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Rusai Prisi
Į SUOMIJOS FRONTĄ VYKSTA POLITINIŲ

KOMISARŲ VIRŠININKAS
......... ■

Dar viena rusų diyiziją apsupta
MASKVA, sovietų Rusija, Korespondentai pasakoja, kad 

sausio 10. — Sovietų komuni- 44-tpji divizija susidarė iš pa- 
katas salo, kad sausio 9 die-j rinktų Stalino karių, buvo at- 
ną Uchta sektore įvyko pėsti- gabenta iš Lenkijos. Jos ap
ninku mušis. Jo pasėkoje so- ginklavimas irgi rodo, kad ji 
vietų kariuomenė 
keletą kilometrų į 

. Suomusalmi.
Ir sovietų karo 

pagaliau oficialiai 
kad rusai 
ežero ir Suomusahni ruože. 

—X---X-- X--
TUO TARPU karo korespon

dentai, atvykę į mūšių vietą 
Suomusalmi fronte, pasakoja 
apie sunkius rusų nuostolius. 
Keliai ir pakeliai nukloti žuvu
sių rusų. Tūkstančių žuvusių
jų. Oficialiai paskelbta, kad 
suomiam^ teko iš 44-tos rusų rolas Mechlis, raudonosios ar- 
divizijos tokio grobio: daugiau mijos vyriausias politinis komi- 
nei 100 lauko patrankų, 45 tan- sąrąs. Jo užduotis businti su
kai, 10 šarvuotų sunkvežimių, stiprinti rusų kariuomenės ūpą. 
260 paprastų sunkvežimių, de-j Leningrade Mechlis turėjęs 
šiint jų apginkluotų priešlėktu- pasitarimą su politiniais armi- 
vinėmis patrankomis, 20 trak- jos prižiūrėtojais ir vėliau pa- 
torių, 1,200 arklių, daug šau- reikalavęs iš Maskvos daugiau 
tuvų ir amunicijos. i padėjėjų.

pasitraukė skaitėsi parinkta raudonosios 
rytus nuo armijos dalimi.

| Be to, trečiadienį pranešamą, 
valdovybė kad suomiai apsupo dar vieną 
pripažino, rusų diviziją, ši divizija apsup-

pasitraukė Kianta ta Kukkammo apylinkėje, į pie
tus nuo/Suomusalmi. Gandai 
taipgi eina, kad tolimoj šiau
rėje, Salia sektore, suomiai puo
la irgi skaitlingą rusų kariuo
menę.

-- X---X-- X---
HELSINKIS, Suomija, . sau

sio 10. — Čia gauta žinia, kad 
į Suomijos frontą vyksta gene-

Hitleris ir Stalinas 
turi keblumų

Rusai gavo medalius 
už pasižymėjimus
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sta Pasitraukę
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Naujlenu-Acmo Telephpto

WASHINGTON, D. C., sau
sio 10. — Trečiadienį Jungt. 
Valstijų atstovų rūmai didele 
balsų dauguma priėmė Gavaga- 
no anti-lynčiavimo bilių.

Rusų slaptas ginklas 
supliuško Suomijoj

KOMUNISTŲ VADAS PRISIPAŽINO 
KALTAS ESĄS

LIUDYSIĄS PRIEŠ EARL BROWDERĮ

NEW YORK, N. Y., sausio 
10.-4- Nicholas Dozenberg, vie
nas žymiausių komunistų vadų 
Amerikoje, trečiadienį prisipa
žino kaltas klastavimu paspor- 
to. Toks pat kaltinimas yra iš
keltas ir komunistų partijos 
sekretoriui Earl Browderiui.

Do^enbergui gresia bausmė 
kalėti 10 metų ir pinigais su
mokėti iki $10,000. Bausmę teis
mas jam paskirs trečiadienį, 
sausio 17 d.

Pranešama taipgi, Dozenberg 
liudysiąs prieš Earl Browderį, 
kurio teismas prasidės ateinan
čią savaitę.

Gen. Krivicki, buvęs Stalino 
žvalgybos užsieniuos^ viršiniii 
kas, pirmas viename straipsny 
iškėlė viešumon Dozenbergu 
darbuotę Amerikoje. Jisai pa 
sakė, kad Dozenberg tarnavę 
Stalino šnipu. Po Dozenberg^ 
arešto gen. Krivickio kaltini
mas pasitvirtino.

PRIĖMĖ ANTI-LYNČI  AVIMO BILIŲ
Dabar bilius eis į senatą. 

Kalbama, jeigu pasirodys, kad 
senate bilius gali būti priim
tas, tai pietų valstijų senatį- 
riai išvystysią filibusterį.

BUCHAREST, R u m a n i j a, 
.sausio 10. — Taip, Hitleris ir 
Stalinas turi nesusipratimų. 
Jau ketvirta savaitė kai dėl ne
susipratimų naciai negauna rei
kalingų Vokietijai žaliavų.

Viena, siuntimas Rumanijos 
aliejaus sutrukdytas dėl to, kau 
užšalo Dunojus. Antra, dėl ru- 
sų-nacių ginčo. Geležinkeliu iš 
Rumunijos buvo numatyta sių
sti per rusų užkariautą Len
kiją reikmenas į Vokietiją. Už 
geležinkelio patarnavimus rusai 
buvo išsiderėję iš vokiečių už
griebto Lenkijos geležinkelių 
inventoriaus.

Dėl to inventoriaus pasida
linimo ir eina Hitlerio-Stalino 
ginčas. O dėl ginčo jau ketu
rias savaites nesiunčiama na
ciams reikmenų per rusams te
kusią Lenkiją.

LONDONAS, Anglija, sausio 
10, — Maskvos radijas paskel
bė trečiadienį, kad raudonosios 
armijos štabo viršininkas, ge
nerolas šapošnikov, ir buTys ki
tų aukštų karininkų gavo me
dalius už karo pasisekimus. Ta
čiau radijo nepranešimas nemi
nėjo Suomijos. Medalius gavo 
ir kai kurie kareiviai.

Rusija neturi ištek
lių naciams pagalbos 

suteikti

Šičia rusai lengvai 
įveikia suomius

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 10. — Sovietų radijas pra
dėjo transliuoti programus to
kiu pat oro bangų ilgumu, ko
kiu transliuoja Suomijos radi
jas. Ir rusų radijas užtrenkia 
suomių radiją.

Triukšmu rusai nugali suo
mius lengvai. Ir Amerikoje 
triukšmu komunistai pralenkia 
visus.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 10. — Neutralių šalių atsto
vai gavo duomenis apie gali
mą rusų pagalbą Vokietijai.

Tie atstovai sako, kad greta 
1,000,000 tonų javų, prižadėtų 
naciams, rusai dar prižadėjo 
pasiųsti Vokietijon . 500,000 to
nų pupų (soybeans), 100,000 to
nų pirmos rųšies medvilnės, 
50,000 tonų antros rųšies med
vilnės, 900,000 tonų petroleu- 
mo, $1,200,000 vertės odos.

Faktas yra tas, kad 1938 
metais Rusija turėjo eksportui 
2,2’30,000 tonų javų, bet tik 
131,000 tonų pupų, tik 11,500 
tonų medvilnės aukštosios rų
šies ir tik 11,500 tonų antros 
rųšies medvilnės.

Jeigu rusai sten 
į Vokietiją daugiau reikmenų, 
pegu jie turi jų perviršio, tai 
reikš, kad sovietų vyriausybė 
skriaudžia savo gyventojus, at
ima jiems reikmenas ir siun
čia jas naciams.

s pasiųsti

ROVANIĖMI, Suomija, sau
sio 10. .— Karo operacijoms 
ant sniego ir ant ežerų ledo 
rusai padirbo r vadinamą ledo 
tanką. Pavadino ■jį*' ^aerošlanu”. 
Tas aėroslanas yra ''varomas 
lėktuvo propeleriais ir pajėgia 
išvystyti 62 mylių valandoj grei
tumą.

Sibiro sniege, pabėgėliams' iš 
koncentracijos stovyklų gaudy
ti, aėroslanas pasirodė gan ge
ras. Rusijos karininkai skaitė 
jį kaipo didžiai galingą, naują 
ir slaptą ginklą karui su suo
miais.

Bet kas buvo geras ginklas 
pabėgėliams iš koncentracijos 
stovyklų vytis, tas pasirodė vi
sai mepkas ginklas karui su 
suomiais. Svarbiausia to rusų 
“slapto ginklo” yda yra, kad 
jį sunku pasukti į šalį, apsi
sukti su juo, laviruoti jį. Suo
miai taipjau daužo aeroslaną, 
kaip kad daužo rusų tankus.

KARO ŽINIŲ
sąįrauka

TOENDjER, Danija, sausio 
L L Danų pranešimais, eina

Vokiečiai suėmė pir
mą britų karininką

Pasiųs namo vokie 
čių laivo Įgulą

NEW YORK, N. Y., sausio 
10. —'Nenorėdami atiduoti tal
kininkams, vokiečiai patys pa
skandino savo pasažierini laivą 
Columbus. Laivo įgula buvo at
gabenta į New Yorką. Jungi. 
Valstijų valdžia nutarė sugrą
žinti 400' Columbus įgulos na
rius į Vokietiją. Jūreiviai bus 
pasiųsti į Padifiko uostą, japo
nų laivas nugabens juos į rusų 
uostą, o per Rusiją vokiečiai 
sugrįš namo, į Vbkietiją.

Čeverikų siuvėjai 
prieš uniją

10.
britų ir vąkiėčių lėktuvų kauty
nės HelgoJand apylinkėje. Kau
tynės prasidėjo1' antradienio va
kare, jos atnaujintos trečiadie
nio rytą. Vokiečiai skelbia nu
šovę tris britų lėktuvus.

I —k-----
LONDONAS^ Anglija, sausio 

10. — Britanijos pasažierinis 
laivas Dunbar Castle užgavo mi
ną. Kilusio j eksplozijoj laivas 
parlužo pusiau. ( !

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 10 
jos žinių agentūra Tass prane
šė, kad vokiečių •. nelaisvėn pa
teko A pirmas . /britų karininkas, 
vakarų fronte. Karininkas ta
čiau buvo sunkiai sužeistas ir 
greitai mirė.

- Antradienį Vokieti-

Planuoja algų kapo
jimą Vokietijos dar

bininkams

Nori pirkti Jungt. 
Valstijose 10,000 

karo lėktuvu
VVASHINGTON, D. C., sau

sio 10. — Britanijos agentai 
karo lėktuvams pirkti Jungt. 
Valstijose pareiškė, kad per 
ateinančius .18 mėnesių britai 
nori ''gauti' iš* /J ungt: - ‘Valstijų 
10,000 lėktuvų. Šitoks skaičius 
padirbtų Jungt. Valstijose lėk
tuvų, greta pačių britų ir fran- 
euzų padirbtų lėktuvų namie, 
duos talkininkams aiškią pirme
nybę ore, palyginus su Vokie
tijos oro laivynu.

VĖLESNIEJI PRA 
NEŠIMAI

HELSINKIS, Suomija, sau
sio’ 10. —i- Apskaičiuojama, tri
juose svarbiuose mūšiuose su 
suomiais rusai pražudė 50,000 
kareivių. Rusu pranešimas pri
pažįsta, jogei sovietų kariuome
nė pasitraukei Suomusalmi sek
tore. I

PARYŽIUS^ Francuzija, sau
sio 10.-4- Gaiįti pranešimai, kad 
į Rusiją' išvyko Vokietijos ka
rininkų komisija. Ji padėsianti 
Stalinui perorganizuoti raudo
nąją ariąiją. Reiškiama nuomo
nė, kad gal vokiečiai mėgins 
atkalbėti Staliną nuo tolesnės 
agresijos Suomijoj. .

BRUSSEL^, Belgija, sausio 
10. — čia reiškiama nuomonė, 
kad Vokietiją nestengs kiek il
gesnį laiką atlaikyti užsikirti
mą vakarų fronte.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 10. —'Nacių vyriausybą pla
nuoja mokėtį darbininką 
lį algų j pinigais, kitą b 
prižadais užmokėti vėlia

BUCH AREŠT~R u m : 
sausio
menų Vokietijai iš Rumunijos 
sutfukčytas dėl to, kad užšalo 
Dunojus ir dėl rusų-nacių gin
čo, ku^is liečia Lenkijos gele
žinkelių inventoriaus pasidalini\ 
mą.

parinktos sargybos 
pranęša, kad yra 

planaš, pagal kurį 
darbininkams bus

BERLYNAS, Vokietija, sau- 
šio 10. — Das Schwarze Korps, 
Hitlerio 
laikraštis, 
ruošiamas 
Vokietijos
mokama dalis algos pinigais, o 
kita notomis. Gavę algas pini
gais, darbininkai galės suvar
toti jas gyvenimo reikmenoms. 
O tą dalį algos, kuriai nota bus 
išduota, darbininkai gaus kai 
Vokietijos finansai pasitaisys. 
Kitaip sakant, nota reikš pri
žadą iškeisti ją į pinigus kada 
nors ateity, o dabar ta algos 
dalis eis karui ir valstybės pro
jektam finansuoti.

Kalba apie drausmę 
siųsti karo reikme

nas Japonijai
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio. 10. — Trečiadienį Jungt. 
Valstijų senato užsienių reika
lų komitetas laikė pirmą posė
dį. Komiteto narių tarpe auga 
pritarimas senatoriaus Pittma- 
no planuojamu! pasiūlymui ^pa
skelbti embargo (drausmę) 
siuntimui karo reikmenų iš 
Jungt. Valstijų į Japoniją.

Japonijos ir Jungt. Valstijų 
prekybinė sutartis išsibaigia 
sausio 26 d.

—Londone gautas prane
šimas, kad sovietų Rusijos 
aviacijos komisaras Michail 
M. Kaganovič tapo pašalin
tas iš vietos. Jisai paskirtas 
kitan! darbui/Aviacijos ko
misaro vietų užims Šachu- 
rin.

—Ir vėlesnieji trečiadie
nio pranešimai kalba, kad 
suomiai apsupo ‘ dar vieną 
rusų kariuomenės diviziją. 
Ta divizija apsupta 60 my
lių į pietus nuo SuomusalmE

—Pranešimai iš Romos 
sako, kad Mussoliniš mano, 
iogei Balkanams nėra pavo
jaus kol rusai kariauja Suo
mijoj.

—Britų lėktuvai padarė 
žalos Vokietijai Sylt ir Hel- 
goland apylinkėje.

—Premjeras Chamberlain 
sutiko parlamento debatams 
klausimu, kodėl tapo paša
lintas iš Britanijos karo se
kretoriaus vietos Leslie Ho- 
re-Belisha.

Siuntimas

da- 
nis,

Naciai skelbia pa
skandinę 8 britų 

laivus

Darbo Taryba prieš 
sėdėjimo streikus

Remia vilniečius

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 10. — Vokietijos karo va
dovybe trečiadienį išleido ko
munikatą, kuris sako, kad an
tradienį vokiečių lėktuvai pa
skandino šiaurus juroje aštuo
nis britų prekybinius laivus.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 10. — Trečiadienį Darbo 
Santykių Taryba parode, kad 
ji yra priešinga sėdėjimo strei
kams. Jos sprendimas esmėje 
sako, jogei samdytojas gali ne- 
bepriimti į darbą pavarytus dėl 
sėdėjimo streiko darbininkus.

JONAVA. — Lapkričio 22 
dieną sudarytas Vilniaus kra
štui remti komitetas: pirm, 
skerdyklos vedėjas, veter. gyd. 
dr. Leseckas Juozas, vicepirm. 
notaras Šerkšnys Alfonsas, ižd. 
viceburm. Rozenbergas Dovy
das ir sekr. mok. Lunskis Pra
nas.

Nacių užpuolimai ju 
rose atsinaujino 

| . v, •
“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.

JOHNSON CITY, N. Y., sau- 
šio 10. — Nacionalios Darbo 
Santykių Tarybos priežiūroje 
pereitą antradienį įvyko Endi- 
cott Johnson kompanijos čeve
rikų siuvėjų balsavimai klau
simu: kokiai unijai darbininkai 
nori priklausyti? Iš 17,000 dar
bininkų balsavo 15,831. Prieš 
bet kurią uniją paduota 12>693 
balsai, ui A.p.F. paduota 1,612 ... .. ....... .......
balsų ir už C.I.O. 1,079 Ibal- gą, kad jos telks pagalbos Šuo- prasidėjo naujas vokiečių prieš 
sai.

LONDONAS^ Anglija, sausio 
10. — Antradienį Vokietija at* 
naujino atakas prieš laivus plau
kiančius į Britanijos uostus. 
Trys laivai paskandinti į kele
tą -valandų. Tūkstančiai tonų 
prekių pasiųsta į dugną. Nacių 
lėktuvai mėtė bombas ir apšau-

WASHINGTON, D. C
10 ___ RritnniifMi i

sau-
Britanijos agentai

Jungt. Valstijose
šio 10, —» j
nori pirkti; , _ 
10,000 lėktuvų per ateinančius 
18 mėnesių
4 BRAZIU 
rija painfoi

Tautų Sąjungai
20 metų

?ais pasnigs; truputį ŠiL/z < 
vidutinio stiprumo piejų 10. jus. Karo stebėtojai piano, kad

prekybos laivus vajus.mijai.

GENE V A, Šveicarija, sausio, 
. — Trečiadienį sukako 20 

metų kai tapo suorganizuota 
Tautų Sąjunga.

saulė teka 7:17 v. r., lejf 
4:38 v. v.

Australija ir AL dė kulkosvydžiais britus žve- 
vo Tautų Sąjun- ,

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra4 
neša*uja: . j-

Tarpais pasnigs; truputį šil 
čiau; 
vėjai; 
džiasi



T-

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtad., sausio 11, 1940

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS
BYLOS ATBALSIAI

Rašo adv. Wm. J. Drake-Dragunas

(Tęsinys)
‘Minėtu reikalu, kiek atsimenu, 
tamsta buvai asmeniškai, ns 
kaipo Lietuvos Gen. Konsulato 
atstovas, išrinktas į likvid. k-ją. 
Galbūt tas nedaro mums skir
tumo. betgi klausimas gali kil
ti, jei tamsta butam perkeltas 
į kitą miestą’... K — Ar p. 
Daužvardis buvo šėrininkas. 
kaip kad atrodo iš 1936 m. sei
mo protokolo? A -— Kaipo šė
rininkas neatrodytų iš protoko
lo; tas atrodytų iš rekordų. Aš 
pripažįstu, kad jis yra 5 Šerų 
savininkas”. K — Tani pačiam 
laiške 2-me pusi, tamsta para
šei, kad posėdy dalyvavo “Lik
vidacijos Komisijos nariai: Dr. 
Vencius, Ambraziejus ir Kon
sulato pavaduotojas adv. J. W. 
Endsell (buvusis kandidatas į 
SLA sekretorius).” Ar p. Bu
šeli ir’gi buvo Likvidacijos Ko
misijos Pirmininkas? A — Ne; 
aš nesusirišu ta laiško dalim, 
kurią aš rašiau. K — Ar tams
ta, kaip rašei tam laiške, atsa
kei Dr. Venciui, kad “viskas 
dabar veikiama taip, kaip įs
tatymai numato”? A — Taip. 
K — Aš rodau lamstai tamstos 
1938 m. rugsėjo 23 d. laišką, 
kame 3-mę| paragrafe tamsta 
sakai: “Su protokolais yra kiek 
tiek blogiau, kai ko man nepi- 
si tarus, ir Tamistai neparo
džius, aš prisibijau, kad galiu 
suklupti”. Tas ryšy su N. Y. 
valstybės judgment už nemo
kėtus taksus. Ar tas reiškia,

m. kovo 4 d. protokolo 5-tu 
puslapiu? A — Ne. . .. .

“K — Ar parduotos akcijos 
pristatytos Lietuvon? A — Ne. 
K Kas jas turi? A — Gen. 
Konsulatas New Yorke. K — 
Ar p. Budrys? A — Taip. K — 
Ar jas laiko *‘in escrow” ar 
kaipo kitų asmenų ągentas? A 
— Aš neatsimenu. K — Argi 
jus negavote kvitų? A — Ne, 
mes gavome spot cash už ak
cijas. K — Aš tamstai rodau 
straipsnį, p. Mikalausko para
šytą keliiibse laikraščiuose, ir 
Vienybėje 1939 m. rugsėjo 28 
d., kame dalinai rašoma: “Po 
ilgų diskusijų seimas pagaliau 
nutarė bendrovės turtą likvi
duoti. Tas darbas buvo paves
tas
rinktai komisijai, į kurią įnėjo 
Dr. B. Vencius, J. Ambraziejus 
ir P. Daužvardis, kurio vielą 
vėliau užėmė Jonas Budrys, 
Liet. Gen. Konsulas New Yoi- 
ke”. Kaip tamsta suderini jūsų 
prezidento šį pareiškimą su sa
vo paties idėjomis? A — Aš vis 
laikausi, kad direktorialas tu
rėjo reikalus likviduoti

reikalui iš-

SU 
Likv. K-ja. K — Ar tamsta ne
sijauti, kad šis pareiškimas 
spaudoje yra teisingas? (Mr. 
Anseli priešinasi). K — Ar

kad jūsų praktika yra pritai
kinti protokolus, kaip kad re
gimai buvo padaryta su 1935

Lietuvių kalbos

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra’ tinka
miausia Amerikos lietuviattiS*J’.’Ttiri> 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago. III., arba Dr. 
D. Pilka, 528 Columbus Avė., Bos
ton, Mass.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

1739 So? Halsted St.
CHICAGO, ILL.

ką nors ponui Anseli? A —- 
Kaipo asmuo, dar ne. K — Lig- 
šiol tiktai bendrovės pinigai 
buvo mokėti p. Anseli? A —- 
Taip.

PsL 268: “K — Ar tamsta 
parašei tūlą straipsnį į Naujie
nas 1939 m. spalių 4 d.? A —> 
Taip. K — Ir žinios, tilpę tame 
straipsny buvo tamstos suteik
tos? A — Taip. K — Ar tams
ta sakei tam straipsny, kad di
rektoriai buvo išrinkę likvid. 
ik-jęs narius sueiti ieškovus ir 
paklėusti, ko jie reikalauja, pa
siūlyti taikingai baigti reikalą ? 
A -r- Taip. K —- Ir ar tamsta 
sakei, kad komisijai buvo duo
tas atsakymas, kad negali būti 
jokių derybų, kaip kad Hitle- 
,ris tarė Beckui — pasiduokite 
ar busite sutrinti? A — Taip. 
K Tamsios paties žiniomis, 
kada toks atsakymas buvo su
teiktas k-jai? A — Susirinki
me per vieną likv. k-jos narį, 
kuris matė ieškovo advokatus. 
K -j Kas toks kalbėjo su advo
katais? A — Dr. Vencius. K — 
Ir ar jis buvo oficialiai direk
torių išrinktas juos pamatyti?

matyti su ieškovu? A — Trys: 
Budrys, Dr. Vencius ir p. Am
braziejus. Aš pripažįstu rašęs 
straipsnį. K — Ką iš ieškovų 
ši ( komisija susitiko, tamstos 
paties žiniomis? A — Jis pra
nešė matęs advokatus. K 
Taip kad komisija niekad ne
susitiko su ieškovu, ar taip? A
— Dr. Vencius mums praneša 
kalbėjęs su jais. K — Su kuo? 
A — Mr. Drakc ir Mr. Jurgč- 
la. K — Ar p. Drake ir p. Jur- 
gčla yra ieškovai šioje byloje? 
A — Aš nesakiau ieškovai. Aš 
Suprantu advokatai šią bylą 
pradėjo. K*— Ar tamsta rašei 
to straipsnio pradžioje, kad 
“skundo {nešėjai nori nusiųsti 
tamstą į koncentracijos stovyk
lą? (Liudytojas atsisako atsa 
kyli, savo advokato pataria
mas). K — Ar tamsta sakei, 
kad jis tą darys tikslu padaryt 
iš tamstos pavyzdį? (Be atsa
kymo, advokatui patarus). K
— Ar tamsta įspėjai šerininkus 
tame straipsny neremti pinigais 
nei modaliai šios bylos vedimo? 
(Be atsakymo, advokato patari
mu). K — Ar tamsta sakei ta
me straipsny, kad skundėjai 
laukė ilgą laiką, kad tamsta ką 
nors pasakytum spaudoje, “nuo 
kovo mėnesio kuomet skundas 
buvo pradėtas”? (Mr. Anseli — 
Klausimui priešinamasi, nes 
liudytojas jau prisipažino para
šęs straipsnį). K — Iš kokių 
šaltinių tamsta rašei straipsnį? 
(Be atsakymo). K — Ar tams
ta gavai tas žinias iš ieškovo? 
(Mr. Anseli priešinas. Visa eilė 
klausimų liko be atsakymo, 
adv. Anseli patarimu), 
vadinamą 7% dividendą 
tą pirmoje šio straipsnio 
A. B. Strimaitis parodė, 
jokio nutarimo mokėti 
dendą nebuvo nei prieš 
iškėlimą, nei po — tik
rugsėjo mėn. jis pasiūlęs spaus
dint blankų, til$ keliais žodžiais 
pasidalinta savi tarp y ir nieko 
netarta, ir jis ^straipsnį rašy
damas” nutarė, l<ad busp7% di- 
yidendo,' nors iš tų $28,000 jau

, buvo pp.
virš $3000, 
iškolektavo 
lis “tikras 
Strimaitis.

rtjlte Nevirškinimas 
Sugadina Jūsų 

Linksmumą?
JauątiB gerai, tai yra 
si tenkinimą gyveni Inu.

raktas į tikrą 
Bet j lis negalite

pa-
ti-

jus vargina, 
liuoeuotojaa.

kfitia jaustis grerlausia^ jei Justi viduriai 
rerai nevirfiklna. Kadv tas 
jums greičiausiai reikalingas 
šiuo atveju vartokite Ex-Lax.
Ex-Lax yra viskas^ • kuo geras liuosuotojas 
turčtij būti. Jis yra malonus priimti, turi 
gardaus šokolado skoni. Jis '<’yra veidus, 
bet švelnus veikime.
Ex-Lax suteikia jums gerų vidurių išvaly
mą nesukeldamas jokių skaudėjimų bei nu
silpimų. ' , r
Kada jums' reikės iiuosuotojo, paimkite Ex- 
Lax ir persitikrinkite patys kaip geriau 
, us jausitės. Ekonomiškos 10c. ir 35<Z dė
žutės kiekvieųojo vaistinėje.

neišsibaigusio 
(for unexpired

I -■ ■ .................... J J1. ■

įstatus*. Taigi, jus gąlite turėti 
direktorių posėdį ir pakeisti įs
tatų straipsnius kvorumo klau
simu ir nustatyti kvorumui de
šimtį procentų.”

B-vės įstatų 46 slr. leidžia 
direktoriams didžiuma basų 
keisti įstatus, apart susirinki
mų vietos ir laiko. Tie įstatai 
priimti 1916 m., atspausdinti 
1919 m. Betgi šėrininku ‘‘tik
rasis draugas” ir ponai direk
toriai j bevelijo be kvorumo 
b-vėje šeimininkauti nuo 
ligi 1936 m. ir dabar.

L (GALAS)

1920

SAUGOKITĖS ' !• A MĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKI! J[ TAKEICIANCIV!

Gaminamą tik vienas tikras Ex-Lax t 
įsidėmėkite raidės' ’ ‘‘E-X-X.-A-X" ant 
dėžutės ir kiekvienos plyteles. Kad 
gautumėt geras, pasekmes, reikalau
kite orlginalio Ėx-Lax.

Prisiminkime jo ^parodymą 92 
psl., mėginant ' išaiškinti betką, 
ko niekad nebuvo nutarta: “K 
— What gavę you the basis for 
this idea? A — God gavę me 
the basis; thougts come from 
nature.”

atstovybė Del.

rašy- 
daly, 
kac 

divi- 
bylos 
š. m.

10. “Toliau skundikai nori 
įtikinti, kad Direktorių Valdy
bos nariai buvo ir yra neteisė
ti. Šitokį įkaltihimą skundikai 
negali įrodyti, neš lai neteisy
bė; Pagal konstitucijos nustaty-

tą tvarką, yra rankami.” — 
Strimaitis spaudoje. Jis dar iš
kreipia ir cituoja įstatus.

■ .• ■ r

Štai įrodymai. B-yės įstatų 33 
str. sako: “Jei bet kurio direk
toriau, pirmininko,- vice-pirmi- 
ninko, sekretoriaus ar iždinin
ko, vieno ar daugiau, pareigos 
lieka laisvos dėl mirties, Rezig
nacijos, diskvalifikacijos ar ki
taip, lai likę direktoriai, kad 
ir mažiau kaip kyoriunas, di
džiuma balsų gali .parinkti pa
veldėtoją ar paveldėtojus, ku
rie eis pareigas 
termino laikui 
term)”.

Bendrovės
valstybėje, Corporation Guar- 
antee and Trųst Co., štai ką 
bendrovei rašė 1932 m. vasario 
5d.: 'Ą

“Delaware korporacijos di
rektoriai privalo būti šėrininku 
rėnkami. Direktoriai gali užpil
dyti vakansijas dėl mirties ar 
rezignacijos, bet negali rinkti 
naujų direktorių tų direktorių 
terminui išėjus (būt cannot 
elect new directoris a t the ex- 
piration of the lėrm of direc- 
tors). Kai direktorių terminai 
išeina ir šėrininku susirinkimo 
nėra, direktoriai užsilieka dar 
vieniems metams.1* Kas reikia 
daryli, tai pakeisti jūsų įstatus, 
nustatant mažesnį šėrininku 
skaičių- kvorumui sudaryti, 
pav. 10 nuošimčių išleistų ir 
galiojančių Šerų. Mes norime 
atkreipti jūsų dėmesį į jūsų 
čarterio IX skyriaus 3 straips
nį, kuris nustato, kad direkto
riai turi galią ‘daryti, mainyti, 
keisti ir atšaukti korporacijos

Mrš. A. K. JARUSZ !* |

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 
4 ir 7 iki 9.

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Physical Therapy 
and Midwife 

Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana 
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj nagai susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

direktorių praleista 
iš ko bent $2100 

šėrininku vieni n lė- 
p. A. B.draugas

278-279)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
IK

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

OptometricaJIy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervųotu- 
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 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Aš neatmenu dienos, 1939 m. 
rugsėjy. K — Kas buvo kili 
likv. k-jos nariai, išrinkti pasi-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTBMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ............................
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * f "

Sales Tax ekstra.

Jo parodymai (psl. 
užsibaigia: “K — Ar p. Ambra
ziejus, likvidacijos k-jos narys, 
pranešė direktoriams, kad apie 
1939 m. rugp. 25 d. adresu 197 
Grand Si., Brooklyn, N. Y. jis 
paprašė p. Joną Dumčių, ieš
kovą, tuojaus apleisti miestą? 
A — Aš nieko apie tai neži
nau. K — Ar jis tą pranešė ar 
ne? A — Direktoriai niekad 
nesusirinko tokioj vietoj. K -— 
Bet ar jis pranešė ar neprane
šė apie savo pasikalbėjimą su 
ieškovu? A — Ne. K — Tamsta 
žadėjai mums gauti skaitmenis 
apie dividendą, gautą iš Balt’c 
States banko Šerų, pagal tam
stos pareiškimą savo 1921 me
tų raporte, padarytame 1922 m. 
šėrininku seimui, kad bankas 
mokėjo 5% dividendą. Ar tam
sta turi tuos skaitmenis? A — 
Aš dabar neturiu; pirma turė
jau. K — Jei inveslmentas ta
me banke, kaip tamsta prane- 

buvo $60,206, tai 5%, nuo
tos sumos butų apie $3,000, ar 
taip? A — Tas butų teisinga. 
K — Ar 1921 m. h-ve gavo 
apie $3010 dividendą? A — Aš 
nežinau. K — Kas atsitiko su 
tuo dividendu? A — Aš neši
nau. K — Ar jau jo nėra? A 
— Aš nežinau ar jis buvo gau-; 
tas. K — Ar tamsta sakei savo 
raporte šerininkams, kad 5% 
dividendas buvo gautas? A — 
Labai gali būti, kad sakiau. 
(Pasirašė) A. B. Strimaitis. Pri
siekta mano akivaizdoje šią 
1939 m. spalių 17 d. H. W. 
Boyce, Ex Parte Clerk, N. Y., 
Supreme Court, First Deparl-, 
ment.”

Baigiamas žodis: nei ieško
vas J. Dumčius, nei bet kuris 
jo advokatų niekad iš nieko ne
reikalavo nei $2500,” nei $10,- 
000, nei $20,000, kaip kad p. 
Strimaitis, misterijų (protoko
luose) rašytojas, mėginą .įtarti.

SENIAUSIA Ut DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE, 1
DIENA Ht NAKTĮ '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
,-8^5-07 So. Hermitage Av«.
m South Fairfield Avenuo

TBMmm lataiittk mm

1• koplyčios visoser l Chieagos dalyse

l’l

še i

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ
laikrasūs

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
« ■ •*

Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 
ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterių

Pasaulį”
Kaina melams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 
persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN
193 Grand Street

CORP.
Brooklyn, N. Y.

J. ■.

t

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai

Tel. Offiee, Wentworth 6330 -
Jfcez.JHyde Purk 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 Morgap St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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.

ADVOKATAI

st.

Garsinkites “N-nose

1824
3395

A. Montvid, M. D.
I West fown State Bank Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0507

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie VVestern Avenue

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted S t 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

Yards 1139
Yards 1138

TURIME
KOPLYČIAS

1646 West 46th Street

Phone Yards 4908

4348 S. California Avenue

Phone Grovehill 0142
Phone Cicero 2109

Ambulance

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place

Tel. Pullman 1270

3354 So. Halsted Street YARDS 1419

NARIAI
Chicagos, Patarnavi
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Abociacijos

mas Diena
ir naktį

VISOSE MIESTO
DALYSE

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
3307 Lituaniča Avenue

6834 So». Western Avė.
ANTHONY B. PETKUS

1410 South 49th Court, Cicero

J. MULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
■

L J. ZOLP Phone Yards 0781
Yards 0782

3319 Liluanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street
Phone Canal 2515

albert v.petkus
4704 So. Westerp Avenue Phone Lafayette 8024

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T.-DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1239 

Ofito tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park
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CMando ir Ohio Žinios
Mirė Povilas Raponka. — Pramonėje jaučiamas pagy

vėjimas. — Lietuvių salės bendrovės šėrininkų su- 
s i rinkimas. — Ristynės. — Girtos Kalėdos. — K 
SLA kuopų veiklos. — Geri planai. — Kalėdos sau
sio 7 d. — Pasityčiojimas. — Demokratų pakriki
mas.

Mirė Povilas Raponka nuo 
•°40n Hough Avė., sulaikęs tik
tai 47 metų amžiauą. Paliko 
žmoną, vieną sūnų ir du bro
lius. Senesniais la kais velionis 
Raponka buvo žinomas kaipo 
muzikantes ir visus linksmino 
i.eluvių parengimuose. Laidotu
vėms patarnavo direktorius N. 
VVilkelis.

Visa eilė įvairių išdirbysčių 
Clevelande pereitais metais pra
leido 22 milijonus dolerių su 
viršum įvairiems pagerinimams 
savo įstaigų. Tai buvo daug di
desnė suma, negu buvo praleis
ta 1938 matais. Turi būti, kad 
didžiulės /kompanijos jau iš 
laiko nujautė, jog visa gamyba 
šiais metais kiek pakils. Žino
ma, kad išdirbysčių pakilimui 
priežastis yra, būtent, dabarti
nis Europos karas. O kapitalis
tai tai visuomet iš anksto suži
no.

Miesto apsaugos dlrektcnus 
Ness daro planus perorganz.n- 
viinui ughiagėšių departamento, 
taip kaijp perorganizavo polici 
jos departamentą. Perorgani
zuotas policijos departamentas 
veikia daug geriau, negu se
niau. Taigi, ir manoma, kad pa
gal naujus planus ir ugniagesių 
departamentas veiks daug ge
riau. Ness sudaro planus pasi
taręs su įvairių miestų eksper
tais, ir iki šiol jo sudaryti pla
nai gerai veikia policijos depar
tamente.

‘trrirrftiTftftr.

ATHENS, O.
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Charles William Schall, kuris 
vedė 10 metų amžiaus mergaitę. Teismas jį ir jo mo
tiną (po kairei) pasiuntė į kalėjimą.

KORESPONDENCIJA
. . . - ■ ■■■ ,-------------- ---

Hart, Mich

sausio 7 diena.
tautos, kurios

Tuksiančiai 
šventė Kalėdas 
Tai daugiausia 
prisilaiko senojo kalendoriaus,
būtent, rusinai, rusai, Ukrainai, 
sirijonai, serbai ir dar keli kiti. 
Sausio 7 dieną buvo transliuo
jami Kalėdų programai per ra
diją ir varpai skambėjo jų baž
nyčiose.

žęntas p. Rudis su savo žmone
le iš Muskegpn, Mich., p-lė Ai 
KaUnčskiūtė iš Musgkegon, 
Mieli.; ji dabar lanko kolegiją; 
Mūskegano ponai Masijauskai, 
jų suims ir duktė; ponai A. Mi- 
llėriai iš Shclby, Mich.; ponai 
Al. Andriuliai, jų du suųųs ir 
duktė Amilija. Viešnia iš Chi- 
cagos, kuri per šventes aplankė 
tėvelius, ir ponus Vasiliauskus.

MEKSIKOJ

Amerikos Piliečių Lietuvių 
Klubas perrinko valdybą 194') 
metrinis. Visi paliko tie patys 
senieji: K. Matulis — prez., J. 
Gilesnius — vice-prezidentas; 
prot. frašt. Alf. Andriulis; fin.

IV

Rašo
DOMINIKAS KURAITIS

liniukų metinis susir’nkimas į- 
vyks sausio 15 dieną, 8 vai. va
karo. Visi dalininkai kviečiami 
dalyvauti.

Liet. Vaizbos Butas buvo su
rengęs ristynės Lietuvių salėje 
kad galėtų sukelti keletą dole
rių Vilniaus krašto šelpimai. 
Kiek teko patirti, tai pelno liko 
$41.88. Pinigai esą pasiųsti Lie
tuvos konsulatui.

OhioPer pereitas Kalėdas 
valstijos gyventojai išpirko deg
tinės už $2,714,673. Tai yra di 
dėle pinigų suma. Jeigu žmo
nės ko pageidauja, tai tam tiks
lui ir pinigų suranda, neatsi 
žvelgiant, kokie laikai nebūtų.

Sausio 4 dieną SLA j 36 kuo
pa laikė savo metinį susirinki
mą, kuriame ir kai kurie valdy
bos nariai pasikeitė. Nors susi
rinkimas ir nebuvo taip gausiir- 

u daug svarbių reika
lų byhvo aptarta, labiausiai ant
ro/pažangos vajaus reikalais. 

 

Kfclctes .narių pasižadėjo po ge
rtųjų n^rių rts vcs'i 
inkimą.

Ohio valstijos senatorius Taft 
rėkia kiek galėdamas, kad Roo- 
seveltas leidžia perdaug pinigų; 
esą, jis nemokąs, kaip v’ską 
tvarkyti. Sako, kad jeigu Roo- 
seveltas mokėtų tinkamai viską 
tvarkyti, lai nebūtu tiek bedar
bių ir nereikėtų tiek pinigų. 
Taftas sako, kad ir Hooveris 
butų geriau viską sutvarkęs, 
jeigu tik butų kas jam padėjęs. 
Bet n. Taftas nemato, kad Roo- 
seveltui daugelis ne vien kad 
nepadeda, bet ir ardo varomą 
darbą. Pats Taftas ardo kiek 
galėdamas ir siūlo žmonėms 
planą, kad jie gali pragyventi 
už tris dolerius į savaitę, ir tai 
šeima iš keturių, čia jau tikrai 
pasityčiojimas iš biedno darbo 
žmogaus. Bet ką gali padaryti, 
jei natvs žmonės, renka tokius 
valdininkus.

Visko po biskį
Oras labai mainosi. Kalėdos 

buvo labai gražios, biskį pasni
go, bet laivo saulėta ir nelabai 
šalta, tiktai tris paskutines 
gruodžio dienas pradėjo gero
kai snigti ir kilus smarkiam vė
jui užnešė sniegu kelius, kie
mus ir duris aplipdė sniegu. 
Ūkininkams tad nelabai buvo 
galima iš kiemo išvažiuoti. Ir 
taip musų nutartas parengimas 
pasitikti Naujus Metus pasiliko 
be vertės, bet mes, kelios šei
mynos, suspėjome pasilinks
minti pirrti Naujų Metų.

: į Kūčias atšventėm pas p-ią 
Alvikienę. Sukviesti svečiai blt- 

. vo ponai V. Arentai, ponai J.
Bushiai su dukrele, ponai iSL 
Buividai ir jų supus, ponai Alf. 
Andriuliai, jų du sūrius Felik
sas, Alex ir duktė Ahiilija, J. 
Ripalius ir K. Kybartas, natrių 
savininkas. Na, ir ponia Alvl- 
kiehė pritaisė visokių Kepsnių 
ir visokių gardumynų, bet vie
nas kepsnys buvo įdomiausias 
— virš 20 svarų kalakutas. Vi
ši stebėjomės, kad toks didelis 
paukštis ir taip skaniai iškep
tas, — ak, tai buvo tikrai pui
kus !

Kalėdas šventerne pas ponus 
Vasiliauskus, t. y. gruodžio 24 
d. čia ir vėl puota, vaišės, mu
zika ir dainos, dideli pietus, 
kepti viščiukai, kaip parš ukai^ 
bavarskas ir valstybinė. Svečių 
buvo.ir iš toliau: Vasiliauskų

kas J Karpovvsky; iždo globė
jai J. Ripalius ir J. Kraus. Su- 
širinkimų vieta toji pati, 615 
CoUrtland st., Hart, Mish. Su- 
širihkiriiai Piliečių Klubo bus 
kaš trečias sekmadienis, pirtną 
valandų po pietų. Visi klubie- 
čiai susirinkite, tai yra sausio 
21 d.; bus daug aptarimų klu
bo gėrovei, o po susirinkimo 
galėsime pasikalbėti apie pa
saulio nuotykius.

SLA 183 kuopa išrinko val
dybą 1940 metams. Preziden
tas senasis Ą. Višniauskas, vice- 
Jitėž. J. Žukauskas, fin. rast. 
Viųcas Kutūlis; prot. rašt. Vin- 
Cris Kritulis, iždininkė K. Kutu- 

Vieta susirinkimų pas K. 
Kutulienę, R. 1, Hart, Mich. 
Iždo globėjai V. Arentienė ir J. 
Aidulis. Gero pasisekimo gy
vuoti Piliečių Klubui ir SLA 
laimingai gyvuoti 1940 metus.

Marė Dundul enė.

Vienam buliaus kovotojui 
pasislėpus tarptvoryj, kitoj a- 
renos pusėj pasirodo antras 
kovotojas. Kaip ir pirmasis, 
taip ir šis orą kapoja raudona 
skepeta ir vilioja bulių pas 
save. Kai įnirtęs gyvūnas at
bėga atstatęs ragus, tai ir šis 
drąsuolis šoka tarptvorin, o 
bulius vėl galva į tvorą, taip 
smarkiai, kad išsitiesia ant že
mes ir apsiverčia kuliais. Taip 
tie kovotojai bulių kankina 
per gana ilgą laiką, apie de
šini ts-penkioliką minučių.

Po to renon išjoja du raite
liai. 5 Jų arklių akys aprištos, 
tad tie nieko nemato. Raiteliai 
apsiginklavę tam tikromis jo
timis. Išjoję arenon jie toliau 
erzina bulių ir vėl vilioja pas 
save. Kai įsibėgėjęs bulius puo
la arklį ir duria jam į šoną, 
raitelis mikliai suvaro jėtį į 
jo pečius. Tada bulių pas sa
ve vilioja kitas raitelis ir jis, 
gerai prisitaikęs, duria jam

buliaus ragų, čia kovotojo gy
vybei yra didelis pavojus.

Pirmam kovotojui užbaigus, 
išeina ir antras kovotojas, taip
gi apsiginklavęs jėtimis. Ir jis 
abi suvaro. Taip padaro ir 
trečias. Briliūs tada jau aiškiai 
eina silpnyn ir jau ne taip 
smarkiai daužosi po arena, ly
dimas šešių jočių, įstrigusių jo 
šonuose.

\ Išeina Didvyris!
Tada vyriausias buliaus ko

votojas—toreadoras, išeina a- 
renon. Jis turi labai raudoną 
skepetą ir joje laiko paslėpęs

■■iii •K

Three Swell M o n t irs of Fun!

gas, t

TautinT.kai dliaugasi, kaip 
geležiuką radę, kad SLA 14 
kuopos balsavimuose jie gavo 
didžiumą balsų. Bet nieko ne- 
sako> apie kitų kuopų balsavi
mus, kiek jie ten laimėjo. P-as 
J. J. Račiūnas net palaiminimą 
atsiuntė už pasidarbavimą.

Demokratų tarpe eina kalbos, 
kad busią Martin L. Davey, bu
vęs gubernatorius, ir vėl žadąs 
kandidatuoti į gubernatoriaus 
vietą kitais rinkimais. Laikraš 
čiai jį labai neigia, bet žmonė
se jis dat turi pritarimo. Gar
mąs daiktas, kad ir vėl kandi
datuos. Ohio valstijoje denio 
kratų partija kiek pairusi, tai 
sunku ir pasakyti, kas gali atsi
tikti. Butų laikas susiprasti ir 
stoti vieningai į darbą. Prezi
dento rinkimai artinasi, tai nė
ra ko snausti, nes republikonai 
dirba sušilę. —Jonas Jarus

Vaizde parodytas modelis yra BUICK SUPER modelis 51, keturių durų sedanas $1109 pri
statytas Flint, Mich. Baltais šonais tairai atskirai. Nieko nekainuoja dviejų spalvų finišas.*
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buliaus, kartais net ant kelių 
atsiklaupia, ir kiša panosėn 
raudoną skepetą. Kai nuka
muotas sutvėrimas jį puola, 
“karžygis” staiga iškelia ske
petą viršun ir bulius net par
virsta aukštieninkas. Torea-

4

doras vėl kiša skepetą, ir vėl 
kelia, o bulius vėl krenta auk
štieninkas. Taip jį pakamavęs 
apie tris minutes, ir kada jau 
sunkiai alsuoja, toreadoras 
prieina visai arti, tik gal apie 
pėdą nuo buliaus ragų. Publi
koj tas iššaukia ovacijas, ap
lodismentus. Dar truputį pa-

volojas tvirtai atsistoja, iširau-

„o. M

................ ‘____ A

antrasis

Bet tuo 
trečiasis

kovotojas, ir 
bulius puola 
momentu iš- 
kovotojas, ir

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

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

i

KUR NORS mieste yra žmogus, kurs 
yra pakeitęs nuomonę-r-“kai ateis 
pavasaris”, jis rengiasi nueiti pas 

savo Buick dylerį ir pats įsigyti vieną 
iš tų 1940 metų puikiųjų daiktelių.

Foamtax-cushionėd froidinės sėdynės 
vieta? . , .

damas, Imlius ištiesia sprandą, 
ir tada toreadoras kerta visu 
smarkumu ir suvaro j jį visą 
kardo ašmenį.

Didelio skausmo apimtas bu
lius jau beveik paskuliniomis 
jėgomis ir su dideliu įnirtimu 
puola kovotoją. Čia prisiartina 
du toreadoro pagclbininkai ir 
per kelias minutes kaišioja 
raudonas skepetas. Bulius puo
la ne kovotojus, bet skepetas, 
ir taip besidaužydamas, be
puldamas, išeikvoja paskutines 
jėgas ir pirmiausia suklumpa 
ant kelių, paskui atsigula ant 
žemės. Akimis dar vis gaudo 
raudoną spalvą, bet jau negali 
pidti. Tada ateina tam tikras 
žmogus, ir duria buliui į kak
tą apie, šešių colių peiliu, tuo 
užbaigdamas įveikto gyvulįo 
gyvybę. Kiti darbininkai užne
ria jam ant ragų virvę ir nu
velka su arklių pagalba nuo 
arenos.

Prieš publiką pasilieka vie
nas toreadoras, kuris suvarė 
kardą į bulių, vaikščioja po a- 
rena su tuo apkruvintu gink
lu rankose ir priima triukš
mingas ovacijas.

Publikai nusiraminus, jis nu
eina nuo arenos, ir pasirodo 
trys kiti kovotojai. Įleidžiamas 
naujas bulius—ir

pečius. x
Visur — Raudonu

Savo rolę gyvūno kankinime 
atlikę, raiteliai išjoja iš arenos 
ir jų vietą užima trys pėkšti 

|kovotojai. Kai jie išeina, bu
lius jau gerokai apkruvintas, 
vienok jis vis dar smarkiai 
laksto po areną. Bet kovotojai 
jau yra drąsesni, nesilaiko pa
tvoryj, bet jau eina į arenos 
vidurį. Pirmiausia viduriu iš
eina tik vienas kovotojas. Bu
liui pamatęs jo raudoną ske
petą, puola jį, bet čia tuoj pa
simaišo 
pirmąjį 
antrąjį, 
eina ir
tas su raudona skepeta, kurią 
švaisto į visas puses. Iš visų 
pusių raudonuoja, ir bulius ne
žino kur pirma pulti. Jis taip 
sukasi į ratą, netenka vis dau
giau kraujo, ir pamažu eina 
silpnyn. -Lėkščių jų kovotojų 
gyvūnas yra kamuojamas apie 
penkias minutes.

• Bet tai dar ne galas jų par
eigų. Vienas tų trijų kovotojų 
pasiima du ilgus, apie dviejų 
jardų jėtis, rodos, vadinamas 
“bandilleros”, ir suvaro juos 
į buliaus šonus. Jotys giliai į- 
smenga mėsoj ir ten pasilieka, 
bulių dar labiau silpnindamos 
ir erzindamos. Galima spėti, 
kad tų jočių žaizdos yra gana 
skaudžios. Pasiruošdamas tas 
jėtis suvaryti į bulių, kovoto
jas atsistoja prieš gyvūną gin
klą pridengęs raudona skepe
taite. Kai, bulius puola, kovoto
jas taip mikliai, kad beveik 
nepamatai kaip, kerta buliui 
jėčiu ir pašoka į šalį, išsigelbė- 
damas nuo gyvūno ragų beveik 
paskutinėj minutėj. Dar se
kundė —■ ir jis jau butų ant

Kodėl verstis be Buifck’o daugiau-negu- 
šešių-tuzinų naujų savybių ir patogumų, 
kai garbingi mėnesiai Buįck’o juokais 
tikrai slenką pro Šalę?

Mes žinome, kad tradicija sako, jog pa
vasaris tai laikas, pirkti. Bet tradicija 
prasidėjo pirm negu karai -pasirodė ta 
padengta jėga, kokia Buiėk’as turi. Da
bar bet koks sęzonąs yra tikruoju se
zonu Buick’ui pradėti, 0 Žiema yra lai
kąs, kada labiausiai reikalingi gerų tai- 
rų, tikrų stabdžių ir kitų panašių daly
ku ’ •: Į : ■

kautynės
•<

Išviso tose kautynėse užmu
šė šešis bulius. Jos užtruko 
apie tris valandas laiko ir vie
nam buliui nukankinti reikėjo 
nuo 25 iki 35 minučių.

(Bus daugiau)

Tokio mes tik ir norėtume paklausti, 
kam atidėlioti?

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Kam praleisti net ir vieną tikro džiaug
smo mėnesį, kokį susilauktumet už tvir
to, didelio Dynaflash straight-eight jė
gos mašinos, apie kurią miestas tik ir 
kalba—tautos nusistebėjimą iš jo švel
numo?

JtefUONr

LOAN ASSOClATIONofChtcago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

Kaip apseiti be tokio neturinčio sau ly
gaus patogumo, plieninių BuiCoil spring- 
sų ar praleisi tą kovos laivo pastovumą 
su tvirta šešių pėdų torųUe tūba ?

Kam laukti nesusipažinus su pirštų tauk
štelėjimo greitumo rankiniu transmisijos 
šiftu, Flash-Way Direction signalų pato
gumu, veik penkių pėdų Buick Super’s

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.

MNGS

mhbhmi

and

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIŲ

UETUVISKV RADIO
PROGRAMŲ

Tad, savo paties gerui mesk tą “kai pa
vasaris ateis’* supratimą ir įsigykite sma 
gumą dabar. : Jus 
tuoj panorėsite pa
prašyti ant taške
lių linės — kai tik 
patirsite žemas fiu- 
ick dylęrįų prista
tymo kainas.

SEE YOUR NEAREST BUICK DEALER

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily N«w» 

Published Daily Except Sunday
The Įdthuąniąn News Pufo. Co., Ino

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

SuljjĮcriptiojj Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chlcago
$8.00 per year in Chicago* 

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Poat Office 
of Chicago, Iii., undėr the act of 
Mąrch 3rd 1879.

Chicagoje—paštu:
Metams-------------------------
Pusei metų —___________
Trims mėnesiams -----------
Dviem mėnesiams______
Viepam mėnesiui-----------

Chicagoj per išsįuntinėtojus:
Viena kopija -----------------
Savaitei .......... ...... ..... ..........
Mėnesiui ______ ;________* I • JT • . ; '' • • •.

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
paštu: 

(Atpiginta)•

'*■ • .................. -................... ............ . ........................

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Si., 
Chjęągo. I1L Telefoną? CanąJ 8500.

j

$8.0(1 
4.00 
2.00 
1.50
.75

. 3c 

. 18c
75c

Suomijoje, juo mažiau ji turės 
drąsos skriausti. Pabaltijo kaš
tus. Jeigu raudonoji armija 
bus visiškai sumušta ir iš Suo
mijos išvyta, tai ji išsinešdins 
ir |š Lietuvos — arba ją' šluo
tomis išvarys Lietuvos moters.

JAM PAKANKA IR
AUTONOMIJOS

NAUJIENOS, Chlcago, UI.
f$$$ arba kuriame kitaip^ 
Suomijos mieste ir čia jisai jau
sdavo apsaugotas nuo caro po-, 
lįcijpa persekiojimų n* galėdavo 

i vykinti savo revoliucjpjųs pla- 
nūs, ' ■

Kąs galėjo likėtįs, kad dabar-, 
t^iis Lepipo įpėdinis siųs 
bępe|iųs bonibąr^ųo^i
j$§ piestu?! ? J

Ketvirtad., sausio 11, 1940
R?’ *...............  — . .......................... ................................... .. ■ ■ ■■■ !■ ■■

Metams —................. ........... $5.00
Pusei metų ...J.______________2.75
Trims mėnesiams ... .......  1.50.
Dviem mėnesiams ----------- 1.0'0
Vienam mėnesiui -------------- .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams'_______ ______ — $8.00
Pusei metų ........___________  4.00
Trims menesiams____— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mopęy

Orderiu kartu ąu užsakymu.

Pinigų siuntimas į Vokietiją

Vienas tautininkų apžvalgi- 
piųkąs rąšo:

“Buvo laikai (ir visai ne
seni), kada lietuvių vadai 
aukščiau autonomijos ir pe- 
siekė. Jei tada norėta su ru-• t r . f » • '

sų valstybe sugyventi, tai ko
dėl ne dabar?” v * *

čia jisai turi galvoje pereito-1 neleido Vilniaus

Jungtines Valstijos užprotestavo prieš Angliją, kam 
jį suĮaiko pąšfją, kuris yra gabenamas neutraliais laivais 
iŠ Amerikos į Vokietiją, ir aįtidarynėįj# laiškus. Be(t Ang
lija turi gerą pasiteisinimą. Ji užtiko laiškuose, siunčia-, 
muose iš Amerikos į Vokietiją, dolerių, čekių ir Money 
Orderių. Pinigai, siunčiami i kariaujančią valstybę, yra 
karę kontrabanda. Anglai sako: “Kaip mes tą kontra
bandą sugausime, jeigu neatidarinęsime laiškų?”

Washįngtonas buvo priverstas pripažinti, kad šitas 
Anglijos argumentas yra svarbus. Jeigu Anglija neturė
tu teisės stabdyti pinigų siuntimo iš Amerikos, tai Ame
rikos vokiečiai, o taip pat vokiečiai, gyvenantieji kitose 
neutraliose šalyse, kurių tarpe yra turtingų žmonių, ga
lėtų daug prisidėti prie Hitlerio karo finansavimo. Net 
taikos laikais Vokietija gaudavo daug pinigų iš Ameri
kos. Apskaičiuojama, kad 1938 m. ji gavo tarp iy2 ir 10 
milionų dolerių.

Amerikos valdžia nesipriešins, kad siunčiamus iš šios 
šalies j Vokietiją pinigus anglai konfiskuotų.

apie lietuvių nesusipratimus .sui 
Vilniaus gpkivy^p^
Lęyskių, hųps yra lenkų t$ovi-; 
nistas. Lietuviai labui 
kad tas “lenkų ^vieros” šulas 

bažnyčioms 
jo Rąsąulįo Jtarp metus, kuo-1 skambinti varpais, kuomet lie- 
met Ąmerikęs lietuviai tautinin- j tuvių kariuomenė įžygiavo j 
kai jr Herikąląi sąjcė, kad Lie

VINCAS TRUMPA

Pirmą kartą rusams okupavus 
Vilnių 1655 m. 

* r

. "A""-—
je bus galimą suorganizuoti gy- 
ilimąąi. Tąčiau gyniiniiisj truko 
jie tik stipresnės kariuomenės, 
bet ir dermės pačioje kariuo
menėje. Blogiausia, kad buvo 
yiąišjkas nesutarimas tarp di
džiojo ir lauko etmonų. Pasku- 
.tinju iiLomentu sušąųktęje l<ą- 
ro tarnyboje nuomonės visiškai

gas ir nuo amžių nebuvo matęs 
priešo. Buvome nustebinti, ma- 
ty/Jąpii $idaty-įnius įrankius, si- 
dabrųiiiič nžyaklus ir viiųs ant 
djėž\U? ^dajbriųniįi yežųpų ap
kaustymus. Pinigų vertė nukri
to dėl jų gausumo. Belaisviai ♦ 
atiduodami už niekus. Caras * 
paėmė 7 kupolus iš Radvilo 
rūmų, padengtus auksu ir atsi
gabeno į Maskvą kartu su iš 
raudono įvairiaspalvio marmu
ro kęlonoima, o be to, grindų 
ir pokilio stalų be jsąiko — re
tenybių, apie kurias maskvėnai 
iki šiol neturėjo supratimo”. 
Taip prasidėjo pirmoji Vilniaus 
okupacija, užsitęsusi iš viso 6 
metus tris mėnesius ir 24 die- T 
nas, iki 1661 m. gruodžio mėn.
3 d. Tą patį rugpiučio mėn. bu
vo taip pat paimtas Kaunas ir

Pagaliau, prisipažino
fr^lų gale, Maskva buvo priversta prisipažinti, kad 

bent vienoje vietoje suomiai jos “nenugalimą” raudonąją 
armiją sumušė. Savo komunikate ji praneša:

“Sausio 9 d. Uchtos sektore, įvyko kova tarpe 
pėstininkų dalių, ir to rezujtąte sovietų kareiviai pa
sitraukė-kelis kilometrus i pytus nuo Suomųssalmi.”
Šitame sovietų komunikate truputį daugiau aiškumo, 

;ęegu taųrie senos rusų chronikos aprašyme mūšio tarpe 
rųsų ir pečeniegų, kuriame trumpai pasakyta: “Sraziša- 
sia i pobiegoša” (susimušė ir pabėgo). Kas “pabėgo”, ne
žinia.

Maskvos pranešimas pripažįsta, kad pabėgo sovietų 
kareiviai; bet iš kur, jie bėgo ir kur sustojo, nepąminėta. 
Uchtą guli sovietų teritorijoje, o Sųęmussajmi — Suomi- 
įoje, už 18 įpylių nuo sienos. “Keli kilometrai” tarp tų 

^dviejų punktų galį būti dar tolokai nuo sovietų teritori
jos arba jau prie pačios sienos.

Laikraščių skaitytojai Rusijoje nedaug ką gali ąt- 
spėtį iš to trumpo pranešimų apie karo eigą Suomijoje. 
Bet tie žmonės, kurie seką žinias užsienio spaudoje, žino, 
isąęl šitas raųdonosięs armijos “pasitraukimaš” rytuose 
nuo Suomussąlmi reškia ląbai skaudų ppąlaimėjimą Ma
skvai. Juk šitoje fronto dalyje rusai buvo sukoncentravę 
dideles jėgas ir darė smarkiausias atakas prieš suomius, 
stengdamiesi perskelti Suomijos teritoriją pusiau, atker
tant pietinę jos dajį sų stambiais miestais ir pramęnės 
.centrais n.uo susisiekimo sų Švediją. O dabar, pę penkių 
ąų vjrąum savaičių atkaklios kovęs, jįe tapo nublokšti at-

4 gąl prie _S.S,R,S. sienos!
Maskva .tyli ir apie baisius savo nuostolius tame ne

pasisekusiame raudonarmiečių ofensyve prieš suomiu?.
Demokratinių šalių valdžios šitaip savo žmęnių ,ne- 

ąpgąų^inėją.

kai jr klerikąlai sąkę, kad Lie- Vilnių. Šakuma net, .kad būrys 
tųyai peikia ^utųnomiJ0^ Kąsųį aukštų Lietuvos armijos kari- 
iąipepijos rįbę^e. Bet Lietuvos ninku, jį prašęs varpais skam- 
žmonės nebuvo tokie kuklus, bintu bet jjisai atsisakęs ir net 
Jie ;iutąrė kęyęli UŽ Lieju vos tuos karininkus iškoliojęs, kas, 
fl,eprikląugęmybę ir tą kovą veikiausia, netiesa.
laimėjo. | Bet kodėl Ljetųya “nę^utyąr-:

Dabar tas tautininkų žlibis j<0” Ją^r^Rpyvskio, jeigu jisai 
sako, kad LjetuVa, išbuvusi 2(),Loks ^epąųdėlis ? Viena yersiją 
metų nepriklausoma, sutiktų 
vėl grįžti į “autonomiją”, tik' 
jau ne caro imperijoje, bet Sta-‘ 
lino! Ir jisai kolioja socialistus, 
kurie nori, kad Lietuva butų 
laisva.

Bet praktiką ir vėl pąrędys, 
kad socialjstąi gęrjaų atspėja 
Lietuvos liaudies .trošlifmus, ne
gu tie neva “praktiški politi
kai”, kurie vadina save tauti-Į 
įlinkais ir laiko nosį pavėjui 
Jeigu Lietuva, kurią buvo nu- 
teriojęs Pasaulio karas, nenorė
jo būti nei po rusų, nei po vo
kiečių letena, tai juo labiaus ji 
nenorės būti “ant burdo” pas 
Staliną dabai’.

—-------r—
(Tęslpys)

2. Mhskya nžipm Vilnių.
l^ęi’s ,deryiJ?W§ W švedais iš 

kalųo rh9^Wa^’ tačiau 
į>^vę Lietuvos rąn- 

kpsė, šio atsakomingo sprendi
mo nedrįso daryti Lietuvos po
litikos vadai. Tiesa, pirmoji su
tartis su Švedais (Rygoje) bu-, išsiskyrė, ,tjek kas link gynimo- 
vo pasirašyta tuo pat metu, kai] si taktikos ir plano. Re to, žmę- 

:Ru?.ų kaHUQmeiiė įžygiavo į.l ijė?e ir kariuomenėje virė baisi 
Vilųlų, įąet J, Rądvįlųi giįžųs iš Į agitacija prieš Radvilą. VieiĄ lJ
ym^uyos, nĮel^as neabejojo, kaltino jį, kad jjs ątidavęs šve-' 1 s*
kad savomis jėgomis sostines] dams Dąugavpilį, loti kritikavo 
nebus galima apsaugoti. Buyę jo stovėjimą ties Mogiley.u, tre- 
viltis įtjįk su švedų pagalba ją į ii .dar kažin Icuo. šitie visi fąk- 
vėl greit atsiimti. Tą viltį turėjo .tai Vilniąus gynimą darė neį- 
Radviląs, bet buyę .švedų skąu- įganomą ir vertė Radvilą ieško- 
džiai apgautas. 1655 m. pirmo- ti paramos viename iš savo 
joje pusėje karo su Maskva lai- priešų, būtent, pas švedus. Nic- 
mė (dąr Ąehuyo galutinai nusvi- kas kitas padėties tragiškumo 
rusi į Maskvos puse. Švedai gi geriau nesuprato, kaip pats Ra- 
.t|į< koncen.trayo kariuomenei dvilas. Savo laiške karaliui (iš 

i jis rašė: 
“Nuo Polocko antroji kariuo
menė su Šeremetevu greitu žy
giu puola ir jau už 15 mylių 
nuo čia ima į nelaisvę šlėktą ir 
degina dvarus. O -švedai, lauk
dami seniai apgalvotos galimy
bės ir begėdišką] laužydami su
si tarimą, kajp mums praneša
ma, einą ant Biržų ir Kauno. 
Kadą gi Maskva stovės prie Vil
niaus, apsupusi jį iš dviejų šo

nų, o švedai Kaune, Vilniaus ir --------
Trakų vaivądystcs, Ukmergės, į j& žmogelis, kad šį kartą 
Upitės, Breslaujos apskritys ir

(Bus daugau)

Iš Lietuvos
Iš TEISMO SALĖS

NETURI PINIGŲ, NEREIKIA 
IR GERTI

Tt

—rr TTTT

LENINAS IR SUOMIJOS 
LAISVĖ

Brutąjiška sovietą Rusijos 
agresija prieš Suomijos respu
bliką yra nepateisinama ne tik-1 
taj iš atžvilgio tautų apsispren
dimo principo, bet ir iš atžvil
gio bolševizmo tradicijų. Bol
ševizmo tėvas Leninas buvo 
griežtas Suomijos nepriklauso
mybės šalininkas. Savo gyveni-1

yrą tękįą: iLįeJųyą bąndo iš-
iS|pręsti šilą problemą diplomą-1 Latvijoje. Be to, dar b.uvo ma-i liepos m. pabaigos) 
tįllių keliu, derybomis SU Yąti- viUpIm cncilnrti «n nbminin-l “Mnn Pnlrtnlzn aiOvr 
kąųu. Ljetųvos valdžia jau pa
skyrė pasiuntinį Vatikanui ir. 
laukią nuncijaus (p.apos pą- 
siųntiųio) iš Vatikąjįo. įBę to, ji 
tikisi, kad papą paskirs vįeų^ 
Liętuyos vyskupų' kąydinolu — 
tai esą labai svąrbu Ljetuvos 
“pfestyžiUl”. To.del Sm,etGua |r< 
jo ministerįąj elgiasi su Jalbrzy- 
kovskiu atsargiai, bijodami jį 
“užgauti”.

Lietuvos valdžia bijojo “už
gauti” Hitlerį ir be ginčo ati
davė jam Kląipėdą. Ji bijo “už
gauti” Staliną — ir nuolatos 
bažijasi savo “draugiškumu” 
jam. Dabar ji ėmė bijoti, kad 
nebūtų “užgautas” lenkų šovi
nistas Jalbrzykovskis.

į Bet ji nebijo užgąuti Lietuvos 
žmonių, kd'rių konstitucinės tei
sės dar ir šiand.iep perą atsteig- 
tos, nežiūrint visų deklamacijų 
apie “tautos vieningumą”!

IŠ LIETUVOS
Gudų laikraštis

4I.I1H f

-............. .

SOVIETŲ GARNIZONAI 
LIETUVOJE

Lietuvos užsienių reikalų mi
nis terls Urbšys džiaugiasi, kad 
sovietų kariuomenės dat
siųstos į Lietuvą, “Įai^o^i grjež? 
tai tarp abiejų šajių ąjąĮarytoa 
sutarties, kuria uždraustas kiši
masis į Lietuvos vidaus reika
lus.”

Tai ir gerai, kad raudonar
miečiai taip laikosi. “Naujie
nos” jau dvejetą Jcartų yra pa
dą vusios žinių, kuriose sakoma, 
kad sovietų^garnizonai Lietuvo
je ne tiktai Nesikiša į Lietuvos 
vidaus reikalus, bet net vengia

kalbėtis su žmonėmis. Taip pat 
elgiasi (“Naujįeųose” tai irgi 
buyo pažymėta) ir raudonar
miečiai Estijoje.

j \
Bet tame nėra nieko nuosta

baus. Vargiai buvo galima lauk
ti, kad bolševikų kareiviai, kai 
(ik ąteįs į Pabaltijo kraštus, 
tuojaus ims kelti “revoliuciją”/ 
Pavojus yra ne tiesiog iš tų ka
reivių, bet iš Maskvos: kokjam 

ji sugalvos tuos ka" 
reiyiiis panaudoti. Juk aiškus 
dalykas, kad jie tenai pastatyt 
ne Estijos, Latvijos arba Lietu
vos nepriklausomybei ginti.

p
.Galima pasakyti tiek, jluo 

dąųgiąu Maskva gaus į Jęail

už suomių tautos laisvę.
Kai 1899 m. .cąrąs Njkąloj.ųs

II suvaržė Suomijos ąutęnomi-. . . „
ją, J<Wi, ji turėjo *
dro I Jąil.ų, tai Suomijoje kij<J^*rastls , 
smarkus judėjimas ppeš tą ca-®.oją lcld“a -A;
ro politiką. Buvo surinkta 5Q0,- Krymą” .eis dąi
000 parašų po suomių peticija, f<ailus l’er aavdllę' ;yla 
reikalaujančia, kad įstatymai.^fe’kgtis yil- 
sugiaurinusieji Elsiijkio ^ejmo 
teiąes, butų panaikinti ir kad ® PrieS W
butų atšauktas caro paskirtas P1’ bat enkų admims-
Suoinijai general-gubenlatorius,uz- 
grąfąs Bobrikovas. šitą peticiją1 e’ ... vv.
nuvežė j Peterburgą speciali AtnauJmt? la.kraseio veda- 
supmių delegacija. caras ad Wama jasom: Gudai savo 
sisakė ją priimti, ir kuomet de- tar?e kIĄ^da^:, 
legatai sugrįžo į Elsinkį, jie bu- f1 sls la’kraslls CTr
vo suareštuoti ' dų gĄrov#, M #m?UW

■Nikolai Lenin, kuris tuomet įdarytas? Tikėjomės, kad ka.: 
buvę vienas Rusijos Sociąl4)e- da.nOrS t®“>mgumo idėja uz- 
inokratu Darbininku I>nrliins viesPataUS musų kraite ir duos 

galiipytyę ir gudų tautai gyven- 
i ti b^i plėtotis. Kaip matome, 
| tą jdęją buvo įgyye.ndintą, kai 
krašte įsiviešpatavo Lietuvos 
santvarka”.

Apie savo uždavinius “Kry- 
nicą” rąšo: “Būdami lojalus 
Lietuvos piliečiai, mes turime 
saugoti gudų tautos teises, plė
sti gudų ^tautinę kiijlftąr^ į>eį 
gerovę ir dirbti šios diepos įr 
ajejtįės dąrniam gudų ir lietu? 
yiy .tautų sugyvenimui. Broliš- 

_ šių tąųtų sųgyyępijpę jdeą.- 
^Ilas avietė mums per gO mętų, 

Į tešviečia j is ir >toįjąu”.
Pirmame “Krynicos” nume

ryje įdėtas Respublikos Prezk

VILNIUS. — Lapk. 17 d. Vii-
. .. y įz* • •

va,dų, paiąšė visą eilę straips
nių “Iskroje” ir kituose sočia-' 
lis,tų leidiniuose, užtardamas 
sųępiių reikalavimus. Jisai 
kė, kad suomių peticiją tąj^- 
“vjsos suomių taul°s i>aA s”.

“Nors tiktai pusė miliono 
suomiu pasirašė po peticija”, 
pąreišk,ę jisąi, ^bet visa pa-j 
Žangioji Rusija .turi būti soli- 
ijąri su šįįąis Suomijos žino-1 
nių rcįkąląvimąis.”
Suomi ją ijesllįovėLęyojusi už!Į 

sayo Jąisyę. į<Q04 pi. yj^nas jaų-i 
nas puolia uznniše ^ęų.-gubcr-i 
na^tęrių 'Bokrjkovų. įfirąa Nika-| 
lojus paipą tė, ,k$d Suo^ii i os j u- , < . . .
dėjimo negalima nuslopinti re- ’ n 0 a vaiZt as* 
prpaijonūs, ir sp^ųžiųo bęiit . .
daįįųąi sų^ipių t^ptpė ii tėvynes

Rer itųo^ yjaųs pietum kuomell KMyrįus
ėję suomių kovą įąl tajjfetog UI” 
sves, ,LonįįW .niięjątos juoa|

f’.

žą viltelė susitąrti su ukrąinie-i 
čiąis, ypač po yifeno jų kariuo
menės yądo Poklonskio persi- 
metim.o į lietuviu pusę Ukrai
niečiai nors ir b,uvo pasidavę: 
Maskvai, tačiau nesiskubino jai 
padėti Royoje su Lietuva, juo
ba, kad visiškas Lietuvos pra
laimėjimas butų priešingas au
tonominiams jų siekimams. Su
prantama, kad kai 1654—5 m. 
žiemą J. Radvilas tris mėnesius 
laikė apgulęs Mogilcvo tvirtovę, 
veltui Maskva prašė ukrainie
čių pagalbos, šieji teisinosi gi-1 žemaičių kunigaikštystė bus lyg 
lia žiema, kurią jų arkliai ne- Maskvos ir švedų nasruose, iš 
galį išrėplioti per suverstus snie- kurių išsisukti nebebus vilties, 
go pusnis. Aiškų, kad ukrainie- Štąi t,oks paskutinis vaizdas šios 
čiai laikėsi, tariant musų laiRų vargšės valstybės, jau sunaikin- 
kalba, palankaus Maskvai neu- tos ir dėl savo žuvimo šaukian- 
traliteto, ir kada Radvilas savo čios Dievo keršto.” 
laiškais kreipėsi į Ivaną Zolo- ... t , T .

■ x , . . v. Vis dėl to d. Lietuvos c-tmo-threnką, vieną ukrąimeoių va
dą, siūlydamas dęrybąs, šis tuos 11Jis lluiarG Lietuvos sosti- 
ląiškus perdąvė Mąsjivos vy- nę. Buvo pasirūpinta žmonių ir 
riąųsybei. Nors ir. nepavykus brangenybių išgabenimu iš Vil- 
paimtj Męgilevo (pątjs apguli- niaus. — šiuo metu buvo išga- 
iliąs I/UVO tąktišką Radvilo klai- bentas ir archyvas, kuris klai
dą, nes kaip •pąręde iš vėlesnių džiojo po visą Lenkiją. Vilniaus 
kąutynių, Maskva b.ųyo daug vyskupas ir k t. pabėgo į Kafa- 
galipgesųė tvirtovė^e, negu at-piąą^M? Pabėgo taip pat daug 
virąine lauRe) ir į pavasarį nau- vienuolių. Rugpiučio 7 d. čer- 
jąi Mąskyos J<ąrjųomcųei vėl į- 
^ivcįi'žųs į Ljelųyo? teritoriją, 
iki pat vąs>ąrę$ Liętuvęs pade
gs, būdama Įsrjihška, Jicįbuvo ta
čiau tragiška. Galėję dąr payą-, 
saiįo seime Varšuvoje Vilniaus 
vaiyądą, pyistątylamas karaliui, 
savo J<ąi;o .trofėjus, ištisas ketu-.

trją^ yąĮąiidąs gąr.bipli §av-o nuo-, 
pelnus tėvynei. Tačiau jau jąm 
Se§ėdjnt Varšuvoje, ąlaskvęs 
kariuomenė nuo,. Siųolensįko 
traukė Vilniaus link, šiuo metų, 
jr 'ukrainiečių vącĮas Zęlotoren- 
ka, B. Ghmjcln.icjiio svaiųis, 
pervedė savo būrius per Bcą’e- 
ziną, susijungė su Chyįrovo ar
mija ir prisiartino prie Minsko. 
Čia prisijungė prie jų ir pagrjn- 
dinė rusų kariuomenės koloną, 
čerkaskio vadovaujamą.

~ ?yj, 
remdavo žodžiu ir raštu. Todėl I suomenčs veikėjų iniciatyva
ir sųęipiąi buvo Lcnipui už tai įateigtaa tėvynės š-gos Grinkiš- 
dėlfjUgl- Daug Jajn tę^o
apsigyventi ,..... H

kąspio kariuomenė prisiartino 
prie Vilniaus. Prisiartino taip 
pat jr Zo.lotarenkos kazokai, 
prieš tai sumušę Radvilą lies 
Smurgąįniais. Rugpiučio 8 d. 
rytą buyo duotą ženklas pulti 
miestą. Nežiūrint silpnos įgulos 
(Gosiaųsko kariuomenė buvo 
pasitraukusi anksčiau) ir susli- 
prinimij stokos,, mušis truko iki 
vėlybus nąkties. Gynimąsi buvo | 
suęrgąniząyę patys .miestelėnai 
ir dalis kariuomenės, vedama

Viename pakaunės miestely
je darbinjnkai susirinko pasi
linksminti. Jų buvo nemažas 
būrelis, todėl jie gana daug iš
gėrė. O kas svarbiausia, kad 
atrodė, jog jie su pinigais ne
siskaito ir be prastosios deg
tinėlės gėrė ir geresnių gėri
mėlių.

Vyrai linksminasi, o reslora- z 
no savininkas vargsta, nuvar
gęs po dienos darbų snaudžia 
prie bufeto. Bet, kai pagalve-

i ne
blogai uždirbs, tai ir nuovargis 
pasidaro ne taip sunkus.

Vidunaktis. Linksmieji drau
gai baigė gerti. Restorano šei
mininkas šypsodamos skaitytu
vais skaičiuoja gana gražios su
mos sąskaitėlę ir paskiau pa- \ 
duoda ją apmokėti. Bet vyrai 
į ją visai , nežiūri ir rengiasi z 
išeiti namo.

Šeimininkas girtuokliams pa
stoja kelią. Prašo geruoju ap
mokėti sąskaitą, nes kitaip ne
išleisiąs namo.

Kyla triukšmas, 
la mušti restorano 
kad neleidžia išeiti 
nam prieš būrį girtų vyrų sun
ku atsilaikyti. Pasigirsta šūvis. 
Vienas, paskui kitas. Šeiminiu; 
kas ginasi nuo užpuolėjų gink
lu. Du vyrai pavirsta 
mes sužeisti.

Visas šis reikalas 
atitinkamose įstaigose, 
rašomas kaltinamasis aktas.

Vyrai puo- 
šeimininką, 
namo. Vie-

ant že-

atsidurė 
kur su-

Turi atiduoti javus
KLAIPĖDA. —Klaipėdos kra

što ūkininkai jau gavo įsaky
mus paruošti javus rckvizici-

Žcromskio. Radybąs, sudeginęs jaj jįįek ųž paimtus javus mo-
tiltą per Nerį, atsitraukė. Pir
miausia į miestą įsiveržė Zolo- 
tarenkos būriai, kurie uolumu 
ųeątsilįk,o puu tikros rusų ka- 
riuomenės. Pačiame jnieste par- 
Jiząųmis kąrąs tęsės dar tris 
dąąias. .Cąi» AJeksiejus žinią' 
apie VPmaus užėmimą sutiko 
Ju’apjypęje, už 50 km. nuo Vil- 
piąąs jįr ,už pcąV? .dienų su di- 
Jžiąusją pompą įvąžiuy.o į Lie- 
;(uyęs sosfjji^ę. įžęįoitą^enka ĄPS1‘ 
gyyęųų ^ądv|lę j*ųm.uę^e. Pfčši- 
manis |r jtųnto Jiailmiiipui ne
buvę galę. Kilę gaisrai nakino 
viską, kas dar likę kariuomenės 
ncsuųąikintą. žmoųės žudė ne 
vien kariuomenė, bet ir kilusios 
epidemijos ir badas (šnekėjo 
net, kad žuvę apie 25,000).’

Budavskis, liko jniimIi. toji 1Je- 
(ųvęs ^ar(ągena, Krokuvoj 
įpn^prpnįė, o joą gyventojai iš
sigandę išbėgiojo po miškus ir 

Vienąs ąiąglų keliautų- 
jąKs šjtąip apraše Vilniąus naiki- 

“(Grobio gyvais pinigais, 
sidabrų ir auksų, brangiais gk- 
menimis ir pąldais negalima pė 
aprašyti. 4pįe jų vertybę pątyą 
įsątikinomę viską1
Maskvos sandėliuose ir turguje, 
nes Vilnius buvo labai turtin-

kės, ūkininkai dar nežino ir lau
kia pranešimo į kur javai rei
kės vežti. Nuo vieno ha sėji
mo turi atiduoti 12 cnt avižųr 
o miežių 14 cnt. Taip pat ūki
ninkai turės ątiduoti atitinka
mas normas šieno, šiaudų, bul
vių ir t. t. Jei kurjs pkminkas 
jau javus turi pardavęs, Ui pri
valo įrodyti dokumentais. Tokį 
didelį skaičių javų atidavus, 
laukas ūkininkui yra grynai 
nuostolingas ir neapsimoka dir
bti. Į vieną ha reikia įąėti apie 
4 cnt avižų, o gauni lųąždaug 
apie 16—17 cnt., 12 cnt atiduo
ti ir plius dar įsėti 4 cnt, tai 
lieka yienąs ęeątnc.ris ir parda
vęs gąąpi o hektaro ap
dirbimas kainuoja apie 70—80 
RM, taigi, neskaičius žemės 
mokesčių ir dar įvairių Rink
liavų, vienas ha iš ujdpinko 
reikąlauja kitų pajamų, kad pa
dengtų vieno ha nuostolį.

kariuomenėms, su kuriomis ėjo 
ir pats carą? Aleksiejus, Vilnjųrj 
je ir jo apylinkėje kilo didgįė 
panika. Sklido įvairiausių gąų-i 
dų tiek apie pačius lietuvių va-i 
,dųs, Jiek apie J^ąskvos armijos 
jbąjsįumą. Kalbėjo žmoųės, kad 
Maskvos kariuomenės priešaky
je einąs “baisus :žmogč(|žių p(ul 
kas, vadinamas šuns galvą”. 

’Rąmką dkhnę Ar prasidėję vąls- 
tiecių maištai. Kai kųrjose viprĮ 
tose jie pulkais pereidavo į |<ą-' 
zokų pusę, padarydami ,palil«|to- 
se apylinkės^ nemaža nųostoįių. 
Pa vy dedam i A : -----1 - J
prądčję .yęikSliiųs ir švedai ir 
■įžėmę Ijąųgjivpilį ėmė veržti? 
pro Biržus į Lietuvos gilumą, 
grasindami Kaunui. Liepos mė
nesį grįžęs iš Vąyšųyo? J. Rąd- 
yjjaą -VrŲilyJ
padėlį. Iš pįičioąies ąpylinkės 
žnięnęs gąJvĮfrųkčjais bėgę į 
Vilnių, manydami, kad sostinė-

Maskvai pergalės

Lietuvos gilumą

s -rado jjeviltiška

’ . . K

Nespėja gaminti plytų
GELGĄŲPI$KI$. — Vietos 

plytų fabrįke darbas vykdomas 
dviem darbininkų p^^pjnis, 
tačiau plytų pareikalavimas 
toks didelis, jog jų nespėjama 
pagaminti. t
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Ką Žmonės Mano
ŠVENTOS PABIROS

Pusvalandis pas Bal- 
montą, žymųjį rusų 

poetų

Kodėl Amerikoje vienuoliai 

nenešioja viešai savo rūbų?

—Ar vyrams tas pernelyg 
jąu negražu, sukintis tarpe ki- 
fų džentelmenų? Tik .mote- 

(visuomenės opinijos) 
daug kas

Vims 
leidžiama (kaip 
joms dąųgiąn leidžiama) ?
/Kaune kąukši mediniais pa

dais (be viršų) įyairųs “tėvai”, 
-fądomų—kokios emocijos ir 
“dvasinės kolizijos” kyla da
bar, kai, sakoma, Kauno šali- 
galviuose dažnai jie gali susi
tikti bolševikų karininkus...— 
Juk kunigijos neigiamas atsi
liepimas apie rusų karinome-

nę Lietuvoje daugiausia pa
grindžiamas tik tuo, kad tiek, 
esą, bedievių Lietuvon atsius
ta...).
Gerau kaimynas kritikupja...

Įdomu, kai Kauno kunigų 
dienraščio (“XX Amžius”) ra
šo apie Soc. Tarybų Resp. Są
jungą. Girdi, mes—kaip mą- 
žas vaikas (išsireiškiamą: esą- 
me tik šapelis, palyginant...), 
bet geras kaimynas su tuo ir 
su tuo, taip ir taip,/nes.utinką- 
me, kas yra 
(“XX Amžiaus”
delėje šalyje siekiamą...

Nors “ugniniai”, 
taip jau nuostabu, 
kelis pietus lankęs S. T. R. Są-
gą Kauno kunigas visai teigia
mai apie dinamiškus pasieki-

Poėląs be tčyyues sveikina:
P. ftešp.ųbįįk^ J<rczįden^ <
P. Užsįemų Reį^ąįų Minis,trą.

J. Urbšį,

Mickevičių ir Ralį 
rašytoją E. Girą. I 

—Laukiau. Mane 
kaitas. Ptąž.urėjaų

V. Krėvę-: 
Sruogą, p.

. CO. — WUolesale
4707 8. Haįsted $L 

TeL Boulevąrd 0^14

Ręmkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kąnte?

“fl i namiškai* 
žodis) toje di

tas nėra 
nes prieš

NEKILNOJAMO ! 
TURTO I 

PASKOLOS
4’/2% F. H. A. 

ar 
Konvencialės ilgų terminų 

paskolos

PIRKIMUI—STATYBAI 
—REFINANSAVIMUI

Ūmus Mandagus Patarnavimas,

Chicago City Bank 
\ and Trust Co.
/ HALSTEP AT 63rd. 
/ Tel. Wentworth 8800

Sunku ir “besugaudyti”, 
kaip kartais iškraipo situaci
jas gyvenimas ir likimas!...

“Kristaus Karaliaus Laivas" 
nuo naujų metų pakeitė iš
vaizdą: ant geresnio popierio, 
mažesnis formatas, be išmuš
to nuolatinio paveikslo (—gel
bėjimas ėmusio skęsti netikė
lio Petro...) viršely, (dabar— 
nu vykusį į Kvirinalą su “revi
zitu” popiežių' pirmasis sveiki
na Italijos karalius: popiežius 
po kepalušu, o ciesorius be 
kepurės...; nors iš paviršiaus 
primena butus laikus, kai ka
raliai buvo tik “liokajais” Jo 
Šventenybės sostui...).

—A. G. Rastas.

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

, Barai ir Visi Įrengimai. Renda Pigi.

J. M I K N I S G R O V E :
9000 ARCHER AVĖ. WILLOW SPRINGS, I)LL.

k m ..i ■ , . .... .ui

Phone BOULEVARD 4552 Moterims: TREČIADIENĮ

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TI RKIS1I BATUS

ATLANKYK SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su akmenų krosnim.

Kambariai dėl pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.
ELEKTRINIS .GYDAMAS

1657 West 45tji St. Kampąs So. Paulina St.
A. F. CZpSNA- Savininkas.

------- COPft im NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

JIFFY KNIT JACKET PATTERhl ?3§6
No. 2366—Mėgstąs švarkelis. ^Ileros 16-18; taipgi 38-$Q.

No. 2366I NAUJIENOJ NEED^pCRAFT pEPT.
| 1739 So. Habted St, Chicago, III,

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Ųo...

I Vardas ir pavardė........................... j.......... ......... .......

»' 1 K o įį-įįį 1o o i

-į-

-•■..r :

IĄCME-NAUJ1ENŲ Phot<»l
Eileen Hęjrick ir jos vyras George Lowther leidžia 

medaus mėnesį.

KAUNAS.— Lietuvos kariuo
menės sanitarijos valdyba yrą 
padariusi neįkainuojamą pa
slaugą suvargintųjų (Vilniaus, 
krašto gyventojų masėms, pa
siųsdama ten ištisus būrius su 
gydytojais, sanitarais ir slau
gėmis ir teikdama žmonėms 
nemokaipą medicinos pagalbą. 
Grįžę gydytojai ir sanitarai pa
sakoja jaudinančių nuotykių iš 
savo patyrimų Vilniaus srities 
kaimo gilumose. Viena gailes
tingoji sesutė praneša, kad vil
niečiai gyventojai ašarodami 
pasakojosi nebebuvę turėję me
dicinos pagalbos nuo 1920 me
tų, tai yra nuo to laiko, kai čia 
tokią pagalbą pirmąjį kartą 
teikė musų kariuomenės sani
tariniai būriai. Gyventojai visą 
19 melų buvo be sveikatos pa
galbos, nes sanitarinių punktų 
nebuvo, o pas gydytoją .eiti nie- 
kas neturėjo pinigų. Lenkų val
džia pataikavo tik dvarįniu* 
kams, kaimiečius skriausdama 
ponų naudai. Lenkų valdžia (e- 
mokėjusi iš žmonių mokesčius, 
lupti. Musų sanitarų apsilanky
mą vilniečiai vadina stačiai Ap
vaizdos jiems siųsta malone. 
Seneliai sakė, kad dabar jie 
galėsią ramiai numirti, nes ži
nosią, kad jų vaikai bus žmo-: 
nįų, o nebe išnaudotojų va’do-< 
mi. Vieųas senelis gudas nuo 
Vilniaus Tilžės pareiškė, kad 
per savo ilgą gyvenimą jis tik: 
(įtu ikąrJū iŠ uniformuotą žjpo- 
ni,ų girdėjięs šyelųų žmoiųšką 
Žodį, tąi buvę 1920 mctąią, ka
da buyę ątėj.usi )Lįe4ųvps Jka- 
.rj.ųo.pienė, ir dą.bąr.

Ankstesniais mc.tais būdavo pą- 
statoma per metus už 20—30 
milijonų litų. Į gyvenamuosius 
namus šiemet .įdėta .apie 45 ųii-. 
b jonai, pernąi 34 mil., iš Įjūrių 
31 mjl, litų muripei statybai 
(pernai 24 mil. lt.). Kaune į 
statybą įdėta lygi pusė tos su
mos, būtent apie ‘33 milijonus 
(pernai 22 mil.).

VILNIUS. — Vilniaus krašto 
Marijampolės kaimo vaikų dar
želio (Tokių darželių’ įsteigta 
kelios deširųts) vaikučiai at
siuntė padėką Vyr. Komitetui 
Vilniaus Kraštui Remti už su
teiktas dovanas valgiais ir dra
bužiais. Laiške, pasirašytame, 
17 vaikučiu; rašoma: “Gauna
me taip ^skanius priešpiečius, 
kad mažai kada ir namuose tą 
valgome. Taip pat gavome dra
bužėlius, kurie mums pritikę. 
Mes kiekvieną dieną su džiaugi 
snui lankome musų daržęlį . ir 
džiaugiamės, kad galim laisvais 
žaisli, dainuoti ir mokytis po
terių lietuvių kalba.”

KAUNAS. — Valstybine ope
ra bus perkė la pastoviai į Vi b 
nių, o dramos teatras pasiliĮcs 
Kaune. Bet ir drama tam tik-

Vilniuje nuo seniau veikia lie
tuvių teatras “Vaidyba”, kurs

išpylė prą-' 
į termomę-' 

tyą, .kąhąjltį prie vitrinos — 30'’ 
C! Tai bent šilumos mėgėjas...

Aplinkui tesinlatė knygoj.' 
Tarp jų pastebėjau ke'.elą ir pa
lies Balmęnlo parašytų. Nejau-, 
gi jis galėtų gyventi šitokiame 
menkame kambarėiyje? — gal
vojau sau. i

Prasivėrė dury,s, Prieš mane 
žilagalvis senelis.1 ilga barzda ij’, 
dar ilgesniais plaukais. Mėlynu: 
švąrĮvU, rudęmis kelnėmis įrj 
apsiavęs pi l^s spalvos šlepetes, 
Melsvų akių gilus, bet jau se-

PAfiEUAI «U0 
RĄUMĮĘNy SKAUSMO
Johnson s Red Cross P,laątęr 
šildo, ramina ir paremia. Pade
da nugaros ir strėnų skausmus 
pąšąljnd' .pf^iręįąkusįus .nuo 
raumenų skausmų, raumenų su- 
štipimo, sukimo.' niksterėjimo, 
pgsitęjnpimų ir paprastų kruti
nės slogų/' Lengvas vaftoti. 
Ekonomiškas.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
Pttfuty ^irPrGin,i» dfdį/hų "dirbėjų

Victojr Bagdonas
LOCAU LONG DISTĄNCE 

' MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rąkąndus bei Storus, 
vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi prisiatom an
glis ; visąs fltfčsto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

.» FOTOGRAFAS

ųe peryėrė,
- iQųj etos yęųs?
:—Je suis lituanien.
—Ą, jli^anįęp.į.
IJąbąr spauda pįąčiąi

Pąstebėkįt Raudoną Kryžių 
ant P.lasterio k adą pirksit 

YĄBDŲQDĄMĄS VAISTINĖJE

CONBAD 
egj;ookaeas

Studija Įrengta pir
mos rųšiės su mo
derniškomis užlai
dom^ ir Hollywood 
šyiėsomis. Darbas 
garantuotas.

420 JV. 63r4 8t.
rel. EN.G- 5883-A340

arcus
$64)0
$6.00
$6.00BIG LUMP ... 

MINE RUN - 
SCREJENjNGS

PIRKIT ’ DABAR! — ŠAUKITE2 
blENĄ Ik KAKTĮ. Pristatymas.

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

VILNIUS. — Lapkričio 20 d-. 
Švietimo minis torio įsakymų, 
Viluiąus niyersįtęlo rektorius 
prof. iEhre.u|<)reųząs pęydayė sa
vo pareigas paskirtam to jini 
y ęrs įte^o vąldyjo j ui re); įor iui 
prpj. Ignui •Končįuį. šįųo ipc-. 
tu Vjlpjąiis universitete juoko.--- 
si ąpie 2,500 studentu, o yisą: 
mjbyersįteto moikslo per^cnąlą, 
sudąro ąple 800 .ąsipcną, kd.r-ą 
įąrpc y^rą 110 profesorių, 2^0- 
asistentų, ąp,ie 100 yą^diiųnbų 
ir ap,ie 3^0 žcniesiųų tąrnaiu, 
toj ų. Ik i šiol ų n i ers i įc,.to ,p r o ?,e , 
iiopių thipė nebuvo ųė vleųo- 
Jietuvię. Iš Lietuvos kilusių, len- 
|<ų irgi įtėbiiyo tįk 12 pręfesiO-, 
pių. Jąunespįo j o mękoiųojo
personalo |tąrpe buvo viso tjik 
5 lietuviai. 
f ■ • • 1 *

pačiame Vilniaus mieste ir 
lankysis Vilniauš krašto pro
vincijoj, kaip kad Klaipėdos |e-: 
atras lankydavosi Vakaripeš 
Lietuvos miestuose ir mieste-

- • t •’>

lįuose, keldamas lietuvių tau(li- 
nį susipratimą ir kultūrą. .

KĄĮLJNĄę. -r- šiemej JLįptuyos 
jųiestųose pąąlątyta ar .tębebąi- 
gįaiųą s^įalyji 4,^0 tyobčsiąi, Į 
kukiuos įdėta apie 6.6 miiįjoųą) 
litų, Pernai buvę pastatytą 
$?500 trobesių su ipa^dajųg 53 
jnilijjoiių litų kapįtąlo. Pereitų
jų ir šių met,ų statyba Liętuvo-
je laikomą yę^ęędme, ųes anks^r 
(čįaų itęjpo$ sūrios į stątybą 
niekuomet ųebuvo įdedamos.

RYTINE RADIO 
VALANDA

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

.Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., VVorth, III.

— iš stoties —

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

■kirsit TilUusUs italas, 
mimiką ir kitu* įdomius 

pranešimus.

kąlbaU 
apie Lietuvą įr jos ViĮnių, prą- 
sišypso senelis, ąlkųnęmis pąsj-,' 
.rėiųęs ant stalo ir laikydąmas 
galvą tarp r«Dkų- r

Ąs pębRČiąų pal;iib<,ėti, kąd .ši- i 
tas džiaugsmas pesibąigtų po' 
trijų sąyąięių, bą<.l Vilniuj ne-L

* * * * r
lįktų be JLęielų.vos, Lietuvą be' 
Vilnia us.

Taip viskas keičiasi šiuo .ląi-J
Lu. Gįr.džiu, kad Lieju va šuo
liais žon^ia ,į priekį ir kultūri
nėse, ir .socialinėse ir ekonomi
nėse srityse.

Man malonu tai girdėti, nes 
Lietuva yra taip miela ir arti
ma mano širdžiai.

—.O jus, ar esate patenkinti r — 
savo gyvenimu? Ar kuriate ką 
dabar? —- klausių jį.

—Matote, aš esu be savos tė
vynės. Bet... (jo liūdesio su
drumstose akyse išskaičiau “ne
siskundžiu”), toks likimas dau
gelio rašytojų yra, buvo ir bus. 
Tųr bu;t sąyo lil<Ųsias dienas iy 
baigsiu Prąųcųz.ijoje.

Uąl^ąr ^ęezįjos neberąšąu,. 
peš jnano gyvęniiyio b.ienps —' 
giips,tą.nt,i. poeziją.

Prįsbnenu, ch'ebu įr budžiu... 
Pyisimįįyląjnąs IjeĮuvą, prjsi-1 

rneųu įr savo pažįstamus.
Greičiąusiąį gal jau nja.n ne

beteks paiųatytį ne,i įLjetuy.os, 
nei mano mielų bičiulių lietu
vių. Matote, kad jau esu tik ny
kus šešėlis... 
v. ■ I f

Kalbamės. Bet pastebėjęs jo 
veide nuovargį, turėjau atsi.-' 
sveikinti, gal būt jau ir v i sienas i 
laikams, su didžiuoju rusų poe-, 
tu, su didelių Lietuvos bičiulįu.

nemažas skaičius lietuviškų 
krautuvių, knygynų, kontorų, 
biurų, įmonių skyrių ir 4. pv 
Visų tokių ‘krautuvių ir įstaigų, 
langai gražiai išpuošti lietuvjšr 
kais motyvais, iškabintos tai
syklingos lietuviškos iškabos ir 
viduj skoningai įrengta.

V^iiiaųs ^ątv(ęsp yrą įląisyli1 
rūdiję ^ar^iplųvąj, prįe kuriu 
pas pakąrą r^kąsi .^eŲ pul
pai ^y.yejitojų pasiklausyti prat 
ąešįmų, žpiių įr pet-uv^kos mu- 
^įkos. Ljįetų.vos Darbo Ibuųai 
Vilniuje steigia pp^ąjį puMiv'

* i i i a .♦ • ' i 'fi J •

Palone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUŠRAI 
HOLLYWQOD INN Prop.

Svetainę j-endųojam susirinki
mams. parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

Marks Toggefy
'MADOS VYRAMS’

• DRABUŽIAI
• ĘATĄI
.• PARĖDAI

200-202 Ę. 154th St.,
HAĘ.VEY, JLL.

Tel. ,630 ’ Vakarais atdara.

NAUJIENŲ 
Kalendorius

1940
METAMS.

MAUJI.ENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kalen dorių

1940 metams. Kiekvienas mė
nuo turi po atskirą paveikslą. 
Pąveiksjai yra iš Lietuvos ir 
Vilniąus krašto.

Kas \ižsirašys “Naujienas” 
—gaus kalendorių nemokamai. 
Paskira kopija—10c.

NAUJIENOS • 
>739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.

Garsinkitvs “N-no

Duodam Paskolas ant 
Pirmų Mergišių

Chicagpį ir Apięliųkėsc, Lengvais Įš^įiakčjiipais; pirkimu), 
pątaųyjąmi ir ^tatymui liauju ,nawų

MOKAME »
JHv^eąąų ujž jP^^tus .pinigus J

JKtakyJftnę asmevs jt^ųjpiuiąi yra apdrausti iki $5,000.00 per 
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PRASIKALTELlIS
ŽEMAITĖ

Praslinko kovas — šaltas ir 
snieguotas. Balandis laikėsi su 
mažomis atmainomis. Dienos 
kas kartas eina ilgyn, naktys— 
trumpyn, bet šilumos kaip nė
ra, taip nėra. Pavasaris dar 
nė truputėlio savo kvapo nė sa
vo linksmybės nerodo. Dienos 
nors ilgos ir giedrios, saulele 
augštyn iškilusi, bet šaltas šiau
rys vėjas neleidžia žemelei su
šilti. Nors žiemos 
žemės ir ledai nuo 
išnyko, bet žemė 
sušalusi juoduoja,
kas rytą ledine plutele stingsta, 
kuri tuomet tesprogsta ir nyks
ta, kada 
•vilnvti. |

iškišti, vos tik 
tuoj šalna nu-

žmones si ve-

apipustė. Po pievas žolelė ne
drįsta nė galvos 
parodo pakaušį, 
gnybia.

Laikui atėjus,
riasi į laukų darbą, nėra ko be
laukti. Susijuosę kailinius, su
sitraukę 
nosimis, 
Kumelės

į kuprą, raudonomis 
styrino paskui žagrių.

taip-pat susirietusius 
ausis suskliaulusios

prieš veją, vos valioja ištempti 
vagą. Piemenėliai, po krūmus, 
susikūrę ugnelę, aptūpę ją, kiū
to, o gyvulėliai pavėjui atsisu
kę, drebėdami ‘ juodą žemele 
laižo. Visi nubudę, visi nusi
minę: tiek gyvuliai, tiek žmo
nės vaikščioja galvas nuleidę. 
Niekur nėra linksmybes.

Vieversėlis pašokęs pa vytu
riuos, pavyturiuos ir vėl krinta 
ant žemės. Gegužė ir kili 
paukšteliai, kur kitais metais 
šiokiu laiku linksmiausiais bal
sais čiulbėjo, šiemet negirdėti 
jų nė balso. Niekas neragina 
artojų, niekas nelinksmina pie
menėlių, tartum koksai nusi
minimas ar liūdnumas prislėgė 
pasaulį. Niekas niekur nedai
nuoja, nė mergaitės darželių 
taiso, nė ruteliij sėja, nes žemė 
šdžiuvusi, nuo šalnų suskidė- 

jusi. Visi išsižioję laukia liov
iaus ir šilumos.

Maži vaikai, pagalios, taip iš
troškę lauko, per žiemą išsitu- 
pčję viduje, vos įspindi saule
lė, nubėga sniegas — beveizint 
išsipildavo ant pamato. Bet 
šiemet nespėja iškišti nosį iš 
triobos, tuoj atgal traukiasi į 

■ vidų, kaip vėžiai į urvą. Todėl 
Na tai po visų švenčių cele-|ir sodžiuose ramu, tartum šiuo- 

i te kas nušlavė po kiemelius ir 
aplink triobas. 

* * *
Grimzeliuose Urbelio trioba 

sena; bet aplopyta: naujas sto
gas ir nauji langai, nors susme
gusios sienos į žemę, vistiek iš
rodo dar nieko. Klėtelė irgi pa- 

išgrėbstytas, 
darželis pa- 
rasodninkas 

Darželyje,

sniegas nuo 
vandens jau 
pastyrusi ir 
ant vandens

vanduo pavėjui ima 
Miškai nusiminę, su

glaudę/ nuogas šakas, leidžia 
šaltiems vėjams kiaurai švilp
ti. Rugių laukai žaliuoja — 
džiaugiasi nusikratę storą plu
tą žiemos sniego; prasidžiugo 

' nuplikę ir skaisčiai sužaliavo. 
Bet kasdieną — pustomi žiau- 

• draus vėjo, kas naktį — spau
džiami kietosios šalnos, nusimi
nę ėmė ruduoti, blykšti ir retė- 

. ti; kur molynai ir. kalneliai, vi
sur po rugia’s žemė giedravo, 
o kur smiltynai, mažne visai 

? pabalo, vėjas smiltimis juos

braejų, po visų malonių vaišių 
ir įtempimų nervų, reikia pa
daryti keletą naujų metų rezo
liucijų savo asmens pagražini
mui. Be to, taipgi pridėti pilną 
pasiryžimą tas rezoliucijas pil-

Visoms žinoma, kad norint 
turėt gražią figūrą, turim ją 
gerai prižiūrėti. Kas, žinoma, 
per šventes gal negalima buvo. 
Tad dabar prižadėkite sau, kad 
dėl palaikymo gražios figūros, 
geresnės sveikatos ir, bendrai, 
gyvesnės asmenybės, paskirti po 
kelioliką minučių laiko kasdien 
dėl kūno maukšlinimo iš ryto 
ir vakare.

Dėl figūros labai tinka leng
vas tampymasi mankštinimas. 
Iš ryto, kaip tik atsikeli iš lo
vos, išblaškyk užmiegojimo su
stingimą siekdama rankomis 
aukštyn. Siek tol, kol turėsi 
stovėt ant kojų pirštų, kol visi 
kūno raumenys išsitemps. Pa
daryk tą apie penkioliką kartų, 
— tas neima ilgai. Vakare gi 
lankstymosi makštinimas labai 
naudingas visai kūno sistemai. 
Stenkis kiek gali vaikščioti lau
ke kasdien, mažiausia vieną 
mylią. Tas būtinai reikalinga 
sveikatai, o kada sveikata bus 
geram stovyj, tuomet ir grožio 
klausimai bus daug lengviau 
sprendžiami.

Patartina taipgi butų kiek pa
ilsėt nuo eoektails ir alaus, nes 
tie viliojantys troškulio ramin
tojai labai greitai uždeda svaru
mą ir keičia figūrą nevisai pa- 
geidaujamon pusėn.

Padarykit minėtus prižadus 
sau ir pildykit juos reguliariai, 
kaip gydytojo įsakymą. Juk ne
trukus gi norėsit pirkti naujų 
pavasarinių fasonų sukneles. O 
jos kaip tik griežtai reikalauja 
lankstaus, lygaus liemens.

Yza

sveria, sodnelis 
kiemelis nušluotas, 
taisytas, kerčioje 
šiaudais apklotas,
nei kiemelyje jokios išdygusios 
žolelės, nei sodnelyje nė vieno 
lapelio, visur — tuščia, visur 
kiaurai permatoma, šaltas ve* 
jas dumia tiesiai į triobos du
ris, žmonės bijosi ir galvas iš
kišti: lauke, rodos, butų po ma
ro metų.

Viduje trys moteriškos tylo
mis darbavosi. Viena sena, su
rukusi ir sulinkusi, tartum sun
kios naštos prislėgta, atsistoju
si prie stalo ritinį drobės mas- 
tavo, dvi jaunos, matyti, jos 
dukters, — viena verpė, antro
ji — audeklą metė; visos nu
liūdusios, akys, rodos, lyg už
verktos.

—Kad suspėtumėt dar imti 
ir pasiūti — tarė senoji į vy
resniąją Oną, sukančią mestu
vus. — Bereikalo užsitęsei 
tais mestuvais...

(Bus daugiau)

Moters Kalba

su

Skandinavų šalyse akušerės 
gauna tam tikrą, nors mažą al
gą iš valstijos ir savivaldybės, 
be to, kad joms pavelyta imti 
nedidelę mokestį nuo ligonės. v 

» » «
Rusijoj randasi 66,000 mote

rų studenčių ir 100,000 moterų 
inžinierių. Suvirš 100,000 mote
rų inžinierių ir technikų Rusi
joj dirba ant didelės skalės in
dustrijos ar statybps pramonių.

Salomėja Neris

BANGU BARAMI
Klykia žuvėdros prieš audrą, —
Dreba širdis nerami —

, Leidžiasi saulė nuraudus — 
šiaušias krantai barami.

Ko jus ten šmėkšot prie kranto?
Ašaras braukiat? Baugu?
Vergo širdis nesupranta
Mėlynos laisvės bangui

Neša tolyn mus eldiją
Juros dvasia nerami —
Aš gi su tais, kur nebijo 
Plaukti bangų barami.

Užsitarnaukime Pri 
pažinimo Musų 

Darbų

GYVENIMO LYGSVARA
~ m~w—inrnnffinwm uiuiiomjui.i

Rašo C na B. Kuilius

KAIP GIRTI GYVENA
Prie ielos stovėjo sena, per- 

svirusi trobelė. Ji buvo taip se
na, kad su savo stiklinėmis aki
mis ji nei saulės Šviesos nebe
galėjo gerai'matyli. Per jos su
trukusias sienas švilpė vėjas; 
per jos stogo plyšius vidun var
vėjo vanduo.

Toje trobelėje gyveno: vyras 
su žmona, jų dvi dukterys ir tų 
dukrelių mamos brolis, Džimis. 
Džimis buvo nestoras ir neaukš
tas žmogus. Jo mažas, apvalus’ 
veidas buvo su raudonomis li
nijomis išbraižytas. Tai jo nuo
latinis degtinėje mirkimąs tokį' 
jo veidą padarė. Jis mylėjo ją 
bet ji, kaip kirmėlė, čiulpė jo 
kraują, ėdė jo nervus ir jų vie
toje palikdavo jam nuodų pil
nas jo kūno vagas. Tie nuodai 
visas jo jėgas valdė. Taigi Dži
mis buvo be geros valios, . be 
laisvės ir nukryžiavota auka, 
tiktai ne prie kryžiaus prikalta 
asmenybė. .

Tų mergaičių mama ir jų tė
vas negeriau už Džimį teątrode. 
Jiedu irgi buvo piktų vėtrų pa
stumdėliai. Jie retai ėjo gatvėn. 
Retai nešė savo veidus prie švie
sos spindulių. Jie gėrėjosi su 
savo nuskurusios trobelės sie
nomis, netaisė jų ir leido joms 
vis labiau irti. Jie buvo apleidę 
jiems jų tėvų paliktą pastogę, 
jie buvo apleidę ir savo dvasią.

Tarp tų trijų žemės pek oje 
verdančių žmonių reikėjo gy
venti toms dviem mergaitėm. 
Jos buvo menkos ir mažo ūgio. 
Vyresnioji mergelė visur trium
favo su savo gabumu ir proto* ir įtakingas^ 
švelnumu. Ji nesikišo į kitų vai
kų reikalus, nieko geresnio ne
ieškojo, prie visų taikės. Ji sa
vo namuose dirbo. Kai jos tė
vai ir dėdė Džimis sėdėdavo 
prie šilto pečiaus, ji nešė kurui 
anglis, šlavė trobos aslą, maz
gojo indus.

Dabar, kur stovėjo tų mer
gaičių sena trobelė, per žiemą 
guli skaistus sniegas, o vasaros 
metu per tą žemės plotą eina 
siauras takelis. Jau keli metai, 
kaip miestas nuvertė trobelės 
sienas ir su jų plytomis užly
gino jos žemės duobes. Tos dvi 
mergaitės išėjo gyventi į naują 
vietą — toli nuo to sėmės skly
po, ant kurio jos buvo dėl var
go gimusios. .

Jos dingo iš apylinkės akių, 
bet jų gerumas ir švelnumas 
pasiliko kitų vaikų atminty. 
Taigi, vieną vakarą, kai žemė 
buvo apsnigusi, o jaunos Zosy- 
tės akys negalėjo užmigti, nes 
jos ,mintis žaidė, juokėsi, bėgio
jo po su baltu sniegu apklotą 
žemę, — tai tą vakarą Zosytė 
paklausė savo motės — ar at
meni Bemadiną, kuri prie ie-. 
los, ant kampo gyveno? ,

—Atmenu ją ir tau jos pasa
kytus žodžius. Tą dieną, kai 
mes valgėme obuolių pajų, ji tumo, vertą matyti. Rodoma 
tau sakė — ir mes turėjome pa

jų, bet mama su tėveliu suval-
M • •ge jį...
Zosytė tylėjo. Jos motė irgi

neprisiminė. Gal jos savo tylo
je meldė pasaulio^ kad jis šiais 
metais daugiau mažų vaikučių 
nepasiųstų į tokius pamuš, kaip 
kad Bernadįna turi...

—Viekšnių šioltė
(iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiliniiiiiiiiu

kino-TeatraSĮ
( M O VIE Š )

šiandien pakalbėsime apie 
pora visai lengvaus turinio ki
no komedijų.
“Charlie' McCarthy Detective”

Ši misteriška komedija, ma
nau, turės prajubkint visus, ir 
visokio ūpo kino lankyt s jus. 
Labai keista, kada tas pag.dys 
Charlie McCaftby 'f gumoj a ly
giai kaip žmogus. Kuomet sma
giai juokiesi iš jo krečiamų 
šposų, visai nė nępamąstai apie 
Edgar Bergen, Charlio papa. 
Čia taipgi randasi ir tas visai 
neaptašytas Mortimer Snerd, 
kuriuo Charlis baisiai pikt na
ši. Edgar Bergen pasirodo labai 
populiarus tarp jaunučių kino 
lankytojų. Jis visai įtikinančiai 
vaidina visus tris charaktzr us 
tai yra Charlie McCarthy, Mor
timer Snerd ir pats save. Vei
kalas kaip ir kiti panašaus tu- 
iinio veikalai. Labai turtingas 

bet paslaptingai 
klastingas žmoglis lieka nužu
dytas. Tuomet visa reguliarė ei
ga surasti, kas tą padare. Čia ir 
pasirodo, kad geras detektyvas 
yra tasai Charlie McCarthy. 
Komedija labai gyvai suvaidin
ta. turi daug juokingų situacijų. 
Charlie dainuoja apie savo ga
bumus kaipo detektyvo. Policu 
ja ir gengsteriai čia labai juo
kingai vaizduojami. Kada pa
sieks apylinkių teatrus, pama
tykite “Charlie McCarthy De- 
lective”. Smagus juokas mums 
visiems naudingas.

“Brother Rat and a Baby”.
Ši pilna nesąmonių komedija, 

manau, linksm’ns daugiausia 
jaunimą. Veikalas yra tęsinys 
pirmos gan populianės komedi
jos “Brother Rat”. Sąstate va
dovaujamas roles vaidina tie 
palys trys jaunuoliai) būtent — 
Wayne Morris, Ėddie Albert ii 
Ronald Reagan. Trys mokykloj 
draugai pradeda savistoviai gy
venimą. Vienas iš jų jau vedęs 
ir turį sūnų vieno meto senu
mo, vardu Commencement, ku
ris sudaro, taip sakant, visą 
branduolį keisčiausių įvykių, 
apie kuriuos papasakoti butų 
beveik negalima. Bet turint lai
ko, ir hereikalaujaht daug rirtl-

Sekant lietuvių moterų visuo 
meninį veikimą dažnai tenka 
girdėti nusiskundimai. Aš au
koju savo laiką, energiją, savo 
talentą, o mane žmonės visai 
nesupranta, neįvertina, žodžiu, 
nepripažįsta man tinkamos gar
bės, kurios aš esu verta. Tokia 
dažnai būna musų pačių opini
ja apie save, apie savo tik pra
dinius, dar svyruojančius žings
nius visuomeninėje veikloje.

Palauk, sese, sustok ir trupu 
cinką pagalvok. Paanalizuok 
savo darbą, savo pasiaukoji
mus. Argi iš tikrųjų tu esi taip 
nepamaįpoma esybė, be kurios 
musų visuomeninis pasaulis vi
siškai sugriūtų? Kokios svarbos 
yra gi tavo darbai? Kodėlgi ta
vo darbus turėtų daugiau įver
tinti už kitų?

Čia mes lengvai užmirštam, 
kad aktyviai dalyvaujant pa 
žangesniam veikime mes ran
dam tam tikrą pasitenkinimą. 
Mes esajne dažnai priverstos 
sekti ir studijuoti tokius klau
simus, apie kuriuos kitaip gal 
nei nepagalvotume. Tas savai
me jau rodo, kad laiko mes 
eikvojame, priešingai mes 
čios turime iš to naudą, nes 
tobuliname savo asmenybę,
stom savo geresnes ypatybes. 
Nejaugi rastume geresnio pasi
tenkinimo lankydamos vien bri-

Jei aš galėč.au 
lietuvių moterims patarimą, tai 
aš visų pirma joms patarčiau 
turėti ir mėginti įgyvendin i 
ygs.arą gyvenime, nes lygsva
ra ir kuklumas padaro mote. į 
laimingą, ir jos gyvenimas

uis ir malonesnis.
Daugiausia moterys no tik 

bet ir kitatautės y;a 
ant “cxlrimists” --- lai 
jos pradeda gera, tai 
be saiko. Jei moteris

duoti musų (pusryčius, nes jos mamytė n« 
lik dirba dėl savęs, bet ir dėl 
jos. Mano supratimu, tos duk
ters motina yra liek pat kilta, 
kaip ir duktė, nes motinos yra 
šventa pareiga išauklėti savo 
kūdikius tinkamai — jiems 
duoti atsakomybę gyvenime iš 
jaunų dienų. 16 metų duktė ne 
tik kad turėtų savo mainyki 
padėti nešti gyvenimo sunkią 
naštą, bet ji turėtų mėginti pi- 
vaduoti savo mamytę kiek t k

subytina”. Tu ją mu

Chicagos teatre.

ne
pa
inu
vv- v

yra, jei 
traukia 
pradeda rūkyti, tai ji kur kas 
ir vyrą
lysi ir kavinėje rūkant, ir ta 
vernoje ji po kiekvieno kl uks- 
n o alaus traukia cigarelus 
Gatve eidama ruko, kiek ji tik 
gali, tiesiog iriai ji visur ruks 
ta kaip Lietuvoje kaminas, net 
pikta į tokią moterį žiūrėti. 
Tokia moteris neturi lygsvaros 
gyvenime.

Na, ar loji moteris turi lyg
svarą gyvenime, kuri taip labai 
myli savo vyrą, kad jį visur se
kioja, publikoje bučiuoja ir 
taip toliau. Jei tokia motelis 
pamato, kad jos vyras su mo 
teria biskelį pasijuokia arba 
pašoka, na, o jei dar akį pa
merkia, tai jau, neduok dieve, 
ta moteris iš didelės meilės ver
kia, alpsta, keikia, šaukia kiek 
ji tik gali ant to biedno vyro,

žinoma, aš nesakau, kad vi
sos moterys neturi lygsvaros 
gyvenime. Abelnai imant, mes 
rasime didesnį nuošimtį mote
rų, kurios ne tik kad veda gra
žų šeimyninį gyvenimą, bet jos 
ir auklėja pavyzdingas šeimas. 
Tos motinos ir moterys yra, 
taip sakant, “moderale” visame 
kame. Tokios moterys, jei jos 
ruko, tai ruko su saiku, jei 
kaip kada prie kompanijos iš
geria, tai jos irgi nepasigeria * 
taip, kad nežinotų, kur jos gy
vena. Jos turi lygsvarą gyveni
me.

ten neesamas drauges ir pažįs
tamas, katra kokias naujas gro
žybes įsigijo, kokiu automobiliu 
važinėja ir, ar užmokėta už jį 
ir daug kitokių “labai svarbių” 
klausimų... Tuomet tai jau 

Q galėtum jaustis, kad ne tik eik
voji savo laiką, bet tikrai ken
ki sau, nekalbant jau apie ki
tus.

Jeigu kartais išgirstam mums 
padarytas pastabas, neturėtume 
užsigauti. Tas lik parodo, kad 
žmonės seka musų veiklą, įdo
mauja musų pastangomis. Rea- 
iizuodamos tą faktą, turėtume 
dar daugiau sukaupti savo pa
siryžimą, kad sekantis žingsnis 
musų užsibrėžtam kelyje butų 
tikresnis, tvirtesnis, kad jame 
nebūtų jokio svyravimo.

Jeigu kariais kuri iš musų 
veikėjų būna kiek daugiau į- 
vertinta, negu mes, tai mes, vie
ton džiaugtis, kad viena iš mu
sų tarpo pasiekė tokį laipsnį, 
kuomet pažangioji visuomenė 
su ja skaitosi, kaipo su autori
tetu josios darbuose, sakau, 
vieton maloniai ją pasveikint 
už jos pilnai užtarnautą garbę, 
greičiausiai pradedam pavydėti. 
Mes visai užmirštam jos ilgų, 
ilgų metų nenuilstančią darbuo
tę. Užmirštam, kad gal jos vi
suomeninis veikimas prasidėjo 
visai jaunuose metuose, net ta
da, kada mes dar tuomi neįdo- 
tnavome, ir kad ji, nereikalau
dama jokių pripažinimų, jokių 
pagdrbų ir padėkų, per eiles 
metų dirbo.

Šiandien, jeigu pasidarbuo- 
jam kokiam klube, parašome 
keletą recenzijų bei korespon
dencijų, tai jau jaučiamės dide
lius darbus nuveikę. Negalime 
reikalauti įvertinimo nuo žmo
nių, jeigu pačios neįvertiname 
kitų darbuotės. Juk ir kitos au
koja savo laiką ir pastangas, 
bet daugelis iš jų randa malo
numo tame. Jos džiaugiasi tu
rėdamos kilnesnę prabangą, 
progą pasidalinti mintimis ir 
įdėjomis su kitomis veikėjomis,

nias truputį paflirtavo su kita. 
Jei tokia moteris yra gera, tai 
jau per daug gera, na, o jei 
bloga, tai tampa tikra “she de- 
vil”.

Man regis, kad abelnai imant 
šiandien moteris negali sau su
rasti taip vadinamo lygsvaros 
kelio, ant kurio ji galėtų su 
saiku savo trumpą gyvenimą 
pragyventi. Pavyzdžiui, mes 
paimkim kai kurias molinas, 
kurios auklėja vaikučius, mes 
rasime, kad jos tiek savo vai
kus myli, kad lieka jų vergė
mis. Arba juos tiek apleidžia, 
kad jų kiek paaugę vaikai tin
ka tik pataisos namams ar ka
lėjimui.

Man visai neperseniai teko 
būti vienoje lietuvių šeimynoje. 
Ta šeimyna susidėjo tik iš mo
tinos ir jos 16 metų dukters, 
kuri lankė “high school”. Man 
teko būti pas jas apie septintą 
valandą ryto. Kai aš pas jas nu
ėjau, tai duktė dar gulėjo, o 
motina parėjo tuo laiku iš dar
bo, kurį dirbo kur tai ofise 
(grindis mazgojo naktimis). 
Motina, kuri galėjo būti apie 50 
metų, atrodė tiek pavargusi ir 
silpna, kad man ji atrodė tikra 
ligonė. Kaip tik motina įėjo į 
stubą, tai jos duktė sušuko 
angliškai, kad motina jai pa
duotų jos “sliperius” ir pada
rytų jai kavą, nes, girdi, ji 
esanti “hungry” ir neužilgo tu
rėsianti eiti mokyklon. Man tas 
reginys padarė baisų įspūdį. Aš 
negalėjau susilaikyti tos duk
ters nepaklaususi, kodėl ji pa
ti negali sau kavą pusryčiams 
padaryti? Ji man tuojau atkir
to, kad, girdi, ji nenorinti ka
vą daryti..Gerai ir su tvarka iš
auklėta duktė nedrįstų savo pa
vargusiai motinai, iš darbo pa
rėjusiai, liepti jai sliperius pa
duoti arba pusryčius pagamin 
ti. Ji pati atsikeltų kiek anks
čiau ir ne tik sau, bet ir savo 
pavargusiai mamytei padarytų

Aš manyčiau, kad tos mote
rys, kurios neturi saiko gyve
li.me, turėtų pasimokyti iš tų 
moterų, kurios gyvendamos su 
saiku ir lygsvara gyvena laimin
gai ir sėkmingai. Žinoma, yra 
daug lengviau moterei va kšti- 
nėti po vakaruškas ir sėdėti ta
vernoje, negu kd nors lavintis, 
kad galėtų pagerinti savo gy
venimą, kad galėtų susirasti tą 
lygsvaros kelią, kuris ją nuves
tų j laimingesnį gyvenimą. Bet 
būti nelvark.ngai ir be lygsva
ros Jlėra natūralūs dalykas, nes 
visas musų pasaulis yra lyg
svaroje ir tvarkoje surėdytas. 
Būti be saiko yra gamtiškas 
nusikaltimas, ir moteris be lyg- 
svarus ar saiko anksčiau ar vė
liau nukenčia ne tik fiziškai, 
bet ir • morališkai.

Taigi, moterys, kiek tik jus 
galite, mėginkite vesti savo 
trumpą gyvenimą lygs .a: oje. 
Mėginkite susirasti sau tą ke
lią gyvenime, kuris jus nuves 
į tą moterų karalystę, kuri yra 
pavyzdinga, tvarkinga, pilna 
įdomumo ir turtinga lygsvaro
je.

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

DIDELIS ŽIEMOS FAVORITAS

“Pork Chopsai” yra sultingiausi 
ir turi geniausi skonį, kai jie yra 
kepami lėtai. Mėsos rėžiai turi būti 
supiaustyti storai, su kišeniais kau
lo pusėj. Juos užpildykit kamšalu, 
kurį labiausia mėgstate, ir pakepin
kite ir vieną ir kitą mėsos pusę 
karštoj skauradoj. Kai gražiai pa
ruduos, apibarstykite druska ir pi
pirais, pridėkite truputį skystimo 
(vandens), tvirtai skauradą užden
kite ir kepkite labai lėtai. Kepkite 
tol kol iškeps. Galima kepti virš 
atviros ugnies arba pečiuje. Labai 
svarbu, kad vienu sykiu nepridė- 
tumėte perdaug skystimo. Jeigu iš
garuoja, tai visuomet galima pri
dėti daugiau. Su ištirpusiais mėsos 
riebumais galima padaryti labai 
skanų sosą.

—Catherine Stokus.

Tokios musų sesės greičiau į- 
vertintos, negu tos, kurios to 
reikalauja. —A. B. N.

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS 

— įvyks — 
Sausio 14 d.. 1940

RUBSIUVIŲ SALEJE 
333 So. Ashland Blvd.

gal%25c4%2597%25c4%258d.au


Ketvirtai, sausio 11, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.
X

Iš l IliTUVOS AMERIKON PER KARO 
SRITIS

J. J. Žuko Patyrimai Lietuvoj 
ir Kelionėj

(Tęsinys)

Su vakar atpasakotu aštuo- 
nių keleiviij užgriebimu musų 
laivo “Saturnia” patyrimai su 
submarinu nepasibaigė. Apie 
tolimesnius įvykius daug kas 
turbut jau skaitė “Naujienų” 
pirmo puslapio žiniose arba 
angliškų laikraščių telegra
mose plačiai rašė. Ir, tikėkit 
ar ne, mes patys, Saturnijos 
keleiviai buvę mirties šešėlyj, 
daugiausia apie tai ir sužino
jom iš tų New Yorko laikraš
čių. Supratom kaip arti pražū
ties mes buvom.

Pirma^zenklas, kad sutikom 
submarinu, buvo žybčiojanti 
šviesą juroj. Mums nebuvo ai
šku kodėl ta šviesa vis užgęs- 
davo ir netrukos vėl pasiro- 

\$ydavo, kiekvienų kartų vis 
kitoj juros dalyj. Vėliau mes 
supratom, kad submarinas ar
tinosi prie musų laivo zigza
gais, tuomi neišduodamas il
gesniam laikui savo pozicijos, 
ir apsisaugodamas nuo šūvių 
• v 
1S
jo imti šansų, nes, 
sų laivas buvo italų “Saturnia”, 
bet tai galėjo būti kamuflažuo- 
tas, tuo vardu pasivadinęs sti
priai apginkluotas “keleivinis” 
priešo laivas.

Bet tuomi to franeuzų sub- 
marino apsauga dar nepasibai
gė, kaip pamatysim vėliai

Psremęs iš “Saturnijos
tuonis minėtus keleivius, sub
marinas davė ženklų “Satur
nijos” kapitonui, kad gali va
žiuoti. Netrukus musų laivo 
motorai pradėjo dusliai alsuo
ti, skardžiai sugaudė laivo si- *11 * c* •/ • ”r. 4 n < • ‘V . * • < rena ir pradėjom judėti. Iki to 
laiko jo visai nematę, mes da
bar pastebėjom alslokai nuo 
“Saturnijos” plūduriuojanti

Bet tai 
juk visi 
submari- 
nuo mu

laivo. Submarinas negalė-
tiesa, mu-

as

gantį sliekų—lai buvo subma- 
rinas.

Staiga, lyg kas butu smėlio 
į juos pripylęs, motorai vienu

laivų ir visu smarkumu 
sukti algai. Kas sėdėjom, 
neišvirtom iš kėdžių, kas 
vejom denio kraštuose, 
nesukritom jūron.

Kas Atsitiko?

ėmė 
vos 
s lo
vos

Kas įvyko, visus perbėgo 
klausimas. Ar torpeda?. Bei 
juk submarinas atliko kas rei
kėjo ir neitralio laivo neper
spėjęs neskandins. Argi buvo 
mina? Rodos, negalėtų būti, 
nes bAyom toli nuo Anglijos ir 
Francijos vandenų ir mina juk 
tiek toli negalėtų nupluduriuo-

da neabejojamai submarinas 
butų nuėjęs dugnan, o musų 
laivas butų išlėkęs oran. Sub
marinas buvo pilnas torpedų, 
rodos vežėsi aštuonias, taipgi 
vežėsi daug kitokios amunici 
jos ir sprogstamosios medžią 
gos. Reikėjo tik kibirkšties.

Tūkstantis Dirba 
Surengime Lietuvos 
Laisvės Paminėjimo
Didelis Jaunuolių Užsimojimas

Neveltui Bankietavo

CLASSIFIED AE S
HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGAS VAČMONAS, 

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

į jie apsimetė irgi nieko nežiną 
ir taip paliko musų klausimus 
neatsakę.

Negalėdami informacijų 
gauti, reikalų' šiek-tiek primir- 
šoni. Pradėjom kalbėti apie aš- 
tuonių keleivių suėmimų, lai
ve likusias šeimynas, apie ka
rų ir Amerikų. Vėliau, kai iš
girdom, kad musų kapitonas 
iškėlė savo asistentams, laivo 
oficieriams, puota su šampanu 
ir konjaku, nepagalvojom, kad 
tos vaišės turėjo ką nors ben
dro su misterišku laivo, sukrė
timu.

Rytojaus dienų vienas mano 
stalo draugas priėjo prie ma
nęs ir sako, ar žinai kas va
kar įvyko. Vos neįvažiavom į 
submarinu. Nejaugi!
negalimas daiktas, 

aiškiai matėm, kad 
nas stovėjo gana toli' 
sų laivo.

Nežinau, gal taip, bet sakau 
kų girdėjau, atsakė draugas, ir 
vėl įvykį primiršom.

Dabar iš viso incidento gali
ma pasijuokti, nes viskas pa
sibaigė laimingai. Bet kai su
žinojom smulkmenas apie tai 
kas įvyko, visi buvom šviežiai 
nuo laivo, dar gyvenome ke
lionės mintimis, ir mus visus 
šaltas prakaitas išpylė.

Buvo Trys Submarinai

Štai kų mums papasakojo 
kapitonas, kuris protingai pa
sielgė nieko apie įvykį nesaky
damas iki nepasiekėm New 
Yorkų. Kitaip, per visų kelio
nę būtume drebėję baimėj.

Grįždamas prie submarino 
zigzagavimo jjrie musų laivo, 
kapitonas paaiškino, kad fran- 
euzai neėmė jokid šhn^ų it sa
vo apsaugai ir užtikrinimui, 
kad “Saturnia” nebandys pa
bėgti. Buvo ne vienas, bet trys 
submarinai. Skvadrono vadą- 
submariną—su kuriuo turėjom 
reikalų, lydėjo du kiti mažesnį 
povandeniniai laivai. Vienas 
buvo laivo priekyj, a antras 
turbut laivo kitam šone. Abu 
neturėjo žybčiojančių šviesų 
ir abu per visų laikų buvo pa
sinėrę, tad keleiviai jų ir nepa
matė. Kur tie du submarinai 
buvo—nežinojo net laivo ka
pitonas.

“Saturnijai” pradėjus plauk
ti, submarinas, buvęs laivo 
jriekyj, ėmė ir iškišo nosį iš 
vandens, kildamas paviršiun, 
ir kaip jau atspėjot—“Satur
ną” su juo vos nesusidūrė.

Akimirka vėliau — ir visi, 
ir submarinas ir musų laivas 
ir mes visi keleiviai būtume 
išlėkę oran. Pastebėjęs netiko-

Tai buvo naktis. Musų lai
vui susprogus, butų kilusi di
džiausia panika, ir kas nebū
tų žuvęs pačiam sprogime, tas 
butų prigėręs vandenyj. Taip 
butų pasibaigusi submarino, 
musų laivo įgulos ir visų kelei
vių, kartu ir Žuko, kelionė. 
Neveltui kapitonas kėlė savo? 
oficieriams bankietą!

Bet išlikom gyvi ir dar tu
rėjom progą laikraščiuose pa
skaityti kas mus ištiko. Turė
siu ir ką savo vaikams papa
sakoti. O| vėl vaikščiojant 
tvirta Amerikos žeme, vėl gy
venant po jos vėliava, tarp 
draugų Chicagoj, aš tegaliu 
pasakyti, kad mes amerikiečiai 
nežinom kokie mes laimingi. 
Čia pralekiantis lėktuvas ne
reiškia bombas, Čia nereikia 
lysti į urvus ir čia nereikia 
naktį tamsoj grabaliotis. Bet 
jau nekalbant apie tai, čia ga
li ir geros kavos• išsigerti, ne
reikia kuponų plėšinėti ar ei
lėj stovėti jei nori valgyti, čia 
gali ir skaniai užsirūkyti, ir 
juokų radio programuose pa
klausyti ir laikraščiuose tikrų 
žinių ir linksmų nonsensų 
paskaityti.

Gal tai menki dalykėliai, bet 
kokie jie svarbus kaip širdis 
jų išsiilgusi, kai jų nėra!

Taip, smagu vėl Amerikoj 
būti! Žinau, kad rytoj pusry
čiams vėl gausiu puodelį geros, 
karštos, kvepiančios kavos ir 
po to—užsidegsiu tikrą, iš ta
bako padarytą cigaretą!

(GALAS)

“NAUJIENŲ” KON- 
TESTO EIGA

apibėrėm juos klausimais. Bet ilas gal nusigando, nežinau, bet

NAUJIENV-ACME Telephoto
Samuel De Las, kuris pri

sipažino nužudęs Nellie
Sharp. \

Diena Iš Dienos
JAUNI BRIDGEPORTIEČIAI
SUSIŽIEDAVO

Per praeitas šventes įvyko 
susižiedavimas jaupų bridgepor- 
tiečių, kurių tėvai yra pažįsta
mi daugeliui chicagiečių.

Susižiedavo Antano ir Evos 
Churų vienintelė duktė, Miss 
Bernice su jaunuoliu Walteriu 
Shumack, sūnumi Mykolo ir 
Rožės Shumackų, 3146 S. Union 
AvenUe.
^Valteris įteikęs sužieduoti

nei p-lei Bernice puikų deiman
tinį žiedą. -

P.p. Churai yra pasiturį biz
nieriai. Turi biznį savo namuo
se, 3253 So. fHąlsted St. Jų duk
tė Bernice flJra 
lėta ir mokinasi 
kykloj.

JaunuolisljW.
pastovų, gera darbą, R. C. Lar 
kin Machin^ry kompanijoj...

Jei tiktai taip vadinamoji 
“senoji karta” nuoširdžiai prie 
musų darbo prisidės ir jį pa
rems, tai Chicagos lietuviai 
šiemet matys patį didžiulį ir ] 
iškilmingą Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimą., Taip at
siliepia jaunosios kartos vei
kėjai, kurie dabar yra pasinėrę 
to paminėjimo surengimo dar
be. <

Suvirš vienas šimtas (jauni
mo vadų žmonių, kurie Lietu
vai atgaunant savo laisvę 1918 
metais, buvo tik maži kūdi
kiai ir neturėjo supratimo ką 
Vasario 16 dienos įvykis reiš
kia jų tėvams ir tėvų žemei, 
mobilizavo apie tūkstantį vei
klių jaunuolių xir daro plačius 
planus surengimui Lietuvių 
Dienos, sekmadienį, vasario 
4 d., Cicero stadijone, 19th Si. 
ir 52nd Avė., Cicero.

Cicero stadijone yra 5,000 
sėdynių ir L. Dienos komite
tas tik, jog kiekviena sėdyne 
bus užimta kada pasikels pro
gramo uždanga.

Milžiniškas Programas*
I

Jonas Juozaitis, komiteto 
pirmininkas, pareiškė, kad 
programą bus gigantiška. Jos 
pildymo dalyvaus apie 500 as
menų, įskaitant dainininkus, 
sportininkus ir muzikantus. 
Dalyvaus du legionierių benai, 
vienas lietuvių — Dariaus ir 
Girėno posto vaikų, antrasis—■ 
Commonwealth Edison Co. 
Posto, kuris turi suviršs 300

MISCELLANEOUS FOR SALE 
(vairus Pardavimai

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

SMOLER BROS. 
2300 Wabansia.

gražiai išauk- 
aukštesnėj

Shumack

mu

turi

PARDAVIMUI TRYS KAPŲ lo
tai Lietuviškose Tautiškose Kapi
nėse. Bargeno kaina. Priežastis — 
išvykimas iš miesto. Tel. BERWYN 
5995-R.

PARDAVIMUI FEEDER PRIE 
1515 West 69thj St. Kreiptis Jaffee, 
11. So. La Šalie St.

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

REIKALINGA MERGINA už vei- 
terką restaurante ir taverne.

1615 West 43rd St.

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

Briargate 7113.

LU ■ tl l\ IV Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Fagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

i URBAGėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu* 

‘ vėms, Papuoši-
i GĖLININKAS
I 4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

šinistams ir vairo oficieriams. 
Motorai pradėjo traukli laivų 
atgal, vairuotojas suko į šo
nų—ir pasisekė tragedijos iš
vengti. Vienok musų laivas 
submarinui uždavė per nosį, 
nepramušdamas skylės, bet tik 
pastumdamas, jeigu galima į- 
sivaizduoti kaip keliolikos tūk
stančių tonų jurų milžinas 
“stumia”.

Jeigu motorai nebūtų pra
dėję suktis atgal ir jeigu vairas 
nebūtų laivo pakreipęs šonan, 
“Saturnia” butų kirtusi <sub- 
marinui per patį vidurį, ir ta-

Nuo Frenzelio, 
Toronto, Canadoj

Gerb. “N.” koiUeslo bendra
darbiai: Man yra labai malonu 
matyti tokį didelį skaičių konJ 
testanlų, kurie dirbo per išti
sus praeitus metus ir dabar 
mes galime gėrėtis musų at
liktu darbu. Tiesa, ne visiems 
buvo progos atsiekti aukštes
nių kopėčių laiptų, bet nenu
stokime vilties ir tie, kurie e- 
same žemesniuose laiptuose, 
nes šiame konteste įgijome ge
ros praktikos ir laike kito kon- 
testo gal ir mes galėsime už
kopti į aukštesnį laiptų. Nors 
man teko tik trečias laiptas, 
bet pradėdamas kontesto dar
bų aš ir to nesitikėjau, lodei 
aš esu labai patenkintas savo 
atsiektu laipsnio ir širdingiau- 
sį ačiū tariu visiems, kurie pa
rėmėte mane atsinaujindami 
arba nauji užsirašydami “N.”

Labai butų malonu dalyvau
ti toj didžioj kontestantų ir 

■“N.” skaitytojų sueigoje, kuri 
įvyks sausio 14 d. bet mano 
aplinkybes man to nedaieidžia. 
Tad priimkite, visi kontesto 
bendradarbiai, man širdingiau
sius linkėjimus, kad. ateinan
čiame “N.” konteste mes visi 
atsiektume dvigubai didesnių 
rezultatų. ’A. Frenzelis

buvo

PASVEIKO JAMES 
LEiSTRoęd

Kiek laiko atgal 
praneštą, kad sunkiai susirgo
James Leistrom, gyvenantis ad^ 
resu 2932 W. 39th. Dabar li
gonis jau pasveiko ir vėl'dar
buojasi, kaip ir pirmiau.

Rp.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

.. t

William Dragūnas, 26,
Gertrude NValker, 19

Alfred Benke, 28, su Marie
Redmond,

IIoward Hammond,
Michaelinc plikus, 22

Anlhony Paplauskas,
Eunice Zelevičius, 20

Fred Dombrosky, 24, 
ry Petrauskas, 24

Thomas Chėrnauckas, 23, su
Victoria Slauzgalvis, 21

Gilbert Gcąry, 39, su Mary
Gillis, 41 j i

36, su

su

su Ma-

Reikalauja 
‘erskirij

Mary Walsh nuo 
Walsh <•'

James

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE' FURNITURE* SINCE 19M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

“Naujienų” 
Kontestantas 
Buvo Susirgęs

J. Maksvitis, gyvenantis Cal- 
umet City miestelyj, buvo 
sunkiai susirgęs ir “Naujienų” 
kontesto pabaigoje negalėjo 
daug darbuotis. Bet jau, dabar 
'sveiksta ir žada dalyvauti 
“Naujienų” Kontestantų ir 
Skaitytojų Koncerte, kuris į- 
vyks sausio 14 d., Amalgamted 
Salėj, prie 333 So. Asland Bul
varo.

Gavo
Perskiras

Marie Š(ankitewicz nuo Alek
sandro Slankiewicz

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

sausio 14 d., 1940
RUBSIUVIŲ SALEJE
333 So. Ashland Blvd.

•« ' j , r--' V- ' '■ ■ . . ‘

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 
BO narių metinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, sausio 11-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 WARD0 LIET. DEMOKRATŲ 

organizacija šaukia svarbų narių 
susirinkimą sausio 11 d. 8 vai. va
karo, 2417 W. 43 St. Hollyv/ood 
svet. Visi nariai prašomi atsilan
kyti. Yra daug svarbių reikalų, bus 
naujos valdybos rinkimas ir per
statymas kandidatų į Ward comi- 
timenus. —Valdyba.

KRIAUČIŲ LOKALO 269 A. C. 
W. of A. narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 12 d. 7:30 ?al. 
vakaro Amalgamated Centro na
me, 333 So. Ashland Blvd. Kvie
čiami dalyvauti. Bus naujos valdy
bos įvesdinimas ir kiti reikalai.

— Valdyba.

Sporto programų daly įvyks 
krepšinio lošimas, kuriam da
lyvaus Lietuvių Olimpiados 
žvaigždės, krepšininkai, kurie 
žaidė pernai Lietuvoj, ir Chi- 
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minėjimą ir sužinoję, kad puse 
viso parengimo pelno eis Vil
niaus lietuviu 
siūlė savo paramą, 
savo krepšininkų 
turės savo didelių 
žvaigždžių ir patys 
skaitlingai.

šelpimui, pa- 
Jie duoda 
komanda,

atsilankys 
JAU N.

Sausio 20 d.
Joniškiečių Kliubo
Metinis Vakaras

Metinis susirinkimas šį 
sekmadienį

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo metinis susi
rinkimas įvyks sekmadieni, 
sausio 14 d., Hollyvvood Inn 
svetainėj, 2417 W. 43rd St. Pra
džia 1:30 vai. po pietų.

Prašome visų kliubo narių 
susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstymui. Bus 
renkami darbininkai įvykstan
čiam šeštadienį, sausio 20 d., 
vakarui su programų.

Šis vakaras bus kliubo meti
nis vakaras, todėl visiems Jo
niškiečių Kliubo nariams kaip 
ir privaloma dalyvauti. Bus vi
sokių įvairumų, šauni “Swing 
Master” orkestrą šokiams. Pra
džia 7 vai. vakaro. Įžanga tik-

Rengimo komisija ir valdy
ba deda daug pastangų, kad 
vakaras butų linksmas ir pa
linksmintų visus apsilankiusius 
svečius. —Rengimo Komisija.

Redakcijos
Atsakymai

BendokaiČiui: Tamsios raši
nys jau tilpo kitame laikraštyj, 
todėl mes nematome reikalo jį 
perspausdinti. —Red.
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Pirkite tose krautuvėse, ku»t
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų ruošos darbui mažam 
apartmęnte, padėti prie virimo ir 
vaiko. Būti $7.00. Dorchester 8893.

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ prie 
rajaninių suknelių. Kreiptis 1261 S. 
Halsted, 4 aukštas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GERĄ BIZNĮ PRIVER
STA esu greitai par- • 
duoti dėl nesveikatos. 
Dirba du bučeriai. Kas 
nusipirks šį mano pel- ’ 
ningą biznį, bus dėkin
gas man visą amžių. 

naujienos, 
Box 1120.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

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

PARDAVIMUI Detalinė TRUCK 
Anglių prekyba su 1939 dump 4000 
tonų metams. Rendos $20.00, ofiso 
įrengimas, Neon sainė ir tt. Viskas 
žema troko kaina. Triangle 4678.

MADOS
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
ALABAMA, GULF COAST PE- 

CAN GROVE modernas namas — 
elektriką—kasmet trys derliai — 
puiki vieta vištoms.

t \ Vanburen 6964.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ REIKMENŲ TAISYMAS
Taisome baldų nubraižas ir fini

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

f URE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI FRONTINIS SE

TAS, karpetas, miegkambario se
tas, virtuvinis pečius, akordijonas, 
radijo. Priverstas apleisti miestą. 
Šaukti po 4:30 vai. popiet. 4346 So. 
Christiana Avė.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtai^i Pardavimui

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

No. 4256—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 16. 18, 20; taipgi 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1730 
So. Halsted SU Chicago, IU.

PLUMB1NG & HEAT1NG
Įrengimai ir Apšildymas____

šildymcT 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 33Bf

NAUJIENOS Patter* DepL 
1789 S. Halsted SL, Chicage, H.

•triąsti man pavyzdį Na

.(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

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

• • •
Todėl jeigu turite kų par
duoti, mainyti. ifaui<Mnatl, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerL bet gsrtuki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classlfied” skyriuje.

SKAITYKITE kas dienų Nau
jienų 7-me puslapyje *Claes 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargeoų.
VISUOSE BIZNIO rrikaruose 
naudokitės Naujienų aukštas 
vertybės daasified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaaš- 
veždaml:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, Hl.
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TAI BUS TIKRAS NAUJIENIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS!

Gauname pranešimus iš visų Chicagos apylinkių, 
kad kontestantai su būriais draugų žada pribūti į “Nau
jienų” škaitytojų ir kontestantų koncertų iš visų Ameri
kos dalių.

Koncertas Įvyks sausio 14 d., Rubsiuvių svetainėje, 
333 S. Ashland boulevard.

Rengiasi atvažiuoti grupės naujieniečių iš Detroito, 
Rockfordo, Grand Rapids, Auroros, Racine, Kenosha, 
Waukegan, Gary ir daugelio kitų apylinkių. Atrodo, 
kad ateinantį sekmedianį bus tikras “Naujienų” skaity
tojų suvažiavimas.

Šiame koncerte programas bus trumpas, gyvas ir 
Įvairus, nes jį pildys Chicagos Lietuvių Vyrų Choras.

Po koncerto bus dalinimas dovanų kontestantams 
ir laimingiems skaitytojams. Po visų ceremonijų šokiai 
ir vaišės iki vėlumos.

Nevėiuokite, nes pradžia 4 vai. po pietų.
Skaitytojai bus įleidžiami su prenumeratos kvito- 

mis, o kurie gauna “Naujienas” per išnešiotojus ar per
ka ant kampų, išsikirpkite kuponą, kuris tilps “Naujie
nose” šeštadieni.

Svečiams neskaitytojams įžanga 40c.
T. Rypkevičia, kontesto vedėjas.

£^AUJIENŲ-ACME Telephoto
ROMA. Benito Mussolini išeina iš slėptuvės nuo bombonešių.

Sudėjo $6.00 Aukų 
Vilniaus Lietuviams
Iš SLA 289 Kuopos, Harvey

VAKAR
CH1CAG0J

&

Darbo Taryba Žada 
Apeliuoti Sprendimą 
Inland Plieno Byloj 
t > —:--------
Pralaimėjo Chicagos Apeliaci

niam Teisme

Hart-Schaffner •' 
Pelnė $400,000

Hart, Schaffner & Marx siu
vyklos vakar paskelbė, kad pe
reitais metais padarė $400,000 
pelno. Užpernai turėjo $305,136 
nuostolių.

Firma pranašauja, kad 1940 
— siuvykloms bus geri metai.

Inland

firmai 
unijų, 
darbi-

Federalė Darbo Santykių Ta
ryba žada apeliuoti i aukščiau- 
sį teismą nepalankų nuospren
dį, kurį Chicagos federalis ape
liacinis teismas išnešė 
Plieno bendrovės byloj.

Taryba buvo įsakiusi 
panaikinti kompaninę 
pripažinti C.I.O. plieno
ninku uniją ir pasirašyti su ja 
sutartį.

Inland advokatai tą tarybos 
patvarkymą atsisakė priimti ir 
kreipėsi į teismą.

Apeliacinis teisinas pareiškė, 
kad tardyme, kurį darbo tary
ba pravedė, Inland bendrovė ne
turėjo progos parodyti savo 
ginčo pusę; be to,‘darbo tary
ba neturi teisės darbininkams 
drausti rašytis kad ir į kom
paninę uniją, taipgi darbo ak
tas nereikalauja, kad samdyto
jas būtinai turi rašytis sutar
tį su unija.

Inland plieno bendrovės gin-i 
čas su C.I.O./plieno unija, taip
gi su darbo taryba, išsivystė 
iš “mažojo plieno” streiko, ku
ris buvo kilęs keletą metų at
gal.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais 
stų, pagal 
visus karo

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

Kaina 15c.

visų didesnių mie- 
kuri galėsite sekti 
veiksmus.
žemėlapio pusėje

Perspėja Saugotis 
Michigano Ežero 
Ledo

* --------------------
Policija vakar perspėjo chi- 

cagiečius neiti čiužinėtis ir ne
vaikščioti ant ledo Michigan 
ežero pakrantėj. Ledas ten nė
ra tvirtas, dažnai skyla, ir jau 
kelis neatsargius jaunuolius nu
nešė toli nuo kranto.

.uku.lu.i v'AV.uu iciepuuui

įProf. Howard L. Bevis, 
kuris liko išrinktas Ohio 
valstijos universiteto prezi
dentu.

^įlįĮĮ^jlĮĮĮĮĮ

Anglų kareiviai maršuoja dainuodami “Mes pakabinsime savo baltinius ant 
Siegfriedo linijos.”
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HARVEY, III. — Sausio 4 d., 
įvyko SLA 289 kuopos metinis 
susirinkimas. Apsvarsčius orga
nizacijos bėgančius reikalus, 
prieita prie skaitymo laiškų. 
Tarp jų buvo atsišaukimas nuo 
Komiteto Vilniaūs Kraštui šelp
ti. Jis buvo perskaitytas ir pri
imtas, bet pasirodė, kad iš ka
sos aukoti vilniečiams nebuvo 
galima.

Taigi liko pakeltas sumany
mas, kad patys nariai aukotų 
liuosu. noru. Musų Harvey lie
tuviai visuomet yra duosnųs ir, 
reikalui esant, niekuomet neat
sisako prisidėti su savo auko
mis.

Šį kartą aukavo sekami drau
gai:

J. Ratkus .............. $1.00
K. Shilinskis .......... 1.00
K. Skirmontas ...... 1.00
J. Beinor .................. 1.00
A. S. Skirmontas .... 1.00
K. G. Rutkauskas, P. Mila

šius, J. Masekas ir A. Lcmesh 
po 25c.

Viso susidaro .............. $6.00
A. S. Skirmont.

Apiplėšė Universite
to Raštinę

Trys ginkluoti plėšikai užva
kar užpuolė Chicagos Univer
siteto kasieriaus rumus, 5758 
Ellis avenue, ir pasigrobė $4,- 
500. Kambaryj buvo apie 100 
mokinių, susirinkusių užmokėti 
už mokslų ir dormitorijų kam
barius.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

Paren-

SEKMADIENĮ /

Sausio-January 14 d. 1940
Pradžia 4 vai. po pietų

Rubsiuvių Svetainėje
333 SOUTH ASHLAND AVENUE

Visi “Naujienų” skaitytojai, kurie prie du
rų parodys kvitų už apmokėtų prenume
ratų, bus įleidžiami veltui.
Šiame Koncerte bus išdalinta dovanos 
kontestantams ir skaitytojams. Bus labai 
gražus programas, kurį išpildys Chicagos 

/ Liet. Vyru Choras, po vadovyste K. STE
PONAVIČIAUS.
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Šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras |
Svečiams Įžanga 40c Asmeniui.
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• Nuo nuodingų gasolino du
jų pasimirė 50 metų Albert C. 
Goodnow, Glencoe, III, gyven
tojas. šeimyna atrado jo kūną 
garaže, ties 
Drive. Spėja, 
dė.
• Prie 139th
autobusas užmušė 19 metu 
ratininką William Baker, 
13112’ Avenue O.

600 Longvvood 
kad jis nusižu-

ir Brainard

Teikia Žinias Apie 
gimus.

Apie porą mėnesių atgal
Naujienos

Pare ifnų Informacijų Biurą.
Kliubai ir viso- 

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

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE

2343 So. Kedzie Avė.

avė.
dvi-
nuo

Dr.• Chtcagietis gydytojas, 
Leon Boim, 738 Sheridan road, 
prisipažino Waukegano polici
jai, kad jisai pasivogė $128 nuo 
dviejų daktarų, darančių ope
racijų St. Therese ligoninėje. 
Pinigus pasiėmė iš jų drabu
žių, kabančių prie operacinio 
kambario.
e Adresu 2Q74 Mihvaukee avė. 
nusižudė 44 metų aludininkas, 
Edward Ivvanski. Užsidarė ali
nės užpakaliniam kambaryj ir 
nusišovė. Turėjo finansinių ne
pasisekimų.

pieninėms 
palaikymų

vakar iš-

• Federalis prokuroras Tier- 
ney paskelbė, kad antradienį 
prasidės byla, keliama 43 as
menims ir kelioms 
už pieno monopolio 
Chicagoj.
• Koronerio džiurė
teisino Scrap Iron unijos pre
zidentų John Martin, kuris bu
vo kaltinamas nušovimu advo
kato Leon Cooke. Džiurė sura
do, kad ginklo pavartoj imtis 
prieš Cooke’ą buvo pateisina
mas. Mųrtin mirtinai pašovė 
Cooke’ų unijos raštinėj, gruod
žio 8 d.

• Bridgeportietis Stanley Mi- 
kosh, 3612 S. Halsted Street, 
buvo nubaustas $1.00 už nepa- 
klausymų policisto, kuris jam 
liepė pasukti iš Halsted gatves

grudimo prie skerdyklų. Kam 
man suktis ir gasoliną berei
kalingai deginti? atkirto Mi- 
kosh policistui.

• Policija suėmė 55 metų mo
teriškę Rose Sliwinski, nuo 1874 
N. Leavitt Street. Ji yra kal
tinama suorganizavimu gaujos 
jaunų 
vogti.
$5,000 
mų.

vagilių ir jų mokinimu 
Berniukai suvogė apie 

turto iš krautuvių ir na-

mažų mergaičių užkabi-• Už
nėjimą Seward parke už grotų 
vakar atsirado 58 metų chica- 
gietis, Charles Riamondi, 1132 
Orleans Street.

WEST FRANKFORT, Ilk, 
sausio 9. — Union Hospital li
goninės vyriausias chirurgas, 
Dr. A. W. Modert, rezignavo. 
Užsiims privačia praktika. Į 9 
metus jis padarė 9,000 opera
cijų.

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentų
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 nepriklausomybes 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 paduotų blankų į “Naujienas” arba Turnamento Komi
tetui, antrašu 6912 So. Western avenue, Chicago, III. ir gausite 
reikalingas formas ir informacijas.

ENTRY BLANK 
Midwest Lithuanian Championship Basketball Toumament 

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

NAME OF TEAM ............................... ........-......... .......................... . ..... .

MANAGER ................................................ 1______ ___________________

ADDRESS ..

PHONE ------
į> '
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