moderniškus 
ninius krėslus, 
garderobą ir t. t. 
mų galima spėti, 
“daržinė?.

toiletus, pEe- 
modernišką 

Iš šių įrengi- 
kad salė ne

Nors šventės pasibaigė dau
giau .kaip savaitė atgal, radio 
klausytojai kasdien prisiunčia 

leidėjams

laiškus

šaltimiero programų 
pluoštą laiškų, kuriuose jie gė
risi Kalėdoms ir Naujiems Me
tams surengtpiš programais.

Perskaičius šiuos
matyt, kad klausytdjams ypa
tingai patiko “Aykštuolis ^kru- 
džas”, dranhi siįvak inla Kalė
dų proga. Regis, kad šis per
statymas tu’rės būti kasmet at
liktas.

B**

lei-šallimiefO,, programai 
džiami kas rytą, 10 valandą, iš 
WHTP stoties. Šįry
Juozą NVarpulą, akordeonistą, 
ir Kaimiečių Kapeliją. Rytoj 
rytą visą programą aąpildy« 
kaimiečių Kapeli j a.

Mali josiąs

išgirsile

Eina gandai, kad komitetas 
Lietuvių Dienos paminėjimui 
'Lietuvos Ncpriklausumy b ė p 
sukaktuvių, vasario 4 d., Cice
ro Stadione, kuris susidaro iš
imtinai iš čiagimusių ir augu
sių jaunuolių, negaus prielan
kios kooperacijos nuo senes-

Į pirmus kelis susirinkimus 
visi visuomenės veikėjai buvo 
kviečiami dalyvauti, bet ka
dangi senesni veikėjai nekrei
pė atydos, tad prisėjo komite
tas rinkti vien tik iš jaunuome
nės.

Palaidotas Tautiškose Kapinėse

VIENOS? ADATOS operatorių, 
Blind Stitch hemmerių, pinkerių, 
patyrusių ir preserių, patyrusių 
prie rųedvilnių plaunamų suknelių, 
section darbas, darbas nuolatinis.

SMOLER BROS. 
2300 Wabansia.

REIKALINGA MERGINA pa
gelbėti į taverną. 3427 So. Wallace 
Street.

HELP WANTED—1__ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VAČMONAS, 
negirtuoklis, turintis geras reko
mendacijas. 1908 East 73rd St.

REIKALINGAS GERAS VYRAS 
už porterį. Pragyvenimas ir geras 
mokestis, šaukite savininką.

ALBANY 1213.

Yna -sakoma, kad kai kurie 
senesnieji nori suorganizuoti 
antrą parengimą. 'Pirmoji ko
misija sako, kad jų komite
tas yra visuomenės komitetas, 
atidarąs visiems. Jei .dabar 
randasi vienas-kitas nepaten
kintas žmogus, tegul atsimina 
užpuldinėjimus, kad jaunimas 
nenori dirbti tautiško darbo ir 
visuomenės darbo. Dabar, kuo
met jaunimas dirba, tegul se
nesnieji neprimėtinėja ir ne
kliudo.

Vakar Lietuvių Tautiškose 
kapinėse buvo palaidotas senas 
chicagietis, Antanas Spakaus
kis, nuo 540 W. 20th Place.

Velionis pasimirė sausio 6 d., 
apskričio ligoninėj, po ilgos li
gos. Jis paliko žmoną Veroni
ką, ir du sūnūs.

Buvo pašarvotas S. M. Skudo 
koplyčioj, 718 W. 18th street, 
iš kur laidotuvės prasidėjo.

Sudriko Radio 
Valanda

Pereitą septintadięnį 
ko radio programas, 
visuomet, išėjo labaį gerai i 
klausytojams buvo 
pasiklausyti. Išpildė jį ■simfoni
jos orkestrą, soliste 
Ona Juozaitienė, Rosėlando Mo-

Choras ir 
Visi

j Budri-. 
, kaip ir

smagu jo

dainininke

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių, binderių prie moteriškų 
medvilninių kvartukų. 404 So. Ci
cero Avė. \

Valio! musų lietuviai jauni 
veikėjai! Daugumas musų se
nesnių veikėjų su jumis ir 
jums padėsime vesti tautišką 
darbą! Senas Veikėjas

Lietuvių Dienos 
Žinios

PARTNERS YVANTED 
Reikia Partnerių

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.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Cicero organizacijos nutarė pri
sidėti prie vasario 4-tos pa
rengimo.

Klaidos
Atitaisymą

Pereitą savaitę “Naujienų” 
redakcijai telefonu paskambino 
asmuo, persistalęs p. “Norti- 
nu”, ir pranešė, kad šeštadienį 
įvyksiančios jo ir northsidietės 
p. Mitchellienės vestuvės. Per 
telefoną perskaitė jau parašy
tą žinutę ir paprašė ją patal
pinti laikraštyj.

Minima p-a Mitchellienė" pra
neša, -kad ji su jokiu p. Norli
nu neapsivedė ir nemano apsi
vesti. Redakcijai priduota ži
nutė apie vestuves šeštadienį 
buvo prasimanymas.

NAMŲ REIKMENŲ TAISYMAS 
Taisome baldų nubraižas ir fini

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

Pereitą savaitę keli Cicero 
žymesni klubai ir organizacijos 
savo susirinkimuose nutarė pri
sidėti prie “Lietuvių Dienos” 
pagelba ir parama. Raudonos 
Rožės Klubas ir Šv. Antano 
Draugija nutarė iš savo iždų

lietų ir prisidėti prie rengimo 
su; darbininkais ir garsinimais.

Girdėta, kad ir kelios kitos

nuo 5 iki 10 dolerių vertės bi
lietų. Cicero biznierius A. Ma-

tapei lis didelių plakatų (pos- 
ters), kurie bus išplatii 
Visą miestą.

Komitetas kviečia ir
draugijas ir organizacijas pri
sidėti. —Stasys.

kitas

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

NAUJIENAS, 
Box 1120.

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

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

VVHULESALE TUKNliURE 
Rakandai jr ^taisai PardavimUi

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 80%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALI&AUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chieago, 
IU. Phone Republic 6051.

PLUMB1NG & HEATING 
Įrengimai ir Apšildymas

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

UDiOVAIS UMOKtJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
*THK HOMK OF HNK FOBNirtnUT SINCI UM 

1748-50 West 47th SL Phone Yards 5069

Chicagoj, lietuviai legionieriai' 
pirmi pastatė nuosavą svetaine. 
Darius-Girėnas Postas susideda 
iš trejetos šimtų narių, kurių 
metinis mokestis postui yra tik 
vienas doleris. Pats postas gy
vuoja lik septyni metai. Yra 
senų didelių ir turtingų organi
zacijų, bet kągi jos nuveikė ik 
l^okiu budu pakėlė lietuvių var
dą? Tik vienas iš dvidešimts 
norinčių svetainės reikalauja 
scenos. Na, tai prie ko mes tu
rime taikintis?

Mes turėjome pagyrimų nuo 
architektų, nuo redaktorių, biz- 

profesionalų ir įvairių 
žmonių.
Nausėda

terų šakar-JVIakar 
vaidylų grupe, Makhlai. 
savo numerius išpildė labai ge
rai. Orkestrą pagrojo 
šą ir Gegutės yalcą. 
nė su jausmu padai 
vėleli mėlynasis, Jan 
ir ariją iš operos 
Šakar-Makar- Chpras padainavo: 
žalių rūtų daržely, Ant Nemu
no kranto, Aš išėjau į pievutę, 
Dega žiburėlis ir Nėra laimės. 
Visos dainelės buvo 
buvo gražu jų klausyti. Maka 
;lų istorija juo tolyn, 
si įdomesnė.

Kitas Budriko programas 
bus ketvirtadienį vakare, nuo 
7 iki 8 vai. vakare, 
laiku iš stoties WHFC

gerą mar- 
Juozaitje- 

navo Kar
ina mano, 
“Carmen”.

geros ir.

tuo daro-

• 28 metų chicagietis, Andrevv 
C. Staudinger, 3448 N. Damen 
avenue, prisipažino policijai, 
kad lapkričio mėnesį jis pade
gė aštuonis namus ir garažus 
savo apylinkėj. Tai darė, ka- 
dangi*negali pakęsti šiukšlių.

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems boilerių ir 
. radijatorių gaminiams. 

VISKAS UŽTIKRINTA 
IKI 50% SUTAUPYSI

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

1247 W. Lake St. .
Tel. MONROE 3387

Dienalš Dienos
hiii. įimį ,n, . n............................— ....—

Tšsičmė Leidimus
Z edyboms
Chieago j)

Frank Trupes, 28, su Jean-
ette Dross, 20

Joseph Mondak, 29, su Rose 
Gudas, 22

menu, 
.kitų inteligentiškų 
Mums gaila, kad p. 
negalėjo .prielankiau ;apie mu-. 
jsų namą atsiliepti.

William Sebastian, 
Gonimander.

i

‘ Chicagos 
, 1420 kil.

Bus akordeonų piuzika ir gra
žios lietuvių liaudies dainos. 
Taipgi bus svarbus asmenų ir 

, juokai irdraugijų 'pranešimai, 
svarbesnės pasaulio žinios. Bus 
įdomu pasiklausyti.

— Radio Mejgęjas.

leikalauja
’erskirų

Bliz^beth Novak nuo Joseph 
Novak

Bettie Pukel nuo John Pukel.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie-

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
-nei pačiom Naujienos 
ra naudingos.

tuviai įgyja naudin 
gu indų ir 
mokinimų.

SSSKSSSSSSSSfid

Kovo 31 d., 1940

BRIDGEPORTO DRAUGYSTĖS 
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
veskite naujų narių. —Valdyba.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO metinis narių susi
rinkimas įvyks sausio 10 d., 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avė. tylalonėkite nesivėlinti, po su
sirinkimo turėsime šurum-burum.

•— Sekretore.
LIETUVIŲ TEATRALIŠKOS DĖ

STĖS RŪTOS narių susirinkimas 
įvyks sausio 10, 8 vai. vakaro, Hol- 
lywood svet., 2219 W. 43rd St. 
Kviečiame atsilankyti ir atsivesti 
naujų narių.

—-Dan. J. Smith, koresp.
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU

BO narių metinis t susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, sausio U-tą d. 
7:30 vai. vakaro, Hollywood Inn 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Kvie
čiame atvykti skaitlingai. Turime 
daug svarbių raportų ir tarimų.

—Steponas Narkis, Pirm.
12 WARDO LIET. DEMOKRATŲ 

organizacija Šaukia svarbų narių 
susirinkimą sausio 11 d. 41 vai. va
karo, 2417 W. 43 St. Hollywood 
svęt. Visi knariai prašomi atsilan
kyti. Yra daug svarbių reikalų, bus 
naiijos valdybos rinkimas ir per
statymas kandidatų į Ward comi- 
tnųenus. —Valdyba.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių .pirkinių, -bit
inio progų ir L t

Todėl Jeigu turite ka par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis 4r L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jom ge
rąjį kostumerį, -bet <arslnkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuj.

SKAITYKITE kas dieną .Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu peamtlrttemi -arba ai-

CANal850O
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STBKBT 
Cbicago, m.
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Nori Trečio Termino 
Rooseveltui, 
Horneriui

Jackson Diencs Banketas 
Chicagoj

Kaip Washingtone ir kituo
se Amerikos miestuose, taip ir 
Chicagoj užvakar įvyko demo
kratų partijos tradicinė vaka
rienė, “Jackson Day Dinner”, 
pagerbimui buvusno prezidento 
Andrew Jacksono. Vakarienių 
pelną partija sunaudoja dar
buotės finansavimui. Chicagos 
banketui bilietai buvo po $25. 
(Washingtone, kur dalyvavo ir 
prezidentas — $100 bilietas).

Chicagos bankete dalyvavo 
apie 1,500 demokratų, tarp ku
rių matėsi ir keli lietuviai val
diškose vietose.

Kaitėjo meras Kelly ir Illi
nois senatorius J. M. Slattery. 
Abu entuziastiškai kalbėjo apie 
partijos prospektus 1940 rin
kimuose, ir abu reikalavo pre
zidento Roosevelto trečiam ter
minui. Kalbėtojai taipgi indor- 
savo trečiam terminui ir gu
bernatorių Hornerį.

Gal
Nežinojot —

Bet Taip Įstatymas Sako

Kai prisninga, ar nuvalot ša
ligatvius prie savo namų? Dau
gelis tai daro, bet kiti atsakys, 
“Kam mums ‘šoveluoti’, mies
tas tai padarys!“

Miestas to nedarys. Pavar
čius miesto įstatymų knygą, 
pasirodo, kad patys namų savi
ninkai turi šaligatvius nuvaly
ti. Jeigu sninga iš ryto, tai sa
vininkas turi padaryti šaligat- 
vyj 5 pėdų'taką prieš 4 valan
dų po pietų. Jeigu sninga pd 
pietų, tai toks takas turi būti 
padarytas nevėliau 10 valandą 
ryto, sekančią dieną. Jeigu 
sninga sekmadienį, tai tako ne
reikia valyti iki pirmadienio. 
Praeiviai turi bristi per snie
gą, nori ar nenori.

Jeigu sniegas sušalęs arba 
šaligatviai leduotį, ir jų nega
lima nuvalyti, tai įstatymai rei
kalauja savininko išbarstyti ša
ligatvį pelenais.

Gal nežinojot, bet taip įsta
tymai skamba.

III.

VAKAR
CHICAGOJ

• Apšvietus < taryba paskelbė, 
kad sekami mokslo metai, po 
Šių metų vasaros atostogų, bus 
40 savaičių ilgumo. Dabar yr^ 
39 savaičių. Mokslo metai buvo 
sutrumpinti depresijos taikais 
ekonomijos sumetimais.
• Palikimų teisme vakar pa
aiškėjo, kad “ne turingosios naš
lės“ Mrs. Janet Lincoln turtas 
bus padalintas į tris dalis. (Ji 
mirė lapkričio 15 d., neva “ne
turte“, bet jos saugiose dėžu
tėse bankuose įpėdiniai atrado 
$500,000.) Trečdalį pinigų gaus 
jos posūnis, Willis H. Lirteoln, 
5214 Woodlawn avenue; treč
dalį brolis,* William Krullaars, 
6637 Maryland avenue, ir liku
sius — sesuo, Reika Stcdman 
iš Lagūna Beach, Florida.
• Du chicagiečiai: Glen Hen- 
derson, 6215 University avenue 
ir Wi’bur Hunt, 6135 Kimbark 
avenue, vakar buvo nuteisti ka
lėti penkis pietus federaliam 
Leavenvvorth kalėjime. Jie bau
džiami už nusivežimą dviejų 19 
metų mergaičių i Benton Har- 
bor, Michiganą nemoraliams 
tikslams.
• 19 metų mergina, Anne 
Schneider neseniai pasiskundė 
policijai, kad kas tai pavogė 
jos žiedus ir kitas brangeny
bes, $33,000 vertės. Taipgi pa
sigyrė, kad ji aukšto nacių val
dininko duktė, slaptai atvyko 
Amerikon ir kad yra ekspertė 
lakūnė. Po nuolatinio policijos 
kamantinėjimo mergina prisipa
žino, kad viskas yra melas. Ji 
sugalvojo vagystę ir kitką no
rėdama pasigarsinti. Dabar ji; 
yra po areštu ir imigracijos 
oiuras nori nustatyti kokiu bil
du ji įsigavo į Jungtines Val
stijas. Jai gręsia deportacija.

NAUJIJCNŲ-ACME Tolophoto
e. Nuostol

Armour Padarė 
$7,012,057 Pelno

Armour and Company vakar 
paskelbė pereitų metų biznio 
raportą. Iš jo pasirodo, kad ben
drovė padarė $7,012,057 pelno. 
Užpernai turėjo $1,505,000 nuo
stolių.

Šėrininkai dabar ruošiasi nau
jos direkcijos rinkimams. Da
bartiniu prezidentu yra George 
A. Eastvvood.

Advokatų D-ja 
Atidaro Patarimų 
Biurą

Chicagos Advokatų Draugija 
(Bar Association) šiandien ati
daro informacijų ir patarimų 
biurą, kuris teiks informacijas 
žmonėms apie legalius dalykus: 
kokį advokatą imti bylai, kiek 
mpkėti ir tam panašiai.

Biuras turės sąrašą advoka
tų, kurie specializuojasi tik vie
noj rųšies bylose, ir juos reko
menduos klijentams pagal jų 
bylos pobūdį.

Biuro adresas, 29 S. LaSalle 
Street.

SEKMADIENĮ

Sausio-January 14 d. 1940

vanos

Šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras

Visi “Naujienų” skaitytojai, kurie prie du 
rų parodys kvitą už apmokėtą prenume 
ratą, bus įleidžiami veltui.
Šiame Koncerte bus išdalinta do 
kontestantams ir skaitytojams. Bus labai 
gražus programas, kurį išpildys Chicagos 
Liet. Vyrų Choras, po vadovystę K. STE
PONAVIČIAUS. ’l
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NAUJIENŲ SKATTYTO JU
KONCERTAS

Pradžia 4 vai. po pietų
• ' t■ . _ J I

Rubsiuvių Svetainėje
333 SOUTH ASHLAND AVENUE

• Prie Halsted ir 15-tos du 
nežinomi užpuolikai atėmė tro- 
ką pilną duonos nuo Henry lo- 
viano, 1103 Lytie Street. Poli
cija vėliau atrado automobilį 
sudaužytą prie Polk ir Jeffer- 
son gatvių.

NAUJIENOS, Chleago, Trečiadienis, sausio 10,1940
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Britų submarino “Ursula“ komendantais G. C. Phillips raportuoja apie 
savo žygį kap1. Bethell. Elbe upėj “Ursu’.a“ paskandino vokiečių kreiserį.

SUSIPAŽINUS SU DR. FREDERICK STOCK, 
VEDĖJU CHICAGOS SIMFONIJOS

ORKESTRUS

OMAHA, NEB. •—• Gaisras Henshavv vieš 
sužeidė 15 žmonių.

DR. F. STOCK

siminė musų Mikas Petrauskas 
ir jo "verkią amerikiečių tar
pe... 1

VIEN SIBELIAUS 
KURINIŲ PROGRAMA .

Kalbėdamas toliaus, Dr. 
Stock prisiminė kitą muzikos 
pasaulio brangenybę, tai gar
sųjį suomių kompozitorių Jcan 
Sibelius, kuris gyvena savo 
mylimoj tėviškėj, karės apim
toj Suomijoj. Praeitą vasarą 
Dr. Stock kaip tik vizitavo Si- 
belių Suomijoj. Jo atsiliepimai 
apie šį didį kūrėją buvo vien 
giliausios pagarbos. “Lojališ- 
kumas ir visiškas atsidavimas 
žmogaus savo žmonėms, ir tų 
žmonių lojališkumas ir įverti
nimas jam, yra lai aiškiai ma
tomi ir gyvai jaučiami ryšiai 
tarp Sibelius ir suomių, ir ti
kėkite man, kad tai yra labai 
džiuginantis ir dėkingas jaus
mas,“ pasakė Dr. Stock. To
liaus pranešdamas, kad ženg
damas į šiuos savo trisdešimts 
šeštus metus, • kaip Chicagos 
Simfonijos Orkestros vedėjas, 
ir norėdamas pagerbti Sibelijų, 
Chicagos Simfonija ketvirta
dienio vakarą ir penktadienio 
popietį pildys vien Sibelius 
kurinių programas. Pildys jo— 
Karoliu; Antrąją Simfoniją; 
Smuikos Concerto (I s a a c 
StCrn, solistas) ir visiems žino
mą Finlandią.

Suprantama, musų pasikal
bėjimas su Dr. Stock nebūtų 
buvęs baigtas, nepakėlus lie
tuviškos simfonijos klausimo. 
Pasisakydamos pirmiausia, 
kad mes esame lietuvaitės, ir 
kad laukiam, kada jo vedama 
orkestrą pildys lietuvio kom
pozitoriaus kurinį, jis atsakė, 
kad jis labai domisi lietuviais 
ir pageidauja tai padaryti. Įsa
ke mums “gaukite man muzi
ką ir gaukite ja labai grei
tai .. . “

Susilaukus tokio prielankaus 
pareiškimo iš Dr. Stock, palie
ka tik stengtis išpildyti jo pata
rimą. Prižadam, kad visos ga
limos pastangos bus dedamos 
tai įvykdinti. Nora G.

Rašydama praeitos savaitės 
“Muzikos Žinias“ nesitikėjau, 
kad po kelių valandų po ati
davimo jų Naujienų spaustu
vėli, turėsiu malonumą ypatiš- 
kai pasisveikinti ir gražią va
landėlę praleisti su muzikos 
pasaulio garsenybe, minimu 
tose “Muzikos žiniose“. Tai bu
vo arbatėle Chicago College 
Club, kurioje dalyvavau kaipo 
vienos jo narės, musų gero
sios Moterų Skyriaus bendra
darbės; Louise! Narmontaitės.

Klubo narės skaitlingai susi
rinko, visos kokioj ypatingai 
pakilusio], rodos šventadieniš
koj nuotaikoj, laukia garbin
go svtečio — Dr. Frcderick 
Stock’6 Chicagos Simfonijos 
Orkestros vyriausio vedėjo ir 
dirigento.

Neatsižvelgiant į tai, kad jis 
tą patį popietį dirigavo savo 
pirmtąkuno, Theodore Tho
mas, memorialinį koncertą, po 
kurio dar dalyvavo ir kitam 
susirinkime, tačiau jis malo
niai suliko pakalbėti ir šioje 
arbatėlėje. Savo nuoširdžioj ir 
įspūdingoj kalboj, Dr. Stock 
išreiškė daug giliu ir įdomių 
minčių apie muzikos reikšmę 
ir kokią svarbią rolę ji lošia 
musų gyvenime. Jis džiaugėsi, 
kad Amerikoj nuolatos reiškia
si nuolat didėjantis muzikalis 
talentas, ir pabrėžė, kaip svar
bu yra tokiam talentui duoti 
paramą ir jį ugdyti, pagelbėti 
jam tobulėti.

Be galo simpatingai Dr. 
Stock atsiliepė apie savo pirmta- 
kuną, Theodore Thomas. “Įsi
vaizduokite“, sakė Dr. Stock, 
“kokia gilaus muzikalio supra
timo ir įvertinimo buvo Theo
dore Thomas, kuris penkiasde
šimts melu atgal buvo pirmuti
nis pildyti Wagnerio kurinius 
Amerikoj. Tai buvo tikrai ide
ališka ir kultūriniams dar-

Naujos Rųšies 
Pikietininkas

Reikalauja Darbo
r

Operos triobesį pikietuoja 
bams svarbi asmenybe, iš ku
rio sėmiau inspiraci jos tęsti jo. 
darbą per šiuos trisdešimts 
penkis metus. Jis ir jo darbai 
niekuomet neturėtų būti pa
miršti ...” sakė • Dr. Stock.
^Neturėtų būti pamirštas nei 
vienas iš tų, kurie praskynė tą 
kultūros kelią, kurie uždegė tą 
šviesą, kad mums butų leng
vinus ii’ gražinus juomi ženg
ti.“ Žinoma, man tuojaus pri-

įdomus, naujos rųšies pikieti
ninkas. Jis negarsina vartotų 
rūbų krautuvės ir nėra strei- 
kierius. Jis protestuoja, kad 
negauna progos dirbti. Atsišau
kime i publiką <sako, kad yra
knygvedys, bet apsiima kad ii’ 
grindis plauti, jei kas jam duo
tų progą. Turi žmoną ir du 
vaiku, yra baigęs universitetą.

Pikietininkas yra Alvin Fern- 
hart, nuo 648 W. Madison st.

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą
Chicagos ir apylinkės Lietuvių basketbolo komandos 

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

Vasario 4-tą rengiama Amerikos Lietuvos Dienos pami
nėjime ir Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių programe, 
Cicero Stadijone, įvyks galutinas (finais) žaidimas šio 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.




