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KOMISARŲ TEISMAS KLAUSINES JUOS, 
KODĖL RUSAMS NESISEKA SUOMIJOJ

Vienas reikmenų parupinimo viršininkas 
jau sušaudytas

COPENHAGEN, Dąnija, sau- tus rusus surado užrašų, kurie 
šio 11. — Danijoj ir Norvegi- rodo, kad kariuomenės ir poli- 
joj gaunama pranešimų, kad tinių komisarų santykiai rau- 
Maskva atšaukė iš Suomijos 
fronto šimtą augštų raudono
sios armijos karininkų. Karinin
kus laukia specialus komisarų 
teismas.

Komisarai klausinės juos, ko
dėl rusams nesiseka karo lau
ke/ Ypatingo dėmesio tyrinėji
mas kreips į reikmenų parupi
nimo kariuomenei suirimą.

Sakoma, jau vienas raudo
nosios armijos reikmenų paru
pinimo viršininkas sušaudytas. 
Kiti pranešimai kalba, kad su
šaudyta daugiau negu vienas.

—X—X—X—
HELSINKIS, Suomija, sau

sio 11. — Suomiai pas užmuš-

donojoj armijoj yra įtempti.
- Pas žuvusį komisarą užtikti 
propagandos lapeliai. Jie aiški
na, kad komisaro rolė svarbes
nė nei kareivio. Kad komisaras 
esąs armijos “siela”. Pas tą pa
tį komisarą užtikti pažymėji
mai, kurie kareiviai yra nepa
tenkinti maistu, kurie numetė 
jį ant žemes; vienas kareivis 
kaltinamas kurstymu nepasiten
kinimo.

Iš tų ir iš kitų rastų pas už
muštuosius rusus užrašų daro
mas išvadas* kad tarp kariuo
menės ir politinių komisarų 
raudonojoj armijoj meilės nė
ra.

Moters tarnauja 
rusams šnipais

Pašalino aviacijos 
komisarą iš Vietos

ninku į Maskvą

ivaujlenu-Acme Tnlpnhoto
šiurpus vaizdas, kuris parodo bolševikų' armijos katastrofą Suomijoje.

Keturi amerikiečiai 
, atvyko Į Suomiją

KASYKLOS EKSPLOZIJOJ ŽUVO 4 AN
GLIAKASIAI; 87 PASIGENDAMA

BARTLEY, W. Va., sausio 
. Pond Creek Pocahontas 

Coal Co. kasykloje trečiadienį, 
2:20 valandą popiet, įvyko eks
plozija.

Po eksplozijos,. kai suorgani
zuotas angliakasių gelbėjimo 
darbas, užtikta greitai trys žu
vę darbininkai. Vėliau rastas 
dar vienas negyvas.

Bet 87 pasigendama. Laužas, 
griuvėsiai skyrė juos nuo gel
bėjimo partijos.

Kompanijos perdėtiniai reiš. 
kia viltį, kad gal kai kurie už 
darytų 87 angliakasių išliko gy
vi. Tačiau tų angliakasių 
pe, kurie kasykloje dirba 
bėjimo darbą, yra mažai 
ties rasti juos gyvus.

tar- 
geb 
vil-

Japonai nenusileis
Jungt. Valstijoms 
laivyno statyboje

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

HELSINKIS, 
šio 11. 
vybė ketvfrtaditfhi * paskelbė, 
kad suomių linijos ųžn^^ary ta
po suimta grupe Rusijos mo
terų. Jos buvo kuone sušalu
sios.

Klausinėjant pasirodė, kad 
jos turėjo šnipinėti rusams. Bet 
matomai šnipinėjimo darbui jos 
buvo paruoštos nekaip, nes suo
mių kalbą vartoja prastai ir 
tokia kalba greitai sukeltų suo
mių nuožiūrą.

Kiti pranešimai ketvirtadienį 
sako, kad suomiai sumušė rusų 
batai joną į šiaurę nuo Ladoga 
ežero. 200 rusų užmušta, 40 
paimta nelaisvėn.

Rusų atakos Salia ir Petsa- 
mo frontuose atmuštos.

šiaurėje rusų kariuomenė 
kenčia vargą dėl to, kad jos 
komunikacijos linijos sugadin
tos ir jai sunku gauti reik
menų.

Suomija, sau- 
omijos karo vado-

sau- 
kon-

MASKVA, sovietų Rusija, 
sausio 11. — Pašalintas iš avia
cijos komisaro vietos Michail 
M. Kaganovič. Aviacijos komi
saru paskirtais M. šachurin, 
naujas bolševikų didžiūnų tar
pe asmuo.

Michail Kaganovič yra brolis 
Lazario Kaganovičio, Juozo Sta
lino artimo bendro ir patarė
jo. ;

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 11. — Su dviem svetimša
lių ambulansais ketvirtadienį 
atvyko į Suomiją keturi ame
rikiečiai. Ambulansai tuojau 
buvo paskirti pareigoms, bet 
kurioje Suomijos daly jie dar
buosis, nepranešta.

... —r-T   V: <

Vienas suomis nušo
vė 6 rusų lėktuvus

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA 

-----  —  —- i '
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 11. — Francuzijos kariuo
menė ketvirtadienį įsilaužė į vo- 
dečių pozicijas vakarų fronte. 
Vokiečiai nustūmė atgal įsiver
žėlius.

Rumunija sutinka 
derėtis su Vengrija

, • . Ą ‘ ‘•r

Paskelbs dokumen
tus apie talkininkų 
derybas su rusais
LONDONAS, Anglija, sausio 

11. — Britanijos valdžia ruo
šiasi paskelbti ateinančią savai
tę dokumentus iš derybų su ru
sais. Derybų tikslas buvo su
daryti sąjungą Hitlerio agresi
jai kovoti, bet galų gale 
ševikai susigyminiavo su 
ciais.

Viena grupe dokumentų
rodys, kad Stalinas norėjo gau
ti sau ir talkininkams bazes 
Suomijoj, Estijoj,.Latvijoj — 
tų, šalių viduje ir, uostuose bei 
salose.

Britai ir franeuzai nesutiko 
Stalino planus priimti. Buvo 
priešingos jiems Pabaltijo val
stybės.

VIBORG, Suomija, sausio 11.
— Suomijos karo vadovybė ofi
cialiai paskelbė, kad leitenan-

[' *1 . t ’

tas Qląf;. SArvąnto vienose kau
tynėse \nujovę:į 6 rusų lėktu
vus.

Leitenaptas vienų vienas su
sirėmė šti t,ūsų lėktuvais ir juos 
vieną paskui kitą pasiuntė že
mėn. Kokioj vietoje sakytos 
kautynės įvyko, nepaskelbta.

Siųs suomiams amu 
nicijos iš Ispanijos

bol- 
na-

pa-Nori užgriebti Rusi 
jos fondus

PARYŽIUS, Francuzija, 
šio 11. — Sovietų Rusija
fiskavo buržujų kapitalus. Da
bar gi franeuzų aliejaus firma 
iškėlė teismuose bylą, norėda
ma konfiskuoti sovietų fondus.

Dalykas štai koks. Rusijos 
prekybos korporacija turi kapi 
talo Prancūzijoje. Francuzijos 
aliejaus kompanija turėjo in
vestavusi savo kapitalo Lenki
joj aliejaus .šaltiniuose. Bet 
Hitleris ir Stalinas pasidalino 
Lenkiją ir franeuzų kompani
jos investmentai teko Stalinui.

Taigi kompanija nori savo

ROMA, Italija, sausio 11.# — 
Maršalo Balbo laikraštis Cor- 
riere Padano sako, kad Ispani
jos diktatorius Franco sutikęs 
pasiųsti į 
amuniciją, 
nijojr kai 
baigė.

Suomiją tą Italijos 
kuri pasiliko Ispa- 
civilinis karas pasi-

Byrdo ekspedicija 
pasiekė plaukio
jančių ledų sritį

Japonai reikalauja 
sulaikyti amuni

ciją kinams
SHANGHAI, Kinija, Gausio 

11. — Paliaukite gabenę kinams 
amuniciją — sako japonų po

nuos tolius Lenkijoje padengti• ta> įteikta Francuzijos atsto- 
_ -_ __ i • s ♦ _ _ __ _  J nrovvio anrlVi o*ili izi

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 11. — Admirolo Byrdo ant
arktine ekspedicija pasiekė pie
tų vandenyse sritį, kurioj di
deles ledo lytys plaukioja.

Byrdo laivams tenka plaukti 
povai, vengiant susidaužimo su 
ledais. ; "

rusų fondais, kurie priklauso 
Stalino korporacijai Paryžiuje.

vams Shanghajuje.
Nacionalinė Kinijos vyriau

sybė gauna daug amunicijos ga
benamos jai per Francuzijos 
Indo-Kiniją, Japonai reikalauja 
uždaryti amunicijai tą kėlię.

Jeigu franeuzai kelio neužda
rys, tai japonai graso srity tarp 
Kummingo ir lndo-Kinijos šie-

lio tiltus.
Prancūzams duota laiko iki

i1 ** • * • —1

Nori padidinti ne
darbo apdraudą ,

WASHINGTON, D. C., sau- 
__ __ — Senatorius Wagner,

Chicagai ir apielinkei fede
ralio oro biuras šiai dienai pra-'nos sunaikinti visus geležinke* 
neša u ja: lio tiltus.

Tarpais lengvas sniegas; šal
čiau; saulė teka 7:17 v. r., le> sausio 23 d. išpildyti reikala- 
džiasi 4:89 v. v.

- Hmm
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HELSINKIS, Suomija, sau

sio 11. — Rusai atnaujinė ata
kas Suomijos - pačioje šiaurėje 
ir Salia fronte. Suomių prane
šimais rusų atakos, atmuštos!.

-i-x-^x—X--
LONDONAS^ Anglija, sausio 

11. — Vokietijos karo lėktuvai 
skraidė Firth of Forth, Hum- 
ber ir Thames apylinkėse. Bom
bų nemėtė. Britu lėktuvai puvi- 
jo vokiečius.

-^X—X—-X—-
COPENHAGEN, Danija, sau

sio 11. — Daugiau nei 100 ru^ 
sų karininkų sugrąžinta į Mas
kvą iš Suomijos fronto. Mas
kvoje juos laukia teismas. Mas
kva pašalino Kaganovičį iš avia
cijos komisaro vietos. 

—x—x—x—.
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 11. — Berlyne šalčiai. Tem
peratūra nuo 6 iki 11 laipsnių 
žemiau zero. Eilės žmonių su
sirenka prie krautuvių, kurios 
parduoda kurą. Vyriausybė pa
tarė vokiečiams nekeliauti ge
ležinkeliais, jeigu nėra būtino 
reikalo.

šio llVi._ ,.r 
Darbo Santykių Akto autorius, 
painformavo ketvirtadienį spau
dą, kad jis ketina įteikti kon
gresui reikalavimą pagerinti 
Socialių Užtikrinimo Aktą. Pa
sak sęn. Wagnerio, reikia ge
riau sutvarkyti nedarbo apdrau
dę.

--X-- X-- X--
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 11. — Vokiečiai paskandi
no savo laivą Usukuma, kuriam 
grėsė pavojus patekti į talki
ninkų rankas.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, sausio 

11. — Britanija pradėjo vajų, 
kad gyventojai rinktų gelžga
lius ir kitokias išmatas, kurias 
galima perdirbti į naudingas 
reikmenas.

BRUSSELS, Belgija, sausio 
Įl. — Operacijos vakarų fron
te, kiek jos liečia Vokietį jos ini
ciatyvą, 
naciams 
Tokios 
Belgiją.

BUCHAREST, R u m u h i j a, 
sausio 11. — Rumunijoj atsto
vas ketvirtadienį pasakė, kad 
Rumunija sutinka deryboms su 
Vengrija tikslu pašalinti abie
jų šalių nesusipratimus. Tačiau 
Rumunija neduosianti Vengrijai 
reikalaujamos teritorijos.

. e ‘ . * .
Vengrija "“iš Rumunijos rei

kalauja Transylvanijos, kuri 
praeity buvo Vengrijos dalimi, 
bet po Pasaulio karo teko Ru
munijai.

TOKIO, Japonija, sausio 11. 
— Japonijos spauda ir politikie
riai duoda suprasti, kad Japo
nija nenusileis Jungt. Valsti
joms: jeigu Amerika didins sa
vo karinį laivyną, tai ir Japo
nija businti priversta didinti ir 
stoti j lenktynes.

Vienas japonų laikraštis ka- 
rakterizuoja Jungt. Valstijų ka
ro laivyno didinimą kaipo pa
vojų Japonijai.

Danijos žvejis paga
vo submariną

Šalčiai pietų rytų 
Europoje

sau-BUDAPEST, Vengrija, 
šio 11. — Pietų rytų Europą 
užgavo dideli šalčiai. Rumuni
joj kai kuriose Bukovinos ir 
Transylvanijos dalyse tempera
tūra yra 40 laipsnių žemiau 
zero pagal Fahrenheitą. Kai kur 
sušalo žmonių.

Bilius komunistams 
iš parlamento išmesti

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 11. — Prieš Francuzijos 
komunistus ketvirtadienį stovė
jo rimta problema: pasilikti vie
šai ištikimiems Hitleriui ir Sta
linui, ar išsižadėti Vietų parla
mente ?

nurimusios todėl, kad 
stinga karo medžiagų, 
informacijos pasiekia

Dalykas toks, kad ketvirta
dienį valdžia ketino įteikti bi- 
lių, kuris reikalauja pašalinti 
iš atstovų rūmų ir iš senato 
komunistus.

Iki šiol septyni komunistai 
atstovai viešai pareiškė netrau
kę ryšius su komunistų parti
ja. Kiti tokio pareiškimo nepa
darė, ir juos dabar norima pa
šalinti.

Jei jie bus pašalinti,_tai teks 
jų vietoms naujus atstovus 
rinkti.
• p . • , -  ,

Japonai sunaikino 
23 kinų lėktuvus

—f— SHANGHAI, Kinija, sausio
- Japonijos laivyno komu

nikatas paskelbė ketvirtadienį, 
kad jo lėktuvai sunaikino devy
nis kinų lėktuvus Kweilin aero
drome ir nušovė dar 14 lėktų

Ruošiasi paleisti Is
panijos kalinius 

■ » 1 1 ,..........IT- 4 ' >

MADRIDAS, Ispanija, sau
sio 11. 
ketina paleisti: iŠ kalėjimų tuk-lvų kautynėse ore. Kinų lėktų-

11

—Francuzijos valdžia į- 
teikė parlamentui bilių, ku- 1 
ris liečia komunistus atsto
vus. Bilius reikalaujįa paša- 

kurie

SKAGEN, Danija, sausio 11. 
— Žvejis Olofson ketvirtadie
nį pranęšė, kad jis buvo paga
vęs submariną, bet submarinas 
pabėgęs.

Olofson laivas tempė tinklą. 
Staiga žvejis pajuto nutvėręs 
nepaprastai galingą žuvį.

•Netrukus paviršiu pasirodė 
submarino periskopas. Subma
rinas vėl pasinėrė, o tinklas vė
liau palengvėjo, nes submarinas 
sudraskė jį ir nuplaukė savais 
keliais.

Švedijos karalius ža
da pagalbą Suomijai

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 11. — Kalbėdamas ketvir
tadienį Švedijos karalius Gus
tavas V pareiškė, kad Švedijos 
gyventojai nori teikti Suomijai 
žmoniškumo (humanitarinės) 
pagalbos. Jis neminėjo karinės 
pagalbos suomiams.

Vokieč’.ai tuokiasi
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 11. — Paskelbta, 1939 me
tais Vokietijos vedybų skaičius 
sumušė rekordą. Galutinos tų 
metų vedybų skaitlinės dar ne- 
suvestos, bet jos pralenksian
čios 1934 metų rekordą. O tais
metais susituokimų Vokietijoje mis, vagiančiais visą, kas pa 
buvo 740,161. kliūva, ir net bulves iš kapčių.

linti tuos atstovus, 
viešai neišsižadės ištikimy
bės Maskvai. Dėbsai tuo 
klausimu įvyks ateinantį 
antradienį.

—Likimas 87 angliakasių, 
kuriuos eksplozija uždarė 
kasykloje miestelio Bart!ey 
apylinkėje, ketvirtadienio 
vakare dar buvo nežinomas.

Vokietijos lėktuvai ket- 
tvirtadienį skraidė Anglijos .

R— .— -

ir Škotijos pakraščiais ap
žiūrėjimo tikslu.

—Salia fronte, Suomijoj, 
rusų kariuomenė mėgino 
orasimušti per suomių gran
dinį, bet žygis jai nepavyko.

—Lenku seimas Francu- A-
zijoje ketina išrinkti Lenki
jos prezidentu Padarewskį.

Senato grupė užgyrė 
Murphy paskyrimą

WASHJNGTOn7 D- <’•, sau- 
šio 11. — Jungt. Valstijų sena
to teisių pakomitetas užgyrė pa
skyrimą Frank Murphy Vyriau
siojo Teismo vietai užimti. Re
komendacija pasiųsta pilnam 
komitetui.

Vokietijos laivas pa
skendo užgavęs 

ledo kalną
COPENHAGEN, Danija, sau- 

šio 11. — 8,500 tonų Vokieti-I 
jos laivas Bahia Blanca pasken
do, užgavęs ledo kalną Islandi
jos pakraščiuose.

Atsirado vagių
KRETINGA.—Atsiranda žmo

nių, kurie nusiskundžia vagi-

“NAUJIENŲ”

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

“NAUJIENOS” duos Radio programas

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki 11:80 vai. ryto, iš stoties 

VV.G.E.S., 1360 kilocycles.. Franco vyriausybė

stančius politinių, kalinių. vai buvę rusų darbo.vimą.
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Sveikatos Dalykai|

ŠIRDIES LIGŲ PRIEŽASTYS
ŠIRDIES JAUTRUMAS.

širdies jautrumas yra gera 
žmogui pastaba, kad kas nors 
nėra tvarkoje, kad kas trors 
reaguoja ir kenkia jos norma* 
liškai funkcijai. Iki šiolai mes 
kalbėjome apie gyvenimo blo
gus papročius, susijaudinimą, 
nuovargį ir kitas tiesiogines ir 
netiesiogines jirdies sužaloji
mo priežastis. Kitaip sakant, 
mes kalbėjome apie aplinky
bes, kurias žmogus valdo savo 
įtekme, savo valia, savo no
ru. Kokios aplinkybės tai ne
būtų, kuomet žmogus pradeda 
jausti, kad jo širdis nėra tvar
koje, nėra taip sveika, kaip 
kad ji pirmiau būdavo, tai yra 
pirmas žmogui ženklas, pirma 
pasarga,, .kuri reikalauja nuo
dugnaus ištyrimo kasdieninių 
gyvenimo papročių ir kitų 
priežasčių, kurios yra žmo
gaus valioje. 'Prašalinus blogus 
gyvenimo papročius, širdies 
protesto simptomai dažnai pa
sitaiso arba visai pranyksta.

Phone V ir ginta 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Ptop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago.- III.

Taisykite Savo 
V? mus Pakili 
Viskas Atpigę

Jeigu ,neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulĄ,'-— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted SL
CHICAGO, ILL.

Yrar daug žmonių, kurie gy
vena labai atsargiai ir saugo 
savo asmens sveikatų pagal 
geriausį supratimų, bet vengia 
sutvarkyti širdies • jautrumų. 
Kartais be jokių pagrindinių 
priežasčių kyla staigus širdies 
reagavimas—no širdies skau
dėjimas, ne širdies spaudimas, 
ne širdies greitas plakimas, bet 
paprastas širdies jautrumas 
atsiliepiųs i gyvenimo paiky
stes. Pavyzdžiui, kuomet žmo
gus padaro kitam skriaudų vi
sai nenorėdamas, už kurių jis. 
negali nei atsilyginti, nei jos 
pataisyti, jo širdies sąžine sa
ko jam, kad jis atliko blogų 
aktų, blogai padare. Tokis šir
dies mitrumas pasilikęs ilges
niam laikui veda jų į blogųjų 
pusę. Greičiausia tai nebūna 
tik sųžiningas širdies jautru
mas už padarytų skriaudų. Čių 
reikia ieškoti kitokių priežas
čių, kurios nėra žmogaus va
lioje, arba net nėra numato
mos sąlygos širdies efektui.

Priežastys, kurios nėra žmo
gaus valioje ir daug priside
da prie širdies sužalojimo, yra 
sekančios:

1. vaikų ligos,
2. aštrios ir chroniškos li

gos, . .
3. lengvos ir netikėtos chro

niškos ligos,
4. vietinės infekcijos.
Imkime tuojau reikšmę “vie

tinės infekcijos”, nes medicinos 
kalboje be šito termino' šian
dien nėra galima apseiti. žo
džiai vietine infekcija reiškia 
Įdegimų susimetus; vienoj vie
toj, vienoj .kūno dalyje, arba 
tik viehaine organe, kaip, pa
vyzdžiui, (JjUitų šaknių y abse- 
sai yra vietine infekcija? Sifi
lis iš kitos puses, yra sistemi
ne infekcija, nes ji kraujo apy
takos yra išplatinta visose kū
no dalyse, po visus organus. 
Taigi, kai būna kalba apie vic-

Autobusas su grįžtančiais Indiana universiteto studentais įvažiavo į farmos 
namų. Aštuoni liko sužeisti. \

■ 1; v
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tinę infekcijų, mes turime min
tyje lokalizuotų dalykų, susi
me tusį vienoj vietoj kaip ve, 
geluonys, votis, akies miežys 
ir panašiai.

“MĖLYNAS KŪDIKIS”.

Ieškant širdies protesto prie
žasčių, mes paprastai prade
dame su kūdikystės dienomis 
ir metai po metų einame pir
myn su jo amžiumi. Kūdikiui 
gimus jis galėjo būti “mėlynas 
kūdikis”. Pažiūrėkime, kų tas 
reiškia. Gydytojai tokį atsiti
kimų vadina lotyniškais žo
džiais “morbus ccruleus”. Pir
ma gimimo kraujo cirkuliacija 
yra daugiau komplikuotas pro
cesas. Kraujas iš dešinės šir
dies pusės, vietoj tekėjęs per

—’.r —t.' ..... ....... ........

dytojas, ieškantis ’ ankstyves
nių širdies sutrikijno priežas
čių, tankiai nori pasikalbėti 
su tėvais ar vyresniais šeimy
nos nariai apie praeitį. Savo 
pasikalbėjime jis niekad ne
pamirš pasiklausinėti apie 
karštligę, švento Vito šokį, bur
nos skaudėjimų ir panašiai. 
Tokis pasikalbėjimas jam pa
gelbsti sužinoti svarbius praei
ties įvykius ir atskirti juos 
nuo paprasto “vaikų skaudėji
mo” nusiskundimo.

“Paaugančiųjų vaikų skaus
mai” yra kitas nepamatuotas 
simptomas, kuris neturi nieko 
bendro ^u jų augimu. Tai yra 
tik tokis motinos tar šeimynos 
prasimanytas prietaras, kuri

kairiųjų širdies puse tam tik
ru neužsidariusių langelių va
dinamu “foramen ovale” ir vėl 
teka į sisteminę apytakų nega
vęs oksigeno. Taigi, prieš gim
siant, kraujas vienoj langelio 
pusėj būna mėlynas, kitoj— 
raudonas. Po gimimo šitas lan
gelis širdyje tuojau užsidaro ir 
mėlynas kraujasv'Srt. raudonuo
ju daugiau nebesUsisiekia. Me
dicinos mokslo yra patirta, kųd 
šitas langelis užsidaro natura- 
liškd budu pats per save. Kad 
prigelbėjus gamtai šitų lange
lį uždaryti net ir senos bobu-

Iš Lietuvos
Nušovė kontrabandi- 

. ninką
KRETINGA. — Naktį iš lap

kričio 13 į 14, Kretingos ap/- 
inkės gyventojas V. Milius ne

šė į Klaipėdos kraštų tris žą
sis. Vos spėjęs pereiti sienų 
buvo šaukiamas sustoti, bet jis 
bėgęs ir buvęs nušautas. Šau
dė vokiečių pasienio sargybi
nis. Velionis buvo dar nesenas, 
neturtingas kaimo žmogus. Pa
liko žmoną ir būrelį vaikų.

kaimynai dažnai vadino “au
gimo skausmai” ir, žinoma, 
vaikui augant jie būna išaugti. 
Moderniškas medicinos mok
slas apie šituos skausmus nie
ko nežino. Bet tas, suprantama, 
nepateisina gydytojų, kurie to
kius atsitikimus pelieka moti
nos nuožiūrai gydyti. Rami
nanti sirapai ir paregorykas 
yra nevienų motinų apvilę, ku
ri vartojo vaistus pagal savo 
supratimų. Tokis vaiko svei
katos saugojimas, iš tikrųjų, 
leido ligai tik įsigalėti iki ne
bepagydomo laipsnio. Ir tokiu 
nežinomu, nekaltu budu širdis 
buvo pradiniai paveikta, 
ramiai tęsė savo darbų.

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ . i.'iOzt j

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ambulance,
DIENA IR NAKTĮ >

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4(105-07 So. Hermitage Avė. 
4^47 South Fairfield Avenue

bet

TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

h* Akinius PritaiKO
3343 S. HALSTED ST.

Mrs. A. K. JARUSZ
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.

AKIŲ 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

delItrikolis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. 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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių, mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ................. •
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant z5 tonus ar daugiau Tonas • 

' Sales Tax ekstra^

CHETED SĖT. " PATTERN 2335.
No. 2335—Mėgsta mučia ir pirštinaitės.

kais prie gimimo, paguldyda
vo naujagimį ant dešiniojo šo
rio. Bet pasitaiko atsitikimų, 
kad šitas langelis neužsidaro 
ir mėlynas kraujas maišosi su 
raudonuoju sisteminėj cirku
liacijoj. Dėl šitos priežasties 
kūdikis būna pamėlynavęs, kas 
dar labiau pastebima jam ver
kiant, pykstant, jaudinantis, 
nervuojantis ir t. t. Tokis kūdi
kio pamėlynavimas gali tęstis 
dienos, mėnesius, metus ir il
giau. Jo sveikata paprastai bū
na sutrikusi, išvaizda sumen
kusi, mityba prasta. Tas įvyk
sta dėl to, kad kūno organai 
reikalauja iš kraujo daugiau 
oksigeno, daugiau maisto, ku
rio jie negauna, nes kraujas 
kuris jau buvo vartojamas pir
miau—tai yra mėlynas krau
jas—vėl yra grąžinamas į sis
teminę cirkuliacijų be šviežių 
produktų. Mėlynojo kraujo cir
kuliacijai pasikartojanf svei
kata negerėja, bet menkėja, 
kad ir prie geriausių gyveni
mo aplinkybių. Kad ir su išly
gomis, vienok nemažai tokių

T~^-1 -r- • koplyčios visoseJK& l Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
A&ociacijos

U , 
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iiiiiiiiiiiaiHiiiiaiiiiiiiiiiiiiniiiB

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANAL 3110 ;
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464
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

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2335
| 1739 So. Halsted 81, Chicago, UI.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No................

I Vardas ir pavardė................. .—...........    ........ ».

' Adresas.................... ....... ................————.............. ..............................

' Miestas ir valstija....^,.....M....v,......w....^...............  ............
M* MM .MM .M.' —► —■». ■

moterys ir kartais gyvena ge
rų amžių. Tokia gyvenimo pa
dėtis, žinoma, jiems neleidžia 
fiziškų jėga vartoti sunkiam 
darbui, dalyvauti atletiškose 
rungtynėse,’ ginčytis, jaudintis, 
persivalgyti, girtuokliauti ir 
panašiai elgtis .

Yra ir daugiau širdies apsi
gimimo nenormalumų, bet 
daug retesni atsitikimai, už kų 
tik aprašytų “mėlynų kūdikį”. 
&itas klausimas yra plačiau iš
dėstytas skyriuje kalbant apie 
širdies anomalijų, ,^

VAIKŲ KONVULSIJOS.
Vaikų, konvulsijos turi labai 

svarbių gyvenime rcilęšmę. Qy-

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

. I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1040 VVest 46lh Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

,jC--------- i—;---------------- j------------------------------------— -----------

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westeni 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
1939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie Western Avenue

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI'"
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal. sutartį

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

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

Garsinkitčs“N-nose”
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FED
LOAN ASSOClATlONofChicago

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

%ub. 9. iki 8 vak. _

NAUJIENOS, Chieago, UI

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Detroit, Mich

Sėkminga parama vilniečiams

Detroit, Mich

M- YMtPOUMS.

savo

Viso

INSURANCE
(APDRAUDA)

^WiiW

1.00
1.00
1.00
1.00
4.70

$25.00 
. 10.00 
.... 5.00 
.. 5.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
'1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

$25.00 
10.00 
10.00 
10.00 

.. 5.00 

.. 5.00 

.. 3.00 

.. 2.00 

.. 2.00 
...1.00 

.... 1.00 

... 1.00 

... 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
... 2.00 
. 1.00 
... 1.00 
. 2.35

Adams ..... .........
A. ir M. Strazdai
P. Banionis ......
V. Markuzas .....

4. Prašo, kad 
sąstatas padi- 
lieka vienbal-

Detroito Vaizbos Butas 
per P. Molį ...................

Dai
nius

Sunkiai serga drg. Kuproni 
Sakoma 
rimta

Clioi*o pa
narins ir
Sidriutę. 
.... $1.25 
.....  1.00 
..... 1.00 
...... 1.00 
..... 1.00 
..... 1.00 
...... 1.00 
....  1.00 
.....  1.00 
...... 1.00 
...... 1.00 
...... 1.00

Stanley Sturonis ....
J. Tamošiūnas ......
J. Laukoms ...........
Profesorius Stenton 
F. Kazlauskas ....
I. Ignotavičius ....
P. Klopmanas ....
M. Veiveriene ....
P. Sakarauslienč .
K. Vahižis ...........
K. Povilaitis ........
L. ir A. Gobis ....
P. Klopmaniene .
F. Maselskas .....
Alena Siurbicne .
E. Molienė ... .........
A. Dainius ............
M. Cibulskis ...........
K. Tauras .............
A. Barštis ...............
Smulkių ................

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Kaitini atdara kas vakaras 
0d S vai. Sekmadieniais — 
aoa 1 ryto Iki 1 vaL popiet

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

Suaukota Dailės 
mokose per Choro 
priduota per p-lę N

II. ir F. Diliai ....
M. Kcmešienė ......
Ed. Mason ..........
Justinas Pilka .....

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

per savaitę: trečiadieniais ir 
sekmadien.ais nuo 2 iki 4 vai, 
po pietų.

$15.00 
.. 5.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
... 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00

• PILNĄ \pDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namu savi

ninkių kurioje randasi ta
vernai nue Publle Llabi-

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

taip publiką sužavėjo^ kad ją 
pabaigus dainuoti ir išsiskirs
čius chori/tams, publika nenu
stojo plojus ir muz. Kvedaras 
turėjo sušaukti dainininkus

Viso ...............u........ $111.70
Aukos surinktos per ponią 

Kučinskienę ir p.
Dr. J. Jonikaitis

Vilko kailio džeketal 
Sidabr. lapės kaln. 
Raud. lapės tuxedoa 

Voverės. kalnėrius!
Perslan Lamb 

Tlastrons!

vos nepriklausomybės 22 metų 
minėjimo prakalbas. Prakalbų 
diena bus vasario 25 d. Daly
vaus Lietuvos konsulas P. Dau- 
žvardis ir ponia Daužvardięnc.

Tai šitokie gražus darbai su 
pradžia šių metų padaryti.

M. J. Kemešlenč

Serga Alex Koncevičius, kuris 
liko sužeistas automobilių ne
laimėje. Jau.dabar jis jaučiasi 
žymiai geriau. Guli Providence 
ligoninėje, W. Gd. bulvaras ir 
11 gatvė. ’ i

š nebijau ir 
ps nereikia.

Pasižadėjo labiau rūpintis 
tais, kurie yra pašalpos reika
lingi. Pašalpos reikalais jis as
meniškai priėmė daug intere
santų. Tai, tikrai , buvo didelį 
naujenybė, nes senasis majoras 
su suvargusiais ir pašalpos rei
kalaujančiais žmonėmis nieko 
bendro nenorėjo turėti. Tos'.rū
šies. žmonėms jo ofiso durys 
visada būdavo uždarytos.

IŠ visko galima spręsti, k#d 
įvyksta meisto administracijoje, 
didelė permaina. Reporteris

Prie šio surengimo arba paįvai
rinimo programos prisidėjo 
Jailės choras su savo mokyto
ju A. P. Kvederu priešakyje. 
Už tai 352 kuopa nutarė pasiųs
ti padėką chorui už darbą ir 
surinktas aukas savo choristų 
tarpe, būtent, $17.00. Taipgi 
SLA nariai pasižadėjo remti vi
sus Dailės choro sumanvmus.

Ponia D. Kvcderienė, užbai
giant mitingą, gražiai sudaina
vo Lietuvos himną.

Dar vienas gražus raportas. 
Būtent, iš įvykusio SLA dar
buotojų vakaro buvo likę $14. 
352 kuopa nutarė tą visą dar
buotojų vakaro likusį pelną au 
koti Vilniaus reikalams.

Be to, susirinkimas paliko tą 
Vilniaus šelpimo komitetą veik
ti ant toliau, — surengti Lietu-

ČIA VISU INDELIAI APDRAUSTI IKI 

$5,000.00

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

sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 314% palūkanų. Jaunuoli!. 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, dav^, 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

X Po kuopos reikalų aptarimo 
buvo kalbama apie Vilniaus 
karšto lietuvių šelpimą.
* : Sekr. J. B.

Viso .......................... $17.00
Aukos surinktos masiniame 

susirinkime per ponias M. Ke- 
mešienę ir ponią Andrews.

Juozas Smailis .........
Juozas Miškinis .......
Antanas J. Rudžius 
P. Molis .................
S. Čiurlionaitė-Douvan 
Anast. Milienė ..........
Dr. A. Andrews .........
Juozas Lūki s ..............
Adomas Milės .............
A. Rinkimas ..............
Stella BukŠniene .........
J. Dunaitis .................
V. Overaitis................
K. Klemerauskas ..... ....
Mrs. Kasparkienė ......
O. Rinkunienė .............
V. Garbauskas ............
Petrą? Kučinskas.........
A. Masaitis .................
J. (Palionis .................

Iš LSS 116 kuopos susirinkimo.
LSS 116 kuopa laikė savo su

sirinkimą sausio 6 d. adresu 
2384 — 24 St. Susirinkimą ati
darė organizatore F. Norman
tienė apie 8 vai. vakaro. Susi
rinkimo tvarkos vedėju buvd 
išrinktas K. šalaviejus.

Skaityta ir priimta protoko
las iš pereito susirinkimo. Pri
imti ir valdybos raportai. Orga
nizatorė praneša, kad ji paves
tas jai pareigas atlikusi ir pasi
žada ir toliau su atsidėjimu 
darbuotis.

Pramogų komisija praneša, 
jog daržas pavasariniam pikni
kui jau paimtas. Piknikas įvyk- 
siąs gegužės 19 
butų komisijos 
dintas. Raportas 
šiai priimtas.

Valdyba 1940 rhetams pasili
ko ta pati, būtent, organizatofė 
F. Normantienė, sekretorius J. 
Besasparis, iždininkė M. Straz
dienė, Pramogų komisija senoji 
(J. Pilka ir M. Weaverienė), o 
prie jos dar pririnkta A. Straz
das, M. Strazdienė ir F. Nor
mantienė. x

Pranešama, kad draugė Ona 
Gaigalienė guli Fordo ligoninė
je, kur susilaukė sunaus. Da
bartiniu laiku j L visai neblogai 
jaučiantis. Nutarta jai pasiųsti 
gelių, be to, draugės pasižadėjo 
ją aplankyti.

NAUJAUSI IR GRAŽIAUSI 
DARIAUS ąiRENO SIENINIAI 

Kalendoriai 1940 m.
Atvaizduojanti abu lakunu, jų 

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

Agentai, norintieji pardavinėti, 
ąrba biznieriai kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:
STANDARD CALENDAR CO. 

332 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

NAUJIENŲ.
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Pagaliau publika ir eidama 
namo vis kartojo dainos žod
žius, kad “Vilnius musų buvo, 
musų ir bus.’’ Pasibaigus kal
boms ir auku rinkimui muzi
kui Kvedarui skambinant pia
ną ir poniai Kvedarienei vado
vaujant, o publikai pritariant 
sugiedota Lietuva Tėvyne 
Musų su dideliu susikaupimu.

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
Lietuvių svetainėje, SLA 200 
ir 352 kuopos iniciatyva buvo 
sušauktas masinis susirinki
mas atvaduotosios sostines 
Vilniaus reikalu, kuris nusi
sekė visais žvilgsniais gerai.

.Vakaro programas susidėjo 
iš kalbų ir dainų, kalbėtojais 
buvo profesorius J. Stenton iš 
An Arbor, Mich., Dr. J. Joni
kaitis, P. Molis, p-ia Kcmešie
nė. Vakaro pirmininku buvo 
F. Motuzas. Dainų programą 
pildė Detroito Dailės Choras 
vadovaujamas p. Kvedaro ir 
solistes ponios Kvedarienės. 
Muzikas Kvedaras šiame pro- 
graine pasirodė tikru stebuk
ladariu, jo vadovaujamas 
Dailėj Choras buvo pakvies
tas šio vakaro programą už
pildyti tik prieš dešimt dienų 
prieš parengimą ir į tą trum
pą laiką išmokino kelias nau
jas tautinio-patriotinio turinio 
dainas, kurias dainuojant su
kėlė publikai didelį įspūdį. 
Pradedant vakarą sudainavo 
“Lietuviais Mes Esame Gimę”, 
“Leiskite jVTėvynę.” Po profe
soriaus Ste|tono kalbos, vėl 
sudainavo “Ar tu žinai, mielas 
brol” ir “VRųiaus kalneliai’’. 
Muziko Kvedaro sumoderni
zuoti žodžiai, atatiko dabarti
nio laiko padėčiai. Ši daina

Naujas majoras.
Sausio 2 d. pradėjo eiti savo 

pareigas naujai išrinktas majo
ras Jeffries.

Pirmiausia jis davė saktį po- 
icijos komisijonieriui, kuris pa

sižymėjo streikų laužymu ir ki
tais nelabai kojęektingais dar
bais. Naujuoju komisijon.'eriuifi 
paskyrė F. D. Eatnon, pašalpos 
direktorių. Atsisakė vartoti mie
sto automobilį irSoferį. Atsisa
kė nuo sargybos, kuri saugojo 
buvusį majorą Readingą dieną 
ir naktį. Sako, 
man jokios sąrg.

Radijo programa.
Prieš Kalėdas ir prieš Nau

jus Melus Dailės choras buvo 
surengęs pusvalandinius radijo 
programus. Programų paruoši
mu rūpinosi p. A. Kvederas, 
choro mokytojas. Reikia pasa
kyti, jog jis tikrai puikiai savo 
užduotį atliko: paruošė tokias 
programas, kurios publikai la
bai patiko.

Iš viso p. Kvederui reikia ati
duoti kreditas už sumanumą: 
jis ne tik yra šaunus mokyto
jas, bet ir sugeba parinkti tin
kamas dainas kiekvienam įvy
kiui.

Biznieriai vis labiau priside
da prie radijo programų rėmi
mo. Kiek teko patirti, ateityje 
jų skaičius dar labiau padidės.

Padidėjo Gaigalų šeima.
Draugė Gaigalienė jau sveik

sta. Fordo ligoninėje ji susilau
kė naujo šeimos nario.

Draugė Gaigalienė kartu su 
savo vyru priklauso LSS 116 
kuopai. Linkiu jai kaip galima 
greičiau pasveikti ir vėl organi
zacijos susirinkimus lankyti.

Serga.
Kiek teko patirti, sunkiai su

sirgo Rubikienė nuo Russell St. 
J03 padėtis esanti itin rimta.

Rubikienė yra rimta moteris 
ir priklauso L. A.. P. Klubui. 
Dabartiniu laiku ji guli Mercy 
ligoninėje (668 Winder St.). Ją 
aplankyti galima tik du kartus

Mink-dyed Marmot 
kalnėrius 

Klt Ialpės kalnėrius 
Persian Lamb kai. 

Juodo karakuio 
Plastrons

Kartu aukų ........... $244.70
M|z. A. Kvedaras už paruo

šima programo nieko nereika
lavo

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

(tirtas virš - - - - $4,000)000.00 
Atsargos fondas virš - - $300,000.00 
Dabar Mokame 3%% Už ^a“ 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko-
las Ant Jtfamų t iki 20 mt. #

Viso .......................... $88.35
Per J. Ambros ir P. Molį 

surinkta:
Juozas Ambros
F. Motuzas ......
C. J. Martin .....
J. Grigaitis ....
J. Kibartas ......
A. Pūtis ............
J. Guzauskas ...
A. Bražinskas ...
B. Zernauskas ...
K. Ramanauskas
A. Kuliešiene ...
J. Nakas ..... .
A.' Kataržis ......
A. Bagdonas ...
B. Keblaitienė ...
A. Kizis ..........
P. Karpšlis ......
J. Besasparis ...
Smulkių ...f........

Su gražiu darbu įžengėme į 
Naujus Metus.

SLA 352 kuopa gražiai užsi
rekomendavo įžengdama į 1940 
metus, štai ir pavyzdžiai. Susi
rinkime, laikytame sausio 7 d., 
pirmininkas Ch. Martin pašau
kė naujai išrinktą valdybą už
imti savo vietas. Kiekvienam 
valdybos nariui palinkėjo gerų 
pasekmių tvarkyti 352 kuopos 
reikalus. Po perskaitymo pro
tokolo ir kilų kuopos korespon
dencijų prieita prie naujų apli
kacijų pHėmimo. 13 distrikto 
geiieralis organizatorius Ch. 
Mąi’lin šaukė savo organizato
rius bęi debiutantus.

Jonas Kybartas skaito ir nu
stebina sUsirinkimą, — net 5 
naujų narių aplikacijas padeda 
ant stalo.

Petras Kučinskas net 9. Drau
gas Kučinskas > visuomet daug 
naujų narių užrašo.A

B. Keblaitienė irgi 5 naujus 
narius prirašė. Vadinasi, kas 
dirba, tas ir džiaugiasi-geromis 
pasekmėmis. Tik 3 organizato
riai dirbo šį menesį, o 19 nau
jų narių įrašyta.
, Iš tų visų paduotų aplikantij 
pasirodo daugiausia jaunimas, 

v.- Girtinas ir džiuginantis mu
sų SLA darbas, šitaip dirbda
mi 352 kuopa 
aukštumos ir antrame SLA Pa
žangos vajuje. Aš nuo savęs 
sveikinu generalį organiz.i torių 
Ch. Martin ir jo darbuotojus — 
debiutantus. Tuo patim laiku 
kiekvienas SLA narys turčių 
laikyti sau už šventą pareigą at
likti savo kaipo SLA nario pa
reigą ir įrašyti nors vieną nau
ją narį.

Tarpe kitų gražių raportų 
skambėjo ir SLA 352 ir 2CC 
l<uopų raportai apie surengimu 
ihashiio mitingo sušelpimtii Vil
niaus pavargėlių. Nors šitas ko
pinėtas šiuo kartu neįmporta\ o 
jokio kalbėtojo iš kitur' (apsi
eita su savais), bet pasekmės 
buvo gražios. Aukų surinkta 
$244.70. Detroite šiais nelaip 
gerais laikais tai visai gerai.

kalbos profesoriaus 
no ir Dr. Jonikaičio 
azmą kėlė dvasios vadas 
ir choro jaunuol 
nomis ir 
Pagaliau 
stebimo, 
tūzo

2,000 KAURŲ 
Nupiginta 50%

Neataifcaukti. aempeiiai. didelAn miero». 
orientali kaurai, Neatftifcaukti, 0x0, 8x10, 
0x12, OxUT... $3 liti »18. Neataiftaukta 
7M>xO, 9x12, 9x13%. 9x18 $4 iki $24. 
Nauji 4x0. 6x9. 8x10. 9x12, 10%xl5
$10 iki $39. Nauji VUlCna. 8x10. 9x12. 
9x15 $35 ikj $55, Tikri Orientali 2x4. 
4x0, 0x9 iki 9x12. $0 iki $75.

Checker Cleaners
WARE HOURK 41208—10 RO. RACINE 
Kasdien, antr., ketv., Aeitad. vakarai* 

Tel. KSOLEUOOI) 9051

P. Gužaiiskas 
P. Masiokas .......
A. P. Kvedaras 
G. Raško ...........
J. Uždavinis .......
K. Ambrose •......
Mirga Motuzaitė 
N. Sidabriutė ....
Ann Smuklštis - 
M. L. Balčiūnas . 
K. Šalaviejus .....
P. Žekonis .........
Mariutė Jurkaitė 
Patricįa Litvin .. 
Smulkių aukų ..z

kad liga esanti itin 
Priklauso L. A. P. Klu

bui. Guli Providencc ligoninėje.
Ir jiems parupo.

Musų komu-naciai vasario 25 
d. rengia Vilniaus krašto pa
vargėliams šelpti vakarą.

Lapkričio 23 d. jie irgi tani 
tikslui buvo surengę vakarą. 
Surinko 55 dolerius.

Tai labai gerai. Bet kiek (e* 
ko nugirsti, tai išleido apie 50 
dolerių “kongreso“ užgyventų 
pinigų. Taigi, balansas susidaro 
nekokis.

Iš Chicagos buvo atvykęs L. 
Pruseika sulopyti nuplyšusius 
batus.

J. S ten to- 
o entuzi- 

muz 
lai savo dai- 

gražiu nusiteikimu 
choras publiką 

kada pirmininko 
buvo pareikšta, jog 

choras ne lik atėjo 
palinksminti šiame masinia
me susirinkime, bet kartu jie 
sudėjo iš savo kišenių auką 
Vilniui $17.00, ir padarė pra
džią pirma negu mes senieji, 
šis choro gestas priimta su 
karštu publikos plojimu, tąi 
pirmoji draugija Detroite, ku
ri suteikė auką Vilniui. Garbė 
jums, jaunuoliai.

Aukų surinkta $244.70; prie 
SLA kuopų dedasi ir kilos 
draugijos ir tuo būdu įsteigtas 
pastovus komitetas Vilniui

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN AND SAVINGS ASSOGIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
. Telefonas, CANAL 8500

1700 Kailinių 
Reikia Išparduoti!

Kailiai neįvertinamo xrdžlo! Mados 
pirmos svarbos! Nuostabios mediia* 
iros! Kautai, Džeketal, kailiais pulk puošti.

■ įkainuoti ant pures ar maz.
H Rami. Iitpfs kalnėrius ........... R 4 fl|
M Cross Fox kalnėnus ............w ■ ■
R Juodo karakuio kalnėrius ...
W Manžurijos vilko kalnėrius ... .,T
B Beaver-dycil Coney kalnėrius

Uually 
S4I t* llf

Julius Tačelis serga jau ko* 
j šeši menesiai. Po truputį 

10.00 taisosi. Prašo draugus, kad, ap
lankytu. Priklauso L.A.P. Klu
bui. Dabar jis guli Ilamilton li
goninėje, pi^e Clermont SI.

PaųAĮol ii

ONt ACCOUNT

Pufichiut..

Woboth, 4‘h PI.
W, Chicbgo A*e.
5. Aihlond Avė, 
We>4 Sfrcct 
W. Crrmok Pcod

1654
4736

3)19 Lįncoln Avė. 6409 S. Halsted 
TUFS . THURS SAT. tVCNINGS ĮIMTU 10 6306
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UtMkmne kauuo
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Metams .... .
Pusei metų _______ _____
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Entered as( Second Class Matter 
Match 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III-, under the act of 
March 3rd 1879.

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

_ $8.0li
.... 4.00
_ 2.00
_ 1.50 
__ .75

3c 
18c 
75c

-t
$5.00

2.75
1.50
1.00

.75

Metams
Pusei mėtų----------

• Trims mėnesiams _ 
Dviem mėnesiams . 
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Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
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Pusei metų 4.00
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Orderiu kartu su užsakymu.

“Penkto jikolumna
Anglijoje ir Francuzijoje, sako Ansel Edgar Mowrer, 

kuris tik-ką Sugrįžo iš Europos, yra “penktoji kolumna” 
Tai žmonės, kurie nori taikos su hitleriška Vokietija.

Tuos žodžius “penktoji kolumna” pradėjo vartoti lai
kraščių korespondentai Ispanijos karo metu. Taip buvo 
praminti gen. Franco šalininkai, gyvenantieji respubliki
nės Ispanijos teritorijoje, nes tas fašistų generolas pasi
gyrė, kad jisai turi keturias kolumnas armijos, apgulu
sios Madridą, o penktoji kolumna padedanti jam kovoti 
prieš “raudonuosius” pačioje sostinėje. *

Tokia “penktoji kolumna” esanti šiandien, anot p. 
Mowrer’io, ir Vakarų Europos 'demokratijose, kurios ko
voja prieš Hitlerį. Ją sudaro pirmoje eilėje Anglijos ir 
Francuzijos 
karas ilgai prasitęs, tai valdžios bus priverstos paiinti 

 

turtuolių lobius karo reikalams. Kad ir demokratijos lai
mėtų pergalę, bet kok-ia -iš to butų nauda lordams, fabri
kantams ir bankininkams, netekusiems savo turtų?

Šitie turtuoliai nori, kad Anglija ir Fjrancuzija kaip 
galint greičiau darytų taiką su vokiečiais, visviena 
kaina. Geriau gyventi palociuose, medžioti ir va: 
jachtomis, kad ir būnant po nacių “reicho” globa, negu 
skursti laisvoje šalyje.

Prie šitos “penktosios kolumnos” prisidėjo ir komu
nistų partijos Anglijoje ir Francuzijoje. Komunistai ne
turi jokio rimto pagrindo remti hitlerišką taiką. Jie re
mia ją tiktai dėlto, kad jiems taip įsakė Juozas Stalinas. 
Pirmiau komunistai karščiau, negu kas kitas, skelbė, kad 
reikia su ginklu rankose kovoti prieš, nacių barbarizmą. 
O Šiandien jie eina ranka už rankos su atžagareiviškiau- 
siuo ju didžturčių elementu, kuris nori paaukoti Hitleriui 
ne tiktai mažųjų tautų laisvę, bet ir savo krašto nepri-, 
klausomybę. j

Šitokiu savo nusistatymu komunistai išduoda demo
kratiją. To ne gana. Jie kiša savo durnas galvas į kilpą, 
— nes jie stoja už taiką, kurios pats Stalinas nenori.

Jeigu anglai ir franeuzai paklausytų savo “penkto
sios kolūmnos” ir susitaikytų su Vokietija, palikdami jos 
rankose tą grobį, kurį ji iki šiol yra įsigijusi, tai Hitle-, 
ris butų pergalėtojas! Už kokių šešių mėnesių jisai atsi
suktų prieš dabartinį savo partnerį Staliną, kaip kad at
sisuko prieš Lenkiją, kuri dar Miuncheno konferencijos 
metu buvo nacių talkininkė. Ar netektų tuomet Stalinui 
šauktis demokratijų pagalbos? Ir ką tuomet darytų tie 
komunistiški vėplos, kurie šiandien reikalauįa “taikos” 
su Hitleriu?

Bet neatrodo, kad tokia taika įvyks. -Agresorių “mau
dymo” laikai jau praėjo. Hitleris ir Stalinas karą pradė
jo, o demokratijos jį pabaigs — ir pabaigs ne taip, kaip 
nori “lenktoji koJumna5”.

tarčiai. Jie bijo, kad, jeigu dabartinis

)kia 
ėtis

Berlyne stinga anglių

APŽVALGA
' / .T,,r,'T •, HTI.i i.8^ f

SUOMIJOS KOOPERA
CIJOS

Suomijoje labiau, negu ku
riame kitame krašte pasaulyje, 
yra išsivystę kooperatyvai. Anot 
“The New Commonwealth” 
(Toronto), bent trys ketvirta
daliai Suomijos žmonių yra vie
nokiu arba kitokiu budu susiję 
su kooperatiniu judėjimu.

“Daugumoje šalių”, sako 
tas laikraštis, “kur koopera
cija yra pasiekusi aukšto 
laipsnio, daugiausia ko ji iki 
šiol galėjo pasiekti, tai paim
ti savo kontrolei! tarp 12% 
ir 15% viso krašto biznio. 
Tuo tarpu Suomijoje cįaU‘: 
giaus kaip 36 % prekybos bu
vo kooperatyvų rankose 1988 
m. ir kasmet kooperatyvų 
biznio nuošimtis užauga 
daug-maž 1%.”
Kooperatyvai apsaugoja Suo

mijos vartotojus nuo išnaudoji
mo, nes, kaip pareiškė Suomi
jos banko vedėjas Risto Ryti: 
(dabartinis premjeras), “koo- 
ratyvai kontroliuoja prekių 
kainas Suomijoje”.

Taigi Suomijos ekonominė 
santvarka laipsniškai vystosi į 
koOperatyVią.

Stambiausias Suomijos koo
peracijos vadas yra Vaino Tan- 
ner (dabartinis užsienių reika
lų ministeris), kuris yra taip 
pat Tarptautinio Kooperatyvų 
Susivienijimo (International 
Cooperative Alliance) preziden
tas.

O betgi Maskva ir jos paka
likai, komunistai, prasimano, 
kad Vaino Tanner esąs “kapi
talistas” ir “dvarponis”! F 
diškesnio melo dar niekas 
buvo sugalvojęs.

ir kitokius “didvyrius”. Musų 
laikais yra bandoma paversti; 
dievaičiu asmenį, apie kurį vi< 
sai neslinku patirti tikrus fak
tus, ir vienintelė priežaštis, dėl-'- 
ko jisai idieviiiamas, yra ta, kad 
jam pavyko klastomis ir smur-; 
tu pasigrobti į savo rankas ga
lią.

Juozo Stalino0 60 metų am
žiaus sukaktuvių proga, sovietų 
laikraščiai, kaip pastebi “The 
Manėhester Guardian”, paskeb; 
be daugybę tariamų atsiminiu 
mų apie sovietų diktatoriaus 
jaunystę, kurie esą labai pana
šus į pasakas apie* Hitlerį. Gir
di,—

“Tapo surasta, kad vaikas 
Stalinas parodęs talentą, kai
po piešėjas, o taip pat ir kai-; 
po poetas, matematikas ir, o- 
ratorius. • Pasakojama net, 
kad jisai turįs gabumą prie 
kalbų, nors manoma, kad ji
sai šiandien nesusikalba jo
kioje svetimoje . kalboje, iš-; 
imant rusiŠl<ą, kurią jisai 
vartoja irgi su žymiu gruzi-; 
nišku akcentu.”

ne-

paternalizmas
LAIMĖJO

Pirmą karią rusams okupavus 
Vilnių 1655 m.

f

Jeigu Stalinas bus diktatorius' 
iki galo savo gyvenimo, tai jo 
įpėdinis jį dar labiaus garbins 
(mirusį žmogų visuomet yra 
lengviau garbinti, negu gyvą) 
ir, laikui bėgant, bus apie jį su
kurta legenda, kaip apie “virš- 
gamtišką” esybę.

Bet yra pavojus, kad suo
miai šitą legendą sunaikins, pir
ma negu ji pateks į Maskvos 
davatkų kantičkas. Stalino pra
laimėjimai Suomijoje jau jį nu
vainikavo užsienio akyse. Jei
gu raudonarmiečiai gaus dar 
daugiau į -kailį nuo suomių, tai 
gali sugriūti visa Stalino dikta
tūra.

ŽINIOS

pav. karo su turkais reikalas. 
Dėl Lietuvos santykių su Mas
kva kildavo ne vieną kartą aš
trus nesutarimas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos. Čia jiems vieniem » 
kitus suprasti nebuvo taip Jeng 
va.

(Bus daugiau)

Dėl Anglijos jurų blokados Vokietijos gyventęjams. 
reniai stinga mėsos, sviesto, 'kavos, vaisių ir daugumos 
daržovių. Bet yra gana geista, kad Berlyne jaučiamas; 
jau ir anglių trukumas. Pastaromis dienomis šitą faktą 
pranešė savo telegramose iš Vokietijos sostinės keletas 
Amerikos korespondentų.

Anglių trukumas pasireiškė kaip tiktai tuo laiku, 
kuomet Vokietiją užklupo nepaprasti šalčiai. Berlyne 
temperatūra nukrito 8 laipsnius žemiaus nulio (zero)., 
pagal Fahrenheitą. Šitokiame šaltyje, kaip vienas kores
pondentas praneša, Berlyno butuose apšildoma tiktai 
vienas kambarys, ’kad ilgiau ištektų anglių, o kai kurie 
namai visai nebeturi šilumos. Gyventojai patys eina par
sinešti anglių iš sandelių, bet neretai, išstovėję ilgą lai-’ 
■ką “uodegoje” prie Anglių sandėlio, jie grįžta namo su 
tuščiais gurbais.

Kodėl gi vokiečiams pristigo anglių? Juk ji turi di*« 
džiausiąs anglių kasyklas Ruhro distrikte ir Silezijoje,į 
kurią Hitleris atkariavo nuo lenkų. Kasyklų Trečiajame; 
Reiche yra, bet kažin ar yra pakankamai angliakasių, 
kuomet milionad darbininkų tapo paimti į kariuomenę? 
O dar blogesnė padėtis, tur būt, yra su anglių pristaty
mu. Vokietijos geležinkeliai nepakelia naštos, kurią jiems 
užkrovė karas. Reikia gabenti kareivius, ginklus, amu
niciją ir maistą armijoms. Civiliai gyventojai turi pa-

Šiomis dienomis vienos dide
lės kompanijos darbininkai -— 
Endicott-Johnson Shoe Corpora
tion — milžiniška dauguma 
balsų pasisakė prieš Amerikos 
Darbo Federaciją ir prieš In
dustrinės Organizacijos Kongre
są (CIO). Balsavimuose, ku
riuos tos kompanijos dirbtuvė
se pravedė Nacionalinė Darbo 
Santykių Taryba su tikslu nu
statyti, kas atstovaus darbinin
kus derybose su darbdaviais, 
buvo paduoti 1,612 balsų už 
Am. Darbo Federacijos Uniją, 
1,079 balsai už CIO uniją, o 12,- 
693 balsai prieš abidvi unijas.

Tokiu budu tos kompanijos 
darbininkai išreiškė griežtą uc- 
.pasitikėjimą unijomis. Viena to 
priežasčių, be abejonės, yra ta, 
kad unijos kovoja tarp savęs. 
Bet Endicott-Johnson kompani
ja yra įgijusi savo darbininkų 
pasitikėjimą, kadangi ji dar 
tais laikais, kuomet niekas -ne
buvo girdėjęs apie Naująją Da^ 
lybą, rūpinosi darbininkų gero
ve ir sveikata. Jos prezidentas 
George F. .Johnson mėgdavo 
daibininkams sakyti: “Jeigu jus 
parodysite man organizaciją, 
kuri gali suteikti jums daugiau, 
tai aš pats į ją įstosiu.”

Tokie darbdaviai, žinoma, 
yra išimtis.

STALINO LEGENDA
fe ■■ >■■■

Nemięhttabti, kad praeityje, 
kuomet ^metodų protavimas bu
vo mažiau kri&i&kas, negu šian
dien, ^ušidal’y.davo stebuklingos’ 
legendos -kspie pagarsėjusius ka-i 
ro vadus, karalius, diktatorius

Vilniečiai studentai vy 
ksta Kaunan

KAUNAS. — Šiomis dienomis 
vėl atvyko keli buv. lenkiškojo 
u-to Vilniuje studentai medi
kai. Studentai lenkai, kurių dau
guma gyveno iš įvairių fondų 
jiems tėikiąmų stipendijų, ir 
dabar toms stipendijoms užtru
kus, ie’sko kelių grįžti ten, Hš! 
kur jie yra atvykę. U-to dar
bas, nors iki šiol dirbtinai bu
vo palaikomas, kas kart labiau* 
išįra. Vien tik dėl to lenkiškojo 
u-to tolimesnis veikimas Vilniu
je neįmanomas.

Vilniaus apygardos tei
smui dar trūksta teisėjų

VILNIUS. — Vilniaus apy
gardos teismo yra paskirtas tik 
pirmininkas ir du teisėjai, nots 
kituose apygardos teismuose, 
normaliai teisėjų esti apie de
šimt. Kadangi pirmininkas turi 
daug darbo organizuojamą Vil
niaus teismą tvarkyti, tai po
sėdžiauti trūksta teisėjų. Todėl 
numatoma artimiausiu laiku į 
Vilniaus apygardos teismą pa
skirti daugiau teisėjų.

Likviduojamos kelios 
vokiečiu firmos

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad Kaune artimiausiu laiku 
busiančios likviduotos kelios vo
kiečių firmų atstovybės, jų tar
pe ir kai kurios laivininkystės 
b-vės, nes dabar, karo' metu,1 
jos vis tiek “darbo neturinčios.

Lietuvos PadangėjeI dvasiškų mokslų skleidėjas 
| (buvo kartu) ir pasaulinių mo-; 
rkslų šiaurėje židiniu”. O dabar 

‘‘barbariško žiaurumo paliesta 
plačiausios kunigaikštystės sos
tinė, o ją, žinoma, prislėgus, 
galvojo lengvomis derybomis ir 
patį Lietuvos kūną pavergti*’. 
Panašių liudijimų, randame ir 

į užsieniečių aprašymuose, kurie 
ar tai kaip ambasadoriai, ar 
kaip keliauninkai turėjo progos 
šiuo metų miestą pamatyti. Im
perijoj ambasadorius Mayerber- 
gas Savo kelionės į Maskvą ap
rašyme sako,’ kad Vilnius išbu
vęs rusų rankose nuo 1655 m. 
rugpjūčio 6 d. (iš tikrųjų, 8 d.) 
iki 1661 m. gruodžio 3 d., o per 
tą laiką, jį naikindami jie atli
ko tiek žmogžudysčių, įžeidimų, 
plėšimų, šventvagysčių, griovi
mo ir padarę gaisrų, kad tas, 
kuris dabar ieškotų Vilniaus 
Vilniuje, jo griuvėsiuose ir pe
lenuose surastų tik įsiutusio 
siaubo pėdsakus”. Atgavus Ibul

Bendt&laikiai liudininkai įvai
riai aiškino šios tragedijos prie-] 
ža&tis. Pirmiausia visi puolė 
valdančiuosius, šiuo atveju, .L? 
Radvilą, ypač lenkų kronikinin
kai. Jau minėtasis Rudavskis 
Vadina Radvilą “Mogilevo par- 
daviku, Vilniaus plėšiku”, kuris 
savų pulkų atitraukimu visą 
Lietuvą atidavęs į rusų rankas.] 
Dėl to, esą, geriau tą karą va-J 
dinti Radvilų karu, negu vidaus 
karu arba karu su svetimomis 
Valstybėmis. Pasinaudoję tUol 
rusai ir be pasipriešinimo, su
deginę Minską, matydami visus 
panikos pagautus, įėję į ištuštė
jusį 
tis, 
dais, buk iš užpakalio švedai,] 
O iš šono rusai turėję suduoti 
smūgį gražiajam miestui, Gcdid 
mino kuriniu! ir Lietuvos sos
tinei. Pirma negu rusai priėję 
prie Vilniaus, Radvilas pats 
skubinęsis plėšti gyventojus, už
puldinėti bažnyčias, vogti vals
tybės iždą, o priartėjus Mask
vos carui pasitraukęs į Kėdai
nius Žemaitijoje, piešdamas Lie
tuvą; Vilnius gi be jokios ap
saugos greit pakliuvęs į rusų 
n
įvykus kitas "to’Taiko kronai-1 laikii Jis nebus atstatytas.” Tvir- 
kas Kochovskis. Žinoma, visai ‘ov6s taclau "buvusios suga- 
kitaip aiškino reikalą -pats Ra-rm'tos,.ir l,k Per l«ul°s aPs,le‘- 
dvilas ir ■ jo šalininkai, šalia dJ,nĮĮ l'eluvianis pavykę sostmę 
aukščiau musų pavaizduotos ■^vaduoti. Kiek vėliau kitas im- 
sunkios tarptautinės padėties, Pef1JOS ambasadorlus talP Pal 
jis nurodė ir vidaus nesutari- H6' M ,‘ buvo m,1cs1las lr„n«ra 
mus ir tam tikrų krašto ele-f“-. 1,k ™‘a bcllko- 
mentų neapykantą jo asmeniui. “c'st,kln,U! pdlCC,U rresPubllka’ 
Jo apologetas S. Pšypkovskis dabar ‘,k Lyg kinese
aiškino, kad šiuo sunkiu mo- Paskendo nllcsto .,Plolai- Ifad 
meniu kariuomene pradėjusi mlcs,as sau«ot« P,h“lus’ ncbu- 
galyotrųkčiais bėgti, nehrtėdaJ a S“U:’

..f i • , . L, ■ i gotų miestą, nebuvo to lis ver-ma kito tikslo, kaip tik kuo ® J
_ .v. v.. TZ . tas; ir vienas ir kitas buvo pagreičiai! pranešti Kauno ir Mer-L i , , . ,
. . _ . .v. laidotas, kad daugiau nebepa-kmes gyventojams (tųjų sričių . ’ _ ,v , 4_į,
, ....................... .. . .-v sirodytų begėdiška išdavyste ...kanai pirmieji pasitraukę is J č J

. v . . i . . - Žinoma, siuose visuose aprasv-Vilniaus) apie lų apleistą mu- ... . "
v. . . . rk., -i - v muose reikia matyti tam tikrašio lauke vadą, lik gilesne šių ,. . .. .. ,... . doza literatūrines lanlaziios.ir kilų liudijimų analize leistuI v , J...... .. Loji fantazija ypač buvo gyvapadaryti teisingą sprendimų, •
. . . v. .. . v. i . Maskvai užėmus ne paprastąkurio, tačiau, iki šiol musų is- . , . , . _...* .1 ,
torikai nėra padarę. Nežiūrint lllies‘b c 8aJsUJų i mų, vii 
įvykių priežasčių, faktas lieka . Y .
p i , i j i i •• priešo nebuvo malęs. Maskvos faktu, kad Maskvos okupacija v. v . .

... - -T-l žiaurumų taip pat nereikia per-smarkiai sunaikino senąją Lie- v. , . ., .. x. . . . . dėti. Mes žinome, kad dar pra-tuvos sostinę. Šiuo klausimu vi- , v. v . , \T- • i . . dedamas si žygi caras buvo įsa-si to laiko liudininkai nuosla*- . v , • • , .... . . < kęs švelniai elgtis su okupuotu
; . \ . kraštų piliečiais ir grasino bau-

Visų piima visi liudininkai sm^nijs tuos, kurie šito įsaky- 
sutinka, kad prieš 165a ni. Vii- mo nesilaikytų. Tojj taktika su- 
nius buvo turtingas, didelis ii su bendrais Maskvos
puikus miestas. Užteks čia tik sįekimais, kurie buvo: gelbėti 
pacitavus musų istoriko Koja- L>ravosiav.ų tikėjimą ir paruošti 
lavičiaus nuomonę. Musų lai- dirvą Maskvos kandidatūrai 
kais, sako jis, taip smarkiai vi- Lietuvos sosto. Aiškus dabitas, 
sosc siityse išaugo (Vilnius), dideliais žiaurumais šito tikslo 
^a^-6ahnia JiJygbiti^su didžiau- ncbuvo galima atsiekti. Be to 
sihiš miestais savo didumu, tur- turime ir pozityvių duomenų 
tingumu, gyventojų daugumu ir lyiriinli> kad iniestelėnai gana 
atvykstančių užsieniečių įvairu- greil apsiprat0 su okupantais.

®r skaičiumi, bažnyčių pui- Daugiausia žiaurumo čia galėjo 
'kurnu, universitetu, plačia pre- parodylį tik ukrainiečių vadas 
ikyba ir visu tuo, kuo atsižymi lvanas Zolotarcnka.
pasauliniai miestai. Iš Lietuvos
miestų jis užima pirmą vietą, Vilniaus užėmimo pasėkos, 
■kaip vyriausybės buveinė, teis- Matėme, kad iki pat Vilniaus 
Mių, 'mokslų, prekybos, dvasi- paėniiino Lietuvos politikos va^ 
ninkijos centras. Jokio pagyri- i., •. dai nebuvo galutinai apsispren- mo jam negahma atsakyti, jei . . . . .v
tik kad nepakankamai sustip- d«- ka,P gelbėtis is sunkaus pa- 
riritas, bet ir tai narsiai tautai dėjimo. Aiškiausia buvo tik sų-

Lankėsi Vilniaus 
advokatai

į Vjhiių. Buvęs baisus išgąs- 
Radvilo dar pasūdytas gan-

kraštis “Gazelių de France” ra
šė: “Tas miestas, seniau žydė
to žydėjęs Lietuvoje, kurios jis 
yra sostinė, dabar tokioje ap
verktinoje padėlyje dėl rusų 

tinkas. Kiek švelniau vaizduoja I Pada7.tų ,nuosloli^ kadJ1^i

KAUNAS. — Prieš karą Vil
niuje buvę apie 200 advokatų, 
kurių tik 70 vilniečių, t. y. to
kių žmonių, kurie iš Vilniaus 
krašto kilę ir turi teisę gauti 
Lietuvos pilietybę, kiti į Vilnių 
yra atsikėlę <iš kitų buvusios 
Lenkijos sričių.

Taigi aną‘ dieną Kaunan at
vyko vilniškių advokatų 5 žmo
nių delegacija, kuri lankėsi pas 
Apeliacinių rūmų pirm. J. Gu- 
dauskį, norėdama išsiaiškinti 
savo būklę, susidariusią Lietu
vai užėmus Vilnių.

Delegacijai buvę paaiškinta, 
kad tie Vilniaus krašto advo
katai, kurie mokslus baigė ir 
diplomus įsigijo prieš Did. ka
rą ir buvo advokatais arba ad
vokatų padėjėjais, bus įtraukti 
j Lietuvos advokatų sąrašą, o 
tie, kurie baigė lenkų mokyk
las ir gavo jų diplomus, turės 
kreiptis į švietimo ministeriją, 
kad pirma pripažintų jų diplo
mus, kaip užsieny baigusių mo
kslą, o paskui galės kreiptis į 
Teisingumo ministeriją dėl pri
ėmimo į advokatus.

Be to, Vilniaus advokatai no
rėtų, kad teismuose butų jiems 
leista kalbėti lenkų kalba. Ka
dangi pagal n Misų įstatymus 
teismų kalba yra valstybinė 
kalba, tai ir šis Vilniaus advo
katų pageidavimas nebus paten
kintas.

Perimtas Vilniaus uni
versitetas

UtiMi.-.. ■' ' . ; f k i

Tai tiktaį penktas kafo mėnesis. O ;kas bus dar už1 
penkių mėnesių?

Hitleris tikėjosi didelės* pagalbos iš Sovietų Sąjun
gos, kuri, anot bolševikų rėkiamos, turi “neišsemiamu^ 
gamtos turtus”. Bet iki ?šiol ‘Vokietija yra susilaukusi iš 
Rusijos tiktai “Sibiro speigų”.

suteikia pasididžiavimų pavoju
mi, prieš kurį ne siena ir pyli
mu, bet drąsa kovoja, jausda-. 
nia savo jėgas”. Panašiai apra
šo jį ir kitas to laiko rašytojas, 
Upitčs teisėjas S. Venslauskas, 
prieš pastatydamas du jo vaiz
dus —' prieš Maskvos okupaci
ją ir po jos.

“Vilnius, esą, apimtimi, tuiv’ 
tais, prekyba ‘garsus; gausiai, 
gyvena jame lietuviai, lenkai,, 
vokiečiai, italai, rusai, Škotai,r 
totoriai, žydai. Viešų ir priva
čių pastatų kultūra prilygo di
džiosioms Europos emporijoms; 
šventovėmis su pamaldžiausio
mis stovėjo greta karalystėmis.

jungos su Švediją idėja, bet ir 
ji nebuvo pilnai išsikristalizavu
si. Vilniaus užėmimas smarkiai 
paveikė Lietuvos vadovaujamų 
sluoksnių orientaciją. Be to 
šiuo metu iškilo ir naujas sos
to įpėdinio klausimas, nes Jp- 
nas Kazimieras silpnai tesilaikė 
soste, jau pirmojo tarpkaralio 
metu U.K72-3 m.) Lietuvoje bu-

gan stipti Maskvos šalinin
kų partija. Tai savaime supran
tamas 'daiktas, • nes viso karo su 
Maskva našta gule beveik iš
imtinai ant lietuvių pečių. Len
kai su savo pagalba retai teiš- 
sišokdavo, kaip lygiai ir lietu
viuose nebuvo toks populiarus

VILNIUS. — Lapk. 20 d. 
švietimo ministerio įsakymu 
Vilniaus Stepono Batoro uni
versiteto rektorius prof. Stepo
nas Erenkreucas perdavė savo 
pareigas Švietimo m-jos skir
tam Vilniaus universiteto val
dytojui prof. Ignui Končiui. Pa
reigų perdavimas įvyko buv. 
mokyklų kuratorijos bustuose, 
dalyvaujant švietimo įgalioti
niui Vilniuje dr. A. Juškai. Bu
vęs rektorius Erenkreucas pa
reiškė, kad perduodamas uni
versitetas yra tvarkoje. Naujai 
paskirtam universiteto rekto
riui prof. I. Končiui rektorate 
buvo pristatyti fakultetų deka
nai. Naujasis rektorius raštu 
paprašė dekanus, universiteto 
įstaigų vedėjus ir kitą univer
siteto personalą pasilikti savo 
vietose ir toliau eiti pareigas. 
Visais universiteto reikalais da
bar reikia kreiptis į naująjį 
rektorių. J

šiuo metu Vilniaus universi
tete mokosi apie 2,500 studen
tų. Visą universiteto personalą 
sudaro apie 800 asmenų, kurių 
tarpe yra 110 profesorių, 250 
asistentų, apie 100 valdininkų 
ir apie 350 žemesniųjų tarnau
tojų. Lyginant su prieškariniu 
universiteto personalu, dabar 
trūksta apie 80 asmenų: apie 
15 profesorių, apie 50 asisten
tų ir t.t. Iki šiolei universiteto 
profesorių tarpe nebuvo nė vie
no lietuvio. Iš Lietuvos kilusių 
buvo apie 12 profesorių. Jau
nesniojo universiteto mokomo
jo personalo tarpe buvo penki 
lietuviai.

Latvijos nepriklausomy
bės minėjimas

m. lapkričioBIRŽAI.
m. 18 d. 19 vai., lietuvių—lat
vių vienybes draugija gimnazi
jos saloje suruošė Latvijos ne
priklausomybes 21 metų sukak
ties minėjimą — koncertą.
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APIE ROMOS KUNIGU KRITIKAVIMĄ

mos katalikų bažnyčia griežtai 
drayofea kritikuoti kunigus. 
Labai draudžia užsiminti gy
vu žodžiu ar spaudoje apie ne
gerus kunigų darbus.

Kitaip

vos jėzuitu laikraštyje “žvaigž

gų kritikavimą šitaip pareiškė:
“Nekritikuokime kunigų, bet

ir matytume viešus papiktini
mus/*

skaičiau apie tai, buk Romos

“Jei pamatyčiau puolusį kuni
gą, tai jį pridengčiau savo ka
rališku rubu.” .

Tai tiesiog absurdiški, begė
diškai savanaudiški pareiški
mai. čia matome, kad Romos 
kunigams reikalaujama dikta
toriška privilegija. Kaip dikta
toriai netoleruoja kritikos, tai 
taip ir Romos katalikų bažny
čia. Kaip diktatoriai, neduoda
mi žodžio laisvės, patys kriti
kuoja kitus, o visuomenei ne- 

\leidžia nė išsižioti prieš juos, 
tai to paties reikalauja ir Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gija.

Vienas iš svarbiausių Romos 
katalikų kunigų darbų yra —< 
tajr nuolat kritikuoti kitus, ne 
jų luomo žmones. Niekina, kri- 

'vtikuoja, peikia, smefkia. Nieki-, 
na ne tik tuos, kurie jų žvilgs
niu negeri, bet ir tuos, kurie 
jiems nepatinka. Bet prieš juos 
neišsižiok, nes Dievui nusidėsi.

Todėl išeina, kad jei kurį ku
nigų už blogą pasielgimą pa
peiki arba pakritikuoji, tai pa
gal ją aiškinimu patį Dievą 
kritikuoji ir paniekini
sakant, musų Romos kunigai 
Save dievina.

•Bet veltui Romos 
reikalauja sau diktatoriškų pri
vilegijų. Jię jų nebesusilauks. 
Buvo laikai, kada Romos baž
nyčia palaikė tamprias ryšius 

j su ciesoriais, monarchais ir ki
tais pasaulio galiūnais. Tada 
pasauliniai galiūnai savo nubals 
pridengdavo dvasiškius, o dva
siškiai nelikdavo skolingi ir sa
vo rūbais pridengdavo pasaulio 
galiūnais ir darbininkų išnau
dotojus. Tais keliais eita’Pran
cūzijoje, Ispanijoje, Meksikoje, 
Lenkijoje ir kituose kraštuose. 
Ir žinome prie ko prieita: prie 
rėvoliučijų, protestantizmo ii 
kitokių sumišimų.

Diskusuojamas klausimas 
dar labiau paaiškės, kai pada
rysime palyginimą. Įsivaizduo
kime, kad teisėjai ir advokatai, 
sekdami Romos katalikų kuni
gus, pareikštų, kad jų nepriva
lo visuomenė kritikuoti, bet 
verčiau turėtų pateisinti juos, 
nors matytų, kad jie išteisina 
ir paleidžia vagis, gengsterius, 
raketierhis, o uždaro į kalėji
mus biednus darbininkus už 
menkus nusikaltimus.

Ką pasaulis pasakytų, išgir
dęs tdkį teisėjų ir advokatų pa
reiškimą? Visi pasakytų, kad 

proto

kunigai

PETŲR SUDENT 
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., Worth, III.

NAUJIENĄ Oricago, IH

KNYGŲ
APŽVALGA

ŽVĖRIS Iš BEDUGNĖS

teisė- 
tokio

teisėjai ir advokatai iš 
krausto^.

Nuo pasaulio pradžios 
jai iih advokatai nestatė
reikalavimo ir iki pasaulio pa< 
baigos nestatys. Panašios privi 
legijos nereikalaus nei dakta 
rai, nei kitų profesijų žmonės. 
Su tokiu reikalavimu pasilieka

Duodam Paskolas ant 
Pirmų Morgičių

Ohicagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui Ir statymui naujų namų

MOKAME
Dividendų už padėtus pinigus

Kiekvieno asmens taupiajai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Fedjeral Savings and Loan Corporation, Washington,

DEL INFORMACIJŲ KR1EIFKITĖS J

h. c.

apie 
kad

įvai-

KnAnoMtvvus Nočo pirkdama, organizacija dauc«»-' n.uoper<tljv<l» .jtaupo, išvengdama tarpininkavi- 
Didesnę Naudą

w
t

lEDERALoAVlNGS
AND LOAN ASS<OCIATION 

Of CHICAGO

s .2202 W. Cerirtak Rd 
J Telephone Ganai 8887

Chicago, III. 1
Ben. J. Kazanauskas, Secretary ■

RAŠTINES VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. V.
■ Ketverge rtuo 9 -ryto -iki 7 v. v.
JI Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną
M ■ VWI VIIRHJIIlKMIini* ■»■■■■■■■<« D « m ■ ■

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

35*

NAUJIENOS
1739 SO. KALSTEI) STREET 

CHlCAGrO, JLLllNOIS
0fisas atidams kasdien nuo 18 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais 9 ryto iki 1 vai. po pietų

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
Vitoiau, kraštą) 

TIK TELEGRAMOMIS.

y
< viena Romos katalikų bažnyčia 
ir diktatoriai.

Sveikas protas ir ( teisingu
mas reikalauja j kad paprasta j 
žmogus privalo būti lengviau 
baudžiamas už lygų pras Žen
gimą, Degų moky tas-ir? nirtin
gas. Ypač teisėjai ir advokatai 
negali tikėtis pasigailėjimo. 
Taip yra todėl, kad advokatai 
ir teisėjai yra išėję teisių mok
slus ir studijavę įstatymus. Jie 
yra prisiekę laikytis, ginti, vy
kinti ir saugoti teises ir įs.aty 
mus.

Romos kunigai mokinosi ti
kėjimo ir doros mokslų. Jie tų 
mokslų yra specialistai. Jie yra 
skirti mokyti kitus žmones it 
būti jiems pavyzdžiu. ' Doros 
nuostatai ir įstatymai kunigus 
dar labiau riša, negu teisėj ud 
arba advokatus. Todėl už pa- 
piktiftimus ir blogus darbus ku
nigai tori laukti ąštresnės kri 
tikds ir skaudesnės bausmės, 
negu teisėjai ar advokatai, jau 
nekalbant apie paprastus žmo
nes.

Ar neaišku, kaip begėdiškai, 
absurdiškai ir . savanaudiškai 
Romos kunigai elgiasi, kuomet 
jie reikalauja, kad papiktini
mus ir viešus jų blogus dar
bus nekritikuotume ir juos pa
teisintume. k .

Iš to, kas viršuj išdėta, kuni
gų kritikavimo klausimas tu
rėjo tapti aiškus visiems.1' Bet 
galime dar vieną žingsnį ženg
ti. Pažiūrėkime, ar šventas 
Raštas kokiu nors budu nenu
rodo, kad reikia nutylėti 
kunigų papiktinimus ir 
juos reikia pateisinti.

Ar šv. Raštas tyli apie
riaušių žmonių nuodėmes? Ne
reikia čia vartyti šv. Rašto, o 
tik reikia prisiminti apie tai, 
ką visi žinome,

Šv, Raštas skelbia nuodėmes 
ne vien visokių žmonių, o net 
ir angelų. Iš kur žinome apie 
angelų maišfą prieš Diev^ tuoj 
po jų sutvėrimo? Ar ne iš Šv. 
Rašto? Iš kur žinome apie Ado
mo ir Ievos nupudlimą, apie 
Kaino brolžudystę, apie žmoni
jos ištvirkimą -prieš visuotinį 
tvaną, apie Dievo išrinktojo 
Nojaus pasigėrimą po t^ano ir 
negarbingą Chamo pasielgimą? 
Tas viskas aprašyta Šv. Rašte. 
Šv. Rašte aprašyta apie -Sodo
mą ir Gomorą, apie Loto šei
myną, bėgusią iš Sodomos ir 
Gomoros ir Loto pačios pavir
timą į druskos stulpą už atsi
gręžimą į apleidžiamą miestą, 
apie žydų tautos ir jos valdo
vų įvairius ištvirkavimus. Pa
galiau Naujas testamentas ar 
tyli apie apaštalų svyravimus, 
jų abejones, jų mažatikystę, 
Judos išdavystę, apie Petro, 
pirmojo popiežiaus, Kristaus 
užsigynimą, apie Tarno netikę-, 
jimo į Kristaus prisikėlimą? 
Apie šituos ir daug kitų daly
kų Šv. Rašte aprašytų žinome] 
nuo ipat mažystės.

Taigi, Šv. Raštas netyli apie 
blogus darbus įvairių senovės 
laikų didžiūnų, karalių ir <apaš-( 
talų. Tai kodėl mes šiandien 
turėtume tylėti, matydami Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gus darant viešus papiktinan
čius darbus? Išbraukime iš šv. 
Rašto aprašymus apie blogus 
deltas Į'Vairių įmonių — didi
kų >jr tą laiką bažnyčios d'gni- 
tofią ir 'net apaštalų, krikščio
nybės jšteigėjų, ’ir Į ką pavirs 
pats šv, Raštas ir visas krikš- 
čiotoiškas tikėjimas ? Be apra
šymų -apie angelų nupuolimą, 
apie Adomo ir Ievos puolimą,! 
MkščioniŠkas tikėjimas pavirs 
į niekus, į dulkes. .

•Ar po šių paarškiniinų gali 
atidrašti teks, kurs dar tikeių, 
kad Romos katulikų bažnyčios 
draudimas kritikuoti kunigų 
Viešus -papiktinimus ir blogus 
darbus turi ’kdkį nors rinitą 
tikybą ar pasadlinį pagrindą? 
Ne! Busime kalti ir bausti ne 
už teisingą kunigų kritikava- 
iaą, o už tylėjimą, įiž susilai
kymą ®tuo kritikos. Dar labiau 
busime kalti, jei pateisinsime 
kunigų viešus papilitinimus.

Tiesos Mylėtojas.

žinomas rusą prieškarinis 
sentimentalus rašytojas Euge
nijus čirikovas (miręs emigra
cijoje Prahoje) dviem dalim 
(viso 212-288 pusi.) išleido (lei
dykla “Plamia”, “Liepsna“, Pra
ha) “baisiųjų metų poemą“, 
skirtą ‘broliškai čekų tautai“ 
(išleista 192G m.), kurioje pa
rodo pietų Rusijos revoliucijos 
“baltųjų“ pusę, laikymąsi iki 
pat evakuacijos iš Krimo. Kaip 
bolševiko Artemo Vesiolyj kny
goj “Rusija, apiplauta krauju“, 
ir šio autoriaus knygoj yra 
daug bešatoio, nes nepasiimta 
vien gražinti savuosius ir bjau
roti priešus. Tik čirikovas — 
tikintis rusas, kuriam revoliu
cijos baišumai (iš abiejų pu
sių), atrodo kokiu ten bibliŠkai 
kalbančiu “žvėrių iš bedugnės“, 
nes aptemdo “Dievo veidą“ 
žmoguje... Pačiame principe ir 
autorius “baltasis“, nes, jo vaiz
davimu, “baltųjų“ idėja buvusi 
gera (Kornilovas), tik ilgainiui 
prisiplakę visokių sąvalkų ir 
sąšlavų ir judėjimas dėl to ne
vykęs, Nesupratę ir vadai, kad 
liaudis ko, ko, tik jau grįžimo 
to paties, kas buvo, nenori, — 
pergriežtai skelbę senąjį reži
mą. .. Aplamai, autorių be abe
jo su mažai rezervo pavadins 
padoriu iš baltųjų ir jo prie
šai. Vistiek, menininkas, koks 
jis sau uvo, jame turėjo vir

 

šų. A'išjdi, kad ir baltųjų val
dai’ Rusijoje tokia kny

ga nebūtų galėjusi pasirodyti. 
Ir emigracijoje be abejo bus 
daug kas ją keikę. Sunku to
kiam autoriui ir persidirbti į 
nąują žmogų, bet, jeigu butų 
išgyvenęs ikiąiol, gal, kaip ir 
garsusis Kūprinąs,’ butų galė
jęs sau laisvai grįžti dabar Mas
kvon bent mirti, nes, kaip Ve
siolyj knyga, taip ir ši, rodo, 
kad praėjus'vakar dienai daug 
kas praleidžiama jau kitoj švie
soj, su nuolaida ir palankumu.

Autorius yęą.pasižymėjęs raš
tais, kuriais žavėjosi gimnazis
tai, gimnazistes, tai yra idea
listine kryptimi, ypač meilėje. 
Ir Čia meilė raudonu siulu žymi 
visą knygą, bet ji taip tragiš
kose, baisiose aplinkybėse, to
kia šiurpiai supainiota... Au
torius labai gerbia moterį. Jo 
manymu,' išeina, baisybių pa-, 
šaulyje nebūtų, jeigu nuo mo
terų tas pareitų. Tas labai abe
jotinas klausimas' (pažiūrėkime 
į istorijos ir musų dienų pa
vyzdžius) nėra mano dėsme 
(tema). Tik ir savo meilėje, 
kurią taip labai aukština auto
rius, ir su daug pagrindo, jis 
klaidžioja, nes daug kas išeina 
ne kas kita kaip paprasčiausia 
lytinė aistra, tik, žinoma, su- 
padorinta ir gimnazistišku ru
bli apvilkta, tai yra paimta už 
patį dangų, idealą. Taip atrodo 
vis tos “jos apsiniaukusios- 
akys“ tam tikruose momentuo
se (arti su vyru), ir panašiai. 
Bet gerų, geriausių, norų, ži
noma, pas autorių nors rieš
kučiomis semk. •/ . {

Trumpai suėmus, aišku, aną 
dienų įvykių istorijoje, kaip Ve
siolyj, (kurio knygoj vis dėl
to, “nors bolševiko“, atrodo dar 
daugiau tikro bešalumo, negu 
čirikove...), taip ir šioj kny
goj yra metraštinė sukrėtimų 
laikotarpio gyvenimo medžiaga 
ir ateitis turbut vienodu dėme
siu knisis abiejų pusių pana
šiose knygose.

. Arėjas Vitkauskas.

džioi

NAUJIENŲ
SKAITYTOJU
KONCERTAS

Sausio 14 d., 1940
RUBSIUVIŲ SALEJE 

! 333 So. Ashland Blvd.

Faktas, kad kiekviena įstai
ga, veikianti kooperatyviais pa
matais, neša didesnę naudą sau 
ir kiliems, žinoma, i^ didesnes 

koope-

neparankus, tokia 
yra parankesnis 

patvaresnė ir pa- 
susidaro finansine

santaupas. Bet kas y 
ratyvas? \

Kooperatyvas, trumpai ta
riant, yra organizacija suside
danti iš atskirų asmenų, preky
bininkų, ar įstaigų, kurios tik
slas savo nariams padėti. Smul
kmenų prekyboj, kur pirkimas 
prekių susidaro iš smulkių da
lių ir, todėl 
organizacija 
tarpininkas, 
jėgesnė, nes
galia, kas taip svarbu šiandie
nės kompeticijos arenoje, jau 
nekalbant apie kitas prekybines 
galimybes.

Kaipo pavyzdį galime nuro
dyti- Midwest Grocery Co. Tai 
yra organizacija, iš virš 450 
prekybininkų, veikiančių visoj 
Chicagoj ir priemiesčiuose, ši 
organizacija suvartoja ypatin-. 
gai didelį, prekių kiekį, apima 
stambų pirkėjų skaičių. Prekes; 
perkasi stambmenomis tiesiai iš 
gamintojų ir dirbtuvių. Taip

mo išlaidų ir atlieka pirkimą 
planingai. Beto, taip prekiau
jant yra ir užtikrinimas, kad 
prekės bus visuomet šviežios, 
geresnės kokybės, nes perka
ma per savo modemus sandė
lius.

Tad, perkančioji publika čia 
gali rasti tai ko ieško: geros 
kokybės ir šviežias prekes eko
nominėm kainom. Kita nauda 
priklausant prie Mid^vest orga- 
nizacijos yra nuolatinis skelbi-! 
masis. Platus išgarsinimas iš
parduodamųjų prekių visiems1 
atneša pageidaujamas pasėkas; 
šios savaitės turimos išparda
vimui prekės galima rasti Mid- 
west Stores skelbime šiandien 
Naujienose. (Skelb.)

ICOAiJ

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

į PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
i DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

M

Gausi Daugiau Už Savo Pinigus
PlUKDAMAS MJDWBST STORES!

Žemiausios Kainos . . . Geresni Valgiai .. . Geresnis 
Patarnavimas!

IŠPARDAVIMAS! Penkt. ir šešt., Sausio 12 ir 13

Kiaušiniai No. 1 Kokybės u-19y/2 c
GRIEŽTAI ŠVIEŽI KIAUŠINIAI Kartonuose tnz. 27C
“SNIDER’S”

Catsup Didelis 14 unc. 
butelis 12^c

“LIBBY’S”

Pienas Aukš. Kcn.4 už 25cGaruodintas

“PTLLSBURY’S”

Miltai 24^č- maiš
5 sv. 9Qn
maiš. 4 U U

“GRAPE-NUTS“ Cereal 2 palk. 250
BISQUICK 20 unc. pak. 17c 40 unc. pak. 290
CORN KIX Pusryčiams Valgis 2 J’atk.'23^
“LIBBY’S”
'PURK & BEANS Did. 28 unc. ken 2 už 19<į
MAZOLA Virimams alyva Painios kenas 22^
KARO SYRUP htte Labcl U/2 sv. ken. 2 už 21 £
“DINTY MOORE“ Beef Stew 24. unc. ken. 15ę
“MIDWEST”
DEL MAIZ Niblcls Corn 12 unc. ken. 2 už 23ę
“ELMDADE
PYČlAI ’Supiauslyti ar pusės Did. 21/b kcKV 16ę
“SHURFINE” Tamsiai Raudoni Kidney P^os No. 2 ken 3 už 25c
“LINCOLNSHIRE” Pjaustyti lašiniai 14 sv. pak. 12c
“WILSON’S” Luncheon Meat sv. 21c
“SUNKIST” Navai
GRANDŽIAI Djd. 176 mieros tuz. 25*
McINTOSH Obuoliai • 4 sv. 17£
OCTAGON SKalbiamasis Muilas 3 už 130
PALMOLIVE Muilas 4 už 230
SUPER SUDS Raud. pak. maž. 8c did. 17tf
“BRILLO” Raud. ar žali pak. 2 maž. 17c did. pak. 170
‘■AUTOMAITC” Muilo Trupimai 2 pak. 290
CANN.ON WASHCLOTH UŽ lc SU
CAMAY MuiUs
KITCHEN KLENZ-ER

3 šmot. Į 7C
ken. 5^

§100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus____

fMRK NUO iIMIDVVE

450
■*Ran»

■

TeL Boulevard 0014

Nalhan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesal«

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom iomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam ( žarnas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St

gaukit TeL VAROS 3408

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis 'užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. ’GBrd St.
Tel. ENG. 5883-5840

arcus
1

RYTINE RADIO 
VALANDA

Kasdien nuo 8:30 ▼. ryta 
iki 0:11 vakaro.

■finit vBllaiuri» tintas, 
metiką ir kitui įdomina

— iš stoties —

W.G.E.S.

NAUJIENŲ
Kalendorius

1940
METAMS.

XTAUJIENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kalen dorių 

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

Kas užsirašys 
—gaus kalendorių 
Paskira kopija—10c.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.

Lietuvos ir

^Naujienas” 
nemokamai.

MADŲ

NCS PJGlAu

)STORES
KAINA 10 CENTŲ 

Tik ką gavome naują medų

mus. Supkite tavo orderius:
naujienos

*

PROGRAMŲ 10:00 VAL. RYTO
1480 KC.

Itt STOTIES

KLAUSYKIM
SALTIMIERO RYTMETINIŲ I

- -- — ■ - - -........................................................ - -   • • \

AfrSMS-

'Miestą*

ValMtlla-



NAUJIENOS; Čhicago, Iii

NAUJIENŲ

SEKMADIENĮ

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

RUBSIUVIU SVETAINĖJ
333 SOUTH ASHLAND BOULEVARD

Šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras
Svečiams Įžanga 40c Asmeniui

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS
JURGIS STEPONAVIČIUS, 
Orchestro Vedėjas Šokiams

Penktadien., sausio 12, 1940

A. RYPKEVIČlUS 
Naujienų” Kontesto

K. STEPONAVIČIUS, 
Liet. Vyrų Choro Vedėjas

A

itiiliiiiiiiitiiiiiiiliiliiilMiiiiiiiiliiiitili

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

Šiame Koncerte bus išdalinta dovanos 
kontestantams ir skaitytojams. Bus labai 
gražus programas; kurį išpildys Chicagos 
Liet. Vyrų Choras, po vadovyste K. STE
PONAVIČIAUS.
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POVILAS STOGIS 
Solistas.
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Į CLASSIFIED APS.

(Tęsinys)

PERSONAL 
Asmenų Ieško

NESUVALDOMA 
PUBLIKA

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Rašo
DOMINIKAS KURAITIS

IEŠKAU IGNO PETRENO. Pir- 
miaus gyveno Pittsfield, Mass., vė
liaus Rochester, N. Y. Iš ten atvy
ko į Chicagą ir apsigyveno North 
Sidėj. Turiu svarbų reikalą

ELENA ŠIOLTE, 
3222 So. Wallace Street

Tel. Victory 8511.

FURNISHED ROOMS—to RfeNT 
_____ Gy venimui Kambariai_____

RĘNDAI KAMBARYS DĖL sin- 
gelio. Apšildomas su visais patogu
mais. Tel. Lafayette 9438. 4408 So. 
Campbell Avenue.

Penktadien., sausio 12, 1040
~ . •■—41. I .. —1W——fa—H—WW—.1X11.

Meksikoj! vienam žmogui galvą. Tas apsi
pylė "kraujais, ir keturi vyrai 
supuolė jį nešti iš stadiono, bet 
sužeistasis nepaisė, kad gal jis 
pavojingai sužeistas. Protesta
vo, nenorėjo eiti, norėjo pama
tyti’ kaip viskas užsibaigs.
ŽIAURUS 
SPORTAS

i

NAUJIENOS^ Chicago, III.

“NAUJIENŲ KON 
TESTO EIGA

Lauks Kito 
Jubiliejaus Ir Kito 
Kontesto

Bet publika galiau laimėjo. 
Kai atėjo laikas raiteliams bu
lių užpulti, kautynių rengėjai 
nusileido, ir jauną bulių išlei
do . iš arenos. Jo vieton įleido 
kitą> senesnį bulių.

Vienas dalykas man atrodė 
labai keistas. Čia publika kėlė 
beveik “revoliuciją”; draskė iš
kabas, naikino turtą ir statė 
pavojun žiūrėtojų gyvastis, bet 
policija nieko nedarė. Stovinėjo 
gal šimtas policistų, bet jie 
triukšmautojų visai nekliudė. 
Kai kurie net patys dėjosi brie 
sumišimo.'

Atrodo, kad bulių kautynės 
meksikiečiams net ~ svarbesnės 
negu amerikiečiams baseballas, 
ir kai jie žiuri kautynių, tai 
niekas kitas daugiau jiems ne
rupi, — tik kovą su bulium sek
ti ir žiūrėti kaip mikliai torea
doras nukankins ir nudurs.

Man nelabai patiko, bet rei
kia pripažinti, kad tai kruvi
nas, jausmus labai veikiantis 
sportas. Amerikiečiams jis 
žiarus.

(Bus daugiau)

t Prie užbaigos šio jubiliejinio 
Naujienų” kontesto ir aš no

riu nors trumpai apie savo 
draugus parašyti, padėkoti, ku
rie pradžioje ir pabaigoje šio 
kontesto buvo užsispyrę, kad ir 
aš neatsitikčiau perdaug žemai 
nuo kitų mano draugų kontes- 
tantų. I’abaigoje šio kontesto 
p as Jakubka gerokai apibaręs 
niane už neskubamą, nurodo 
antrašus pp. Shukių, kurie gy
vena 4111 Montgomery St. Ka
zimieras Shukis gana pasiturin
čiai gyvena, turi net keletą nuo
savybių, prie tam dirbtuvėje 
neblogai dirba. Svarbiausia, 
kad žmonės labai simpatiški, 
kartą susitikus su pp. Slinkiais 
nesinori ir skirtis. Tik labąi 
apgailestauju, kad p-ia Shukis 
serga ir linkiu, kad jūsų koje-

Bet jeigu tai publika kas ne
patinka — tai vėl su tokiu pa
čiu užsidggMfni rodą savo nepa- 

inimą. Taip buvo ir šio
se kautynėse.

Trečioms kautynėms arenon 
buvo išleistas jaunas, gal tik 
dviejų metų bulius. Ištikro, at
rodė, kad jis per jaunas tokioms 
žiaurioms kankynėms, kurias 
pirmieji buliai turėjo pergy
venti. Publika tuojau tai paste
bėjo ir ėmė protestuoti. Triukš
mingai šukavo. Bet bulių kovo
tojai to riksmo kaip ir negir
dėjo, ir kamavo gyvūną toliau.

Publika dar kurį laiką pa
triukšmavo, bet matydama, kad 
kovotojai neklauso, pradėjo me
sti arenon ką tik turėjo ir kas 
pakliuvo. Kuo ilgiau kautynes 

‘tęsėsi, tuo daugiau publika nir
šo. Galiau taip įsikarščiavo, kad 
'ėmė draskyti nuo stadiono vi
sokias iškabas, plytgalius, jęi- 
gu rado, ir leido viską arenon. 
Keli smarkuoliai nuplėšė ir pa
leido žemyn apie penkiasdešimts 
pėdų ilgio iškabą. Tiesa, ji nu* 
krito arenon, bet kelyj užgavo

T

Karšti žmonės tie meksikie
čiai. Labai karšti, kai reikalas 
eini apie bulių kautynes. Ko
votojams triukšmingiausias ova

cijas kėlė, negalėjo nusėdėti vie- 
j toj, ūžė, švilpė, draskyte dras- 

Y kėši. Savo entuziazmą kovoto
jams rodė visais galimais bu
dais.

JAMES WITT (Vitkevicz)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 10 d., 3:30 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raudėnų parap., Judri- 
škės kaime, Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Petrą, brolienę Uršulę 
ir jų šeimą, seserį Josephine 
Bush ir jos šeimą ir, gimines. 
Lietuvoj—2 seseris Liudgardą 
ir Marceliną ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3319 Lituanica Avė. Laidotu
vės įvyks Pirmadienį, Sausio 
15 d., 9:00 vai. ryto iš kopi, 
į Šv. Dofido parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velonio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. James Witt gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė, Sesuo ir 

Giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. Grovehill 0142.

Iš Laisvamanių 
Pirmos Kuopos 
Darbuotės

AOMK-NAUJIKNŲ Teiephot..
S$. LOU1S, MO.—Jacob 

M. Lashly, kuris liko iš
rinktas Amerikos advokatų 
asociacijos prezidentu.

Politika 
----------- įi----------  

Bridgeporto Lietu
viai Demokratai 
Veikia V

---------—-

Vėl ruošia susipažinimo 
vakarėlį

per

PAIEŠKAU DARBO už barten- 
derį. Esu' patyręs. Kreipkitės raštu: 

1739 So. Halsted St.( Box 1123.

PAIEŠKAU DARBO KAIP jani- 
torius, apie namus. Parking kompa
nijai ar bile kokiam darbui.
2909 So. Union Avė. Victory 1597.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

PARDAVIMUI Detalinė TRUCK 
Anglių prekyba su 19$9 dump 4000 
tonų metams. Rendos $20.00, ofiso 
įrengimas, Neon sainė ir tt Viskas 
žema troko kaina. Triangle 4678.

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

NAUJIENOS,
Box 1120.

I nVFlKl^ tLUw LIMO Visas Pasaulio
Dalis

* KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

PARDAVIMUI 50 KARŲ GARA
ŽAS .
gerai pripildytas. Pamatyti savinin
ką po 8:00 vai. vakaro. 3022 West 
43rd Street.

tik vienas apylinkėjeREIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie vienos adatos mašinos. 
Reikalauja didelė suknelių įmonė— 
darbas nuolatinis. Kreiptis 

TOBIN-PICKER and CO.
4119 Belmont Avenue.

FOR RENT—IN GENERAL = 
R.enddai—-Bendrai

RENDAI TAVERNAS. Pilnai į- 
rengtas, trys kambariai gyvenimui, 
pigi renda. Parduosiu arba mainy
siu į mažesnį namą. Boulevard 
9720. 815 West 51st St.

“Naujienų” dienraščio skaityto
jų vakaro, kad ten galėčiau 
matyti ją linksniai šokant.

zacija, susidedanti iš apie 300 
narių, turės savo penktą prieš
rinkiminį susipažinimo vakarą. 
Čia bus puiki proga sueiti, vi
siems seniems ir jauniems 
Bridgeporto lietuviams pilie
čiams susipažinti ir pasikalbė
ti savo politikos reikalais. Čia 
bus tai tikras lietuviškas “Jack- 
son Day” sąburis. Tik jau, su
prantama, ęia nereikės mokėti 
po $100 už vieną lėkštę, bet 
šimtą sykių pigiau. O valgių ir 
gėrimų kiekvienas atsilankęs 
gaus daug daugiau. n

Čia bus įvairiausių užkan
džių, skanaus alaus ir kitokių 
minkštų irj^ietų gėrimų. Be to, 
bus puiki Orkestrą, kur jauni 
galės prisišokti iki soties, o se
nesni prisivalgyti ir gerti kiek 
tik jų aeptitas leis.

►s moterims
:ąMsli neprimi

nus, kad fi^feviai demokratai 
labai demokratiškai elgiasi su 
savo moterimis ir merginomis. 
Tiesa, Amerikoje moterys iško
vojo nuo savo vyrų lygias tei
ses ir, suprantama, turi teisę 
ne tik lygiai su vyrais balsuoti, 
bet ir lygiai mokėti už tokią 
pat vietą, kdkią gauna vyrai. 
Bet čia lietuviai demokratai su
teikė savo moterims ir mergi
noms. privilegiją; moterys ir 
merginos, kurios atvyks į šį 
Lietuvių Demokratų Organiza
cijos vakarą/ visko gaus tiek 
pat, kaip ir vyrai 
valgyti, ir šokti,
per pusę mažiau negii vyrai. 
Moterų mokestis bus tik 50c, 
o vyrai mokės po vieną dolerį.

Tad, visi Bridgeporto ii* kitų 
kolonijų lietuviai demokratai 
esate užprašomi atvykti ir sy
kiu su seniausios kolonijos lie
tuviais demokratais pasilinks
minti ir smagiai laiką praleisti. 
Pradžia 8 vai. vakare. Vieta: 
Lietuvių Auditorium, 3133 S. 
Halsted Si. Laikas: "sausio 13 
dieną. -—Lietuvių Demokratų

Organizacijos Valdyba v

PARDAVIMUI TAILOR, DYER, 
Cleaner ir Laundry Štoras. Gera 
pozicija ir apielinkė. Tikram kriąu- 
čiui užtikrinta gero gyvenimo • pa
darymas. Pardavimo priežastis — 
partnerių nesutikimas.

1002 West Leland Avė.

O kas nežino darbštaus kon- 
traktoriaus Bruno Slinkio. Jis 
ne lik visose stambesnėse orga
nizacijose pasišventęs bendra
darbiauja, bet ir puikiai moka 
namus statyti. Ne vien naujus 
namus pastato, bet ir iš senų 
naujus padaro, ir iš gero gara
žo padaro puikią rezidenciją. 
Aš prisibijau, kad ir Vilio ga
ražą kartais nepakeistų į rezi
denciją. Mat, Slinkis ir North 
Sidę aplanko. Dėkinga jam už 
prenumeratą.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Parda vilnai

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

Auga nariais; ruošia metin| 
vakarą

Tai paaiškėjo kuopos susi
rinkime, kuris įvyko sausio 9 
d., šiais metais. Kuomet apie 
trys metai atgal Amerikos Lie
tuvių Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos pirmoji kuopa 
organizavosi ir neturėjo įvedus 
jokių mokesčių, tai ant popie- 
rio turėjo narių didelį sąrašą, 
bet tik ant popierio.

Dabar kas kita. Tikri laisva
maniai nežiūri, kad reikia 50c 
metinių duoklių, ir Laisvąją 
Mintį, kuri kainuoja metams 
$1, mielai sutinka imti, stoja 
kuopon nariais ir padeda dar
buotis laisvamanybės idealui.

Taip ir šiame susirinkime 
prisirašė veiklus naujas narys 
Krist. Dagis. Iš valdybos rapor
tų paaiškėjo, kad kuopa randa
si gerame stovyje, kaip nariais 
taip ir turtu.

Vakaras vasario 11

REAL ESTATE FOR SALE 
/Tamai-ŽemčPardavimui ,

PARDAVIMUI KATĖDŽĖ, 7-nių 
kambarių, pečium šildoma, verta 
$5,000. už $2800.00. AUGUSTAS 
DAUGĖLA, 3849 West 66th St. ’

LUDVIKAS PAUKŠTIS 
gyveno 4714 S. Paulina St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 10 d., 3:27 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Minnie. po tėvais 
Strzechowski, sūnų Antaną, 
dukterį Leocadia, brolį Myko
lą ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 So. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., Sausio 13 d., 8:30 v. 
ryto, iš kopi. į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Ludviko Paukščio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Duktė, Brolis 

ir Giminės.
Laid., Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

RENDAI 6 KAMBARIŲ FLA- 
TAS, 3145 So. Emerald Avė., $16 
mėnesy, savininkas pirmam aukšte.

A. PADY, 4452 California Avė.

Privilegii

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS ”am’ 
1180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Renginio komisija pranešė, 
kad vasario 11 d. įvyks koncer
tinis balius Darbininkų svetai
nėje, kuriame dainuos du cho
rai ir bus kitokių priedų. Bus 
gera orchestra šokiams. Įžan
ga tik 25c. Tikimasi turėti daug 
svečių. —Senas Antanas.

P-as Shlaustas tai suvis be 
rūpesčio gyvena, kaip milijo
nierius ir didžiuojasi auginda
mas gražius du sūnelius. Jais 
verta pasididžiuoti, nes sūnūs 
niekam nemalonumų nepadaro, 
o net pavyzdys kitiems yra, 
kaip ir patys tėveliai. Pp. 
Shlauslai gyvena savo gražia
me name. Tai pavyzdinga lie
tuvių šeimyna — visuomet 
linksmi ir nuolatiniai “Naujie- 

ki-

PARDAVIMUI PIGIAI 2 aukštų 
plytinis—4 ir 4 kambarių, furnasu 
šildomi pirmam aukšte,' 2 karų ga
ražas—pirmos klasės stovis. 
2942 W. 40U1 Stz pirmas aukštas.

ir gerti, ir 
o mokės tik

pu” skaitytojai, kurie ir 
tiems metams atnaujino “Nau
jienas”.

ONA AUDENS
(PO TĖVAIS JUČAITĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 11 dieną, 12:00 valandą 
dieną, 1940 metais, sulaukus 39 metų ami., gimus Lietuvoj, 
Raseinių apskr., Liolių parap. ir mieste.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Leo, sūnų Clarence, 2 se
seris Antaniną ir švogerį Joną McGrath, Zofiją ir švogerĮ Po
vilą Gillis, brolį Pranciškų ir brolienę Evą Jucius ir jų šeimy
ną. 2 eioces Olą ir Pranciškų Zalagėnus, Zofiją ir Aleksandrą 
Pocius ir jų šeimynas ir daug kitų giminių. A

Kūnas pašarvotas randasi 928 W. 37thzPlace. 7
Laidotuvės įvyks Pirmadienį, Sausio 15 d., 8:3(1 vai. ryto 

iš namų į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibųŠ gedulin
gos * pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. .

Visi a. a. ONOS AUDENS giminės, draugai ir < pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: z
VYRAS, SŪNŪS, SESERYS, ŠVOGERIAI, BROLIS, 

BROLIENĖ, CIOCĖS IR GIMINĖS.
Laid. Direktorius A. M. Phillips, Tel. YARDS 4908.

Kitą Trečiadienį 
Moterų Lygos 
Parengimas

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

— j

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

— Valdyba.
GARFIELD PĄRK LIETUVIŲ 

VYRŲ ir MOTERŲ PAŠ. KLUBO 
narių metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio 14 d. Napoleon Hali 
3958 W. Fifth Avė. 1 vai. popiet. 
Visų pareiga būtinai atsilankyti, 
yra daug naujo apsvarstyti.

—M. Medalinskas.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBO 

CHORO pirma praktika įvyks sek
madienį, sausio 14 d., 10 vai. ryto 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd St. 
Kurie dar nesate prisirašę, mėgstą 
dainą, atvykite.

—N.. Klimas.
Choro Rast, ir Organizatorius

ALABAMA, GULF COAST PE- 
CAN GROVE modernas namas — 
elektriką—kasmet trys derliai — 
puiki vieta vištoms.

Vanburen 6964.

r uKi\lTURE-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.Musų northsidietis Mykolas 

čepulevičius sako, reikia šį kar
tą sulošti Kalėdų dieduko rolę, 
reikia nunešti puikią dovaną 
savo broliui Vladislovui ir bro
lienei Joanai — užrašyti jiems 
“Naujienas”. Tokią dovaną jie 
matys kasdien per visus metus.

Diena Iš Dienos
-............-............-............-- .............--

VVUOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir ltaisai Pardavimui

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

LIGONINĖJJurgelioniai, kurie labai “iš
tautėję)” palikdami North Side 
ir savo “gimtinę” Mihvaukee 
Avė., išsikraustė į Elmwood 
Parką į savo rezidenciją. Sako, 
Jonas Jurgelionis kaip jis bus 
reikalingas papuošli-išpopieruo- 
ti kambarius savo seniemsiems 
kostumeriams, jis gali pribūti 
tik į 15 minutų su savo “ševiu- 
kū”, tik duokit jam žinoti per 
šį telefoną — River Grove 
1215 M.

PLUMBING & HEATING 
{rengimai ir ApšildymasWesley Memorial ligoninėj, 

2449 South Dearborn, guli ge
ra naujienietė, p. Veronika 
Brašiškienė, 8127 S. Hcrmitage 
Avenue. Pereitą penktadienį 
jai ten buvo padaryta sunki 
operacija. Ji yra žmona p. An
tano Brašiškio. Sūnūs Antanas 
Jr. yra gabus šokėjas, gerai ži
nomas “Naujienų” publikai.

Linkini p. Brašiškienei sku
biai pasveikti ir grįžti prie sa
vo šeimynos, taipgi susilaukti

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

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

1247 W. Lake St 
Tel. MONROE 3387

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga rengia Bunco ir kortų loši
mą trečiadienį, sausio 17 d.. 
Sandaros svet., 814 W. 33rd S t. 
Pradžia 7 v. v., įžanga 25c as
meniui. Bus labai gražių dova- 
nelių prie kiekvieno stalo, o po 
lošimų—arbatėlė.

Visi, kas yra lankę Liet. Mot. 
Piliečių Lygos parengimus, ži
no, kad jie visados būna sma
gus ir patenkinanti. Prašom vi
sus ir visas skaitlingai atsilan
kyti ir paremti šią organizaci
ją. Komisija deda pastangas pri
imti svečius kuotinkamiausiai. 
Dar noriu paminėti, kad bus 
door prūsų. .

Užprašo visus ir visas
BAZARO RENGIMO 
KOMISIJA: \ .

A. Varnęckienė, 
A. Janušhauskienė, 
S. Wodmonaitė, 
R. Mazcliauskiene, 
M. Zolpienė,

Draugė.

su

Nau-

ir

♦ Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t

ir p-ui Ripkevičiui už suteiktą 
garbę man dalyvauti šiame 
konteste. Dabar lauksiu kilo 
jubiliejaus ir kito tokio kou- 
lesto. —Ona Wiltis.

Reikalauja
Perskinj

Barbara Poborski nuo Roger 
Poborski

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Frank Kaspenskis, 30,

Rose Danilovich, 23

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVATA IfiMOKUITMATft

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
n -THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 19H
•1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Šįvakar Lithuanian 
Democratic Club 
Susirinkimas

Šį vakarą įvyksta metinis 
kliubo posėdis lygiai kaip 8 
vai. vakare/ 3938 W. 63rd PI. 
šis posėdis vienas iš svarbiau
sių, kadangi Naujų Metų sutik
tuvių vakaro komitetas išduos 
pilną raportą, o svarbiausia, 
nauja valdyba • užims vietas. Ji 
tvarkys kliubo reikalus per vi
sus 1940 metus.

Taigi, kliubiečiai, jei norime, 
kad kliubas augtų ir bujotų, 
lurime kooperuoti su valdyba 
Uąudinguosę kliubm 
muose, o musų pareiga yra au
ginti kliubą, prirašant naujų 
narių. Taigi, ligi pasimatymo 
šį vakarą. -**^ąpespondentas.

Stankevičių Antanas labai 
“bizy”, bet nors šeštadieniais, 
o vis be “Naujienų” liūdna, 
nes pripratimas blogesnis už 
prigimimą.

Visiems, kurie pirmiau ar 
dabar pabaigoje pas mane užsi
prenumeravo ar atnaujiiio Nau
jienas, kartu tariu nuoširdų 
ačiū. Šitam jubiliejiniam Nau
jienų konteste mano tikslas bu
vo Įmo daugiausjn surasti nau
jų skaitytojų, kas man ir pasi
sekė. Keletas naujų skaitytojų^ 
tįai didelė reikšmė ateičiai. 
Taipgi esu dėkinga ir musų 
kontesto vedėjui p-ui Ripkevi
čiui,, kad taip;4jasekmingai ve
dė šį kontestą be jokių išimčių. 
Labiausia džiaugiuosi, kad ne
teko nė kartą “kumščių” pa var
toti, prieš vedėją. Taip pat ačiū

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis k L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios Jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieni 
jienų 7-me puslapyje 
ified” skyrių, kur siulooo 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO rei 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždaml:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.



•NAUJIENOS; CMeago, III

SUNKIAI DIRBA! AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Teko patirti, kad Kazys Steponavičius sunkiai dir
ba su Chicagos Lietuvių Vyrų choru, kad ateinantį sek
madienį, galėtų tinkamai pasirodyti, “Naujienų” skaity
tojų ir kontestantų koncerte, Amalgamated C’oth’ng 
Workers svetainėj, 333 So. Ashland Avė.

Su Vyrų choru dalyvauja visų mylimas dainininkas 
Povylas Stogis. Todėl reikia spėti, kad koncertinė dalis 
programo bus tikrai gera.

Po programo bus dalinamos dovanos “Naujienų” 
kontestantams ir laimingiems “Naujienų” skaitytojams.

Nevėluokite, nes pradžia 4 vai. po pietų.
Skaitytojai bus įleidžiami su prenumeratos kvitomis, 

o kurie gauna “Naujienas” per išnešiotojus ar perka ant 
kampų, išsikirpkite kuponą, ktiris tilps “Naujienose” šeš
tadienį. Svečiams neskaitytojams įžanga 40c. REP.

• Prie Division ir Hooker gat
vių į traukinių lokomotyvą įva
žiavo ir užsimušė 50 metų Jo- 
seph B. Hanzel, 814 park avė. 
Jisai buvo Joseph Klicka, Moul- 
ding Company ’viršininkaą ir 
turėjo raštinę adresu 1826 S. 
Washtenaxv avenue.
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• 22 metų Elizabeth Bailey, 
4802 Drummond str., Indiana 
Harbor, žuvo, kai jos automo
bilis paslydo Jr pakliuvo po pre
kiniu traukiniu prie ColuYnbia 
avenue, Hammonde.

Fullerton ir Seminary 
smarkiai susikūlė gat- 
ir ant sniego paslydęs

NAUJIEM Ų-ĄCME Telephotu
Nellie Sharp, kurios kū

nas buvo surastas skrynioje

M

VAKAR CHICAGOJE

Miesto Išlaidos 
Šiais Metais —
$56,585,000

“N.” Skaitytojų 
Koncerto 
Darbininkai

• Prie 
ąvenue 
vekaris 
automobilis. Trys mašinoj buvę
keleiviai buvo sužeisti, bet gat- 
vekario — išliko sveiki. Sužeis
tieji: Frank Pflegėr, 1541 N. 
Ashland; John Benish,r 1503 
Melrose Street, ir John Flitch, 
2138 Milvyaukee, guli Alexian 
Brothers ligoninėje.

£

žada Valdiškas Įstaigas 
Perorganizuoti '

Kaip vakar vakare Chicagos 
miesto taryba turėjo priimti 
1940 metų biudžetą, kurį po il
gų diskusijų paruošė alderma- 
nų finansinė komisija.

Miesto.. išlaidos .šiais meta:s 
sieks $56,585,000, aštuonius me
lionus mažiau negu departa
mentų vedėjai reikalavo, ir ma
žiau negu pernai ir užpernai.

Biudžeto projekte taipgi - yra 
rekomendacijos miesto valdiš
kas įstaigas perorganizuoti.

Projektas apima $171,757,000. 
Į tą sumą įeina nė vien aukš
čiau paduotos miesto operavi- 
mo išlaidos, bet stambios sumos 
pinigų ir sekamiems tikslams:

$19,561,000 biudžeto projek
tas skiria išvedimui nąujų “su- 
pervieškdių” Chicagoj, apie ku
riuos aldermanai kalba jau ke
lis metus; (dalį tų pinigų mie
stas gaus iš valstijos gasolino 
taksais, dalį sukels bonais);

$31,700,000 biudžetas skiria 
(iš jau. sukelto susisiekimo fon
do) įsteigimui miestui priklau
sančios gatvekarių, autobusų ir 
eleveiterių linijų; (šis pasiūly
mas bus vykinamas tik tada, 
jeigu dabartinės Chicagos susi
siekimo bendrovės spirsis ir ne- 
sivienys, kaip • miesto ^ajdyba 
reikalauja; aldermanai pžinano, 
kad miestui reikės susisiekimo 
linijas steigti, bet jeigu bus 
nutarimas tai daryti ir bus 
paskirti tam pinigai, privatiŠ- 
kos bendrovės nesmarkaus ir 
greičiau susitars);

$11,913,000 biudžetas skiria 
paplatinimui miesto vandens si
stemos, statymui filtracijos sto
ties Southsidėj ir WPA dar
bams.

Naujienų skaitytojų koncer- 
tan sausio 14 d. patarnautojai 
prašomi atsilankyti ne vė iau 
2:30 vai. po pietų Rubsiuvių 
svetainėj, 333 S. Ashland Avė.

J. Žukas
J. Ascila
J. Pučkorius
X. Shaikus
P. Galskis
J. Tiunosa
Martinaitis
A. Narbutas
J. Bachunas
A. Vilis
P. Balčiūnas
J. Gumauskas
St. Stašaitis
J. Budrią
Milda Vaivada
A. Vaivada
Al. Mickevičius
J x Skurkis
B. Akocka
Shumakaris
Arthur Slauteris
J. Tumėnas
A. šmotelis
Mr. Ramanauskas
Mrs. šmotelienė
K. Rypkevičienė
Oną Vilienė
Mrs, Radišauskiene 
Mrs. Rernice Tanias 
Victoria Deveikis.

Daktaro Žmona 
Pagimdė Kūdikį, 
Pamišo ir Nusižudė
Užmušė Tarnautoją Marshall 

Field Krautuvėj

Gerai Tarnavo, 
Tad Ir Vėl 
Darbus Gavo

po-

19 Naujų, Net Nei 
Viėno Lietuvio 

( I

Chicagos Parkų distrikto 
licijos viršininkas James
Kerr vakar paskelbė, kad pri
ėmė tarnybon 19 naujų policis- 
tų. Sprendžiant iš pavardžių — 
naujųjų tarpe nėra nei vieno 
lietuvio.

Rusas Solistas
- Suomių Muzikos 

Koncerte
Karas netūri įtakos muzikos 

reikaluose. Vakar Chicagos sim
fonija grojo programą, pašvę
stą suomių kompozitoriaus, Si- 
beliaus, muzikai.

Solistas buvo Isaac Stem, 19 
metų smuikininkas, gimęs ir au
gęs Rusijoj.

Butelis “Galinges
nis” Už Geležgalį

» . H “

Į alinę adresu 511 *W. Jack- 
son atėjo 26 metų Albert Fio- 
retti, nuo 767 DeKoven, ir pa
reikalavo pinigų. Buvo apsigink
lavęs geležgaliu. Savininkas ne-

Didžiulėj Marshall Field krau
tuvėj, prie Randolph ir State 
užvakar vakare, įvyko dviguba, 
tragedija. Pavalgiusi pietus sep
tinto aukšto restorane, 27 me
tų moteriškė iš Waukegano šo
ko per krautuvės lubose išplau
tą “šulinį” ir užsimušė nukris- 
dama ant pirmo aukšto prekių 
vitrinos.

Krisdama ji parmušė ir mir
tinai sužeidė prie vitrinos sto
vėjusį krautuvės tarnautoją, 
Harry Kohlmann, nuo 2212 N. 
Tripp Street.

Moteriškė buvo Mrs. 'Marga- 
ret Robbins, waukeganiečio Dr, 
R. H. Robbins žmona. Ją gy
dęs proto ligų daktaras, Dr. 
Alfred Solomon, vakar liudiji 
inkveste, kad Mrs. Robbins pa
mišo pagimdžiusi sūnų pereitų 
metų spalių menesio pradžioj.

Gyveno Oak Foreste 
Paliko $12,000

Iš Roselando Liet. Kultūros 
Draugijos 
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Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyko 4 d. gruodžio. Kadangi 
nariai susirinkimai) buvo šau
kiami atvirutėmis, todėl ir at
silankė gana skaitlingai. Rim
tai apsvarsčius draugijos reika
lus, eita prie rinkimo valdybos. 
Pasirodė, kad draugijos nariai 
visi gana patenkinti senąją val
dyba, ir nors įstatai rodo, kad 
reikia valdybą rinkti slaptu 
balsavimu, vienok susirinkusie
ji pareikalavo viešai užtvirtin
ti senuosius valdybos narius: 
pirm. Juozas Pučkorius; yice- 
pirm. M. Scnko, nut. rast. S. 
Dilis; turto rast. S. Jurčis; 
maršalka — K. Remutis; ižd. 
— J. Griškėnas; kasos globė
jai — V. Stulpinas ir A. JociusJ 
Po susirinkimo nariai buvo 
šauniai pavaišinti. Laike va šių 
daugumas užmezgė naujas pa
žintis. , '

Pasekmingas metlri’s 
parengimas

Draugijos metinis parengi
mas įvyko 7 d. sausio su gra
žiu programų. Buvo suvaidin
ta komedija “Knarkia Palie
pus”. Scenos Mylėtojų Batelio 
vaidylos gana šauniai vaidino. 
B. Liudkevičia šį sykį pasirodė, 
kad rolę mokėjo geriau negu 
kitados. Julia Griškėnienė visat 
dos gerai savo rolę išmoksta ir 
ją sunku sukirsti. A. Andrijau
skas pilnai gerai atvaidino. 
Griškėnas, nors jo rolė buvo 
trumpa, labai j^i pritiko ir 
sėkmingai atvaidino.

Dainavo Motery Choras
Po vaidinimo Roselando Lie

tuvių Moterų Choras gana gra
žiai padainavo. Tas pats cho
ras šeštadienio vakare dainavo 
ir žemaičių parengime, bet tą 
vakarą kažin kas dainorkoms 
nevyko dainuoti, už tai ir ūpas 
nupuolė net iki nulio.

v žinoma, jos aiškinosi po dai
nų, kad daugumas jų turinčios

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti 

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais 
stų, pagal 
visus karo

.^Antroje

spal-

visų didesnių mie
li urį galėsite sekti 
veiksmus.

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

Kaina 15c. ./ '■

e Vicšbutyj ties 4845 Irving 
Park avenue* nusišovė 53 metų 
chicagietis, Oscar Slater. Gyve
no adresu 6154 Kimbark avė. 
Priežastis nežinoma.
© Lenkų Tautiškas Susivieni
jimas sukūlė Lenkijos karo nu
kentėjusių šelpimui $412,000. 
Vakar naujas organizacijos pir
mininkas Karol Rozmarek pra
dėjo eiti pareigas. Buvęs pre
zidentas J. Romaškevičius pra
laimėjo rinkimus pereitam Su
sivienijimo seime, kuris įvyko 
Detroite,,rugsėjo mėnesį.
• Prie 11219 Longwood Drive 
automobilio velkamos rogės įva
žiavo į stovintį automobilį ir su
žeidė du jaunuolius: Ray Or- 
wick, 2137 W. 114th Place, ir 
Robert Davis, 11132 Hoyne avė.
• Į Otto Fisherio namus, 2’28 
Oak Terrace, Highwdode, įsi
gavo' apuokas. Beskraidydamas 
po kambarį sudaužė du veid
rodžius, gražų laivo modelį ir 
kelis stiklus. Dabar apuokas 
Fisher krautuvės lango, Wau- 
kegane. Triukšmo pažadintas 
savininkas jį nušovė.
e Federalis teisėjas Woodward 
nuteisė trims metams kalėjimo 
39 metų John D. Hough, 471 
Deming Place. Jisai buvo kalti
namas ališkų atplėšinėjimu ir 
money orderių klastavimu. 
Hough sakėsi esąs rašytojas.
• Amerikos Daktarų žurnalas 
skelbia, kad dabar Amerikos 
moterys sveria iki penkių sva
rų mažiau, negu svėrė 1922- 
1923 metais. Tai rezultatas 
dų, dietos ir gimnastikos.

ma-

M A ffO S
Humboldt Parko 
Kliubas Paskyrė 
$10 Vilniečiams

Oak Foresto prieglaudoj per 
40 metų gyveno chicagietis John 
Blease. Jisai neseniai mirė, su
laukęs 75 metų amžiaus. Pasi-

drįso priešintis ir Fioretti rei
kalavimų išpildė. Gavęs pinigus 
jis pradėjo eiti prie durų, čia

. sėdėjo Jack Greęson, apsigink-
\lavęa buteliu alaus.

v Ęioretti pabudo Bridewell ka- rodo, kad jisai paliko $12,000 
lėjimo'ligoninėj už trijų valau- turto, nors prieglaudon įsigavo 

. dų, su trim! “stičiaiš” galvoj, ^kaipo beturtis.

„ ■ .... ; .......... •________ Penktadien., sausio 1Ž, 1940

AUTOMOBILIU NELAIMĖS IR KITI ĮVY- 
KIAI TARP CICERO LIETUVIU
Ligoniai, triukšmai ir kitkas

r. Ii . . ... • . «V • ... . ■ «■

Parūpino nariui vagišką darbą

CICERO. — Automobilių au
kos: Leo Shvegžda dar negali 
vaikščioti, o jau praėjo 9 mė
nesiai kaip sužeistas. Yra vil
ties pasveikti.

R. Česus-Čižas jau grįžo iš 
ligonines. Yra skaudžiai sužeis
tas. Ilgai ims kol pasveiks.

O su V. Liuberskiu tai taip 
atsitiko: 16 ir 48lh C(., priedai 
namų, ėjo' iš darbo ir pateko 
po automobilium. Buvo bevelk 
vietoj užmuštas. Pirmadienį pa
laidotas. Velionis buvo tykaus 
budo žmogus, daug metų dirbo 
Shain kompanijoj — tai rūbų 
siuvykla. Ne taip seniai ten lie
tuviai labai gerai, aukštai sto
vėjo.

B. Nedvaras jau antras mė
nuo kankinasi Si. Mary’s ligo
ninėje. Jį ištiko , nelaimė na
muose, 1512 S. 48 th C t. Nu
griuvo laiptais, nusilaužė nuga
rų ir kojas. Apie išgijimą dide
lė abejonė, bet niekas negali 
žinoti. B. Nedvaras yra narys 
SLA 301 kuopos. Pažįstami ir 
draugai gausiai lanko, bet už 
vis tankiausia brolis, bro'ienc 
ir švogeris Gurskis su dukteri
mis. Tai kasdieniniai svečiai.

B. Nedvaras, linksmaus bu
do žmogus, turėjo daugybes 
draugų kaip Ciceroj, taip ir 
Chicagoj. Visi linki jam greitai 
pasveikti.

P-ia S. Bočunicne pergalėjo 
sunkią ligą — plaučių uždegi
mą. Dar yra po gydytojo prie
žiūra, bet visi pavojai nugalė
ti. Į trumpą laiką vėl pradės 
prižiūrėti savo biznio vietą 
vieną iš didžiausių valgomų 
daiktų krautuvių, l lth St. ir 
49th Ct.

Iš Klovanieč’ų Kliubo 
parengimo

Vilniaus krašto lietuviams 
teks su virš $25. Praeitą šešta 
dienį p. šameto svetainėje įvy 
ko parengimas Vilniaus krašto 
naudai. Atsilankė nedaugiausia 
svečių, didžiuma vietiniai, ne 
kliubo n&riai. Visi smagiai link 
sminosi ir neskupėjo nei savo 
triūso, nei centų. Tik visus šū
vy lė pa neles Kazakaičiutės: ne
pasirodė parengime. Visi lauke 
pranešimų iš senos gimtinė 
Lietuvos. Kas su jomis atsiti
ko, kol kas nežinia, gėliau su
žinosim. Jų brolis Stasys iš 
Waukegano atvažiavo ir visus 
užtikrino, jog seserys atvažiuo
ja. Apie 11 valandą visi pradė
jo spėlioti, jog įvyko kokia ne
laimė ar t. p.

Iš Raudonos Rožės Kliubo 
priešmetinio susirinkimo

trim tuksiančiais dolerių. Na
rių prisirašė 30, mirė 2, išsi- 
braukė 5. Nutarta turėti pikni
ką šią vasarą Liberty darže. Po 
susirinkimo visi buvo pavaišin
ti p. Speecherio skaniu alučiu. 
Tai naujas kliubo narys ir ne
blogas visų rėmėjas. Jisai yra 
atstovas pardavėjas While 
Eagle Brcwcry Company.

Du sujudimai — ir nemenki
Praeitą savaitę sujudo, su

kruto demokratų šulai lietuviai 
ir keletas kitų. Sumanė atsta
tyti Asesorių p. švartzel, tai 
yra kad neitų daugiau ant ba- 
lioto trečiam terminui ir savo 
vietą užleistų p. N. Tumavic- 
kui. Jisai yra mokyklų tarybos 
štabo narys, advokatas lietuvis, 
valdiškoj vietoj tinkamas. Bet 
nemanykite, kad valdiškos vie
tos taip lengvai užleidžiamos. 
Čia lietuvių yra nemažai ir ga
na gabių, bet valdžioj jokios 
atstovybės neturi. Republikonų 
šleitas jau seniai sustatytas, o 
lietuvių nei vieno. Trys čekai, 
vienas lenkas, vokietis ir šve
das. Demokratai irgi lietuvių 
nepripažįsta.

Renka aukas kunigui
Antras sujudimas tai katali

kų tarpe. Sueina 25 metai kuni
gavimo II. J. Vaičiūnui, vietos 
parapijos klebonui ir katalikiš
kų draugijų dvasios vadui. Kai
po vadui, reikalinga surengti 
nepaprastas iškilmes. Iniciaty
vą to didelio darbo pasiėmė 12 
skyrius Federacijos ir jo prie
šakyje figūruoja kunigo bro
lienė, p. Vaičunienė. Jau pra
dėjo siuntinėti laiškus draugi
joms su prašymu aukų ir at
stovų. Suprantama, pirmoj vie
toj stovi atikos, o atstovai tilt 
taip sau. Nesuprantu kodėl 
yra kreipiamasi į nekatalikiš
kas draugijas, juk čia grynai 
vienpusiškas reikalas.

Tarpe katalikiškų draug'jų 
jau pradėjo eiti varžytinės — 
duoda $25 ir daugiau; bet ką 
gi tie darys, kurių iždai tušti? 
O pašalpinės draugijos su tais 
doleriais turi šelpti savo ser
gančius narius, ir pavieniems 
asmenims, ypač turtingiems, 
skirti $25, tai didelis prasižen
gimas. Jeigu rengėjai, t. y. 12 
skyrius Federacijos, turėtų ge
rą supratimą, tai apie aukas 
visai neužsimintų ir nedarytų 
gėdos pačiam jubilijantui. Juk 
visi žinom, kad klebonas nėra 
jokis pavargėlis, kad butų rei
kalingos aukos. Bet . patarlė 
yra: “Daug turi, daug reikia.*’

“N.” Rašėjas.

NORTH SIDE. — Jau pusėti
nas laikas kaip Northsidėje 
yra susiorganizavęs Humboldt 
Parko Politinis Kliubas, kuris 
savo sėkmingam gyvavime at
liko daug naudingų dalykų.

Štai, įvyko minėto kliu
bo metinis susiirnkiinas, kuria
me be paprastų kliubo dalykų 
buvo renkama valdyba 1940 
metams. Vėl tapo išrinkta visa 
senoji valdyba.

Iš visų raportų ir pranešimų 
teko patirti, kad kliubas gerai 
tvarkosi ir gerai gyvuoja. Pa
stangomis kliubo vienas narys 
gavo miesto darbą, kas yra ga
na svarbus dalykas kliubui, 
taip ir visiems lietuviams.

Parama Vilniui
Po visų diskusijų ir nutari

mų, buvo prisiminta ir apie 
Vilniaus niio karo nukentėju
sius. Po trumpo pasitarimo ta
po nutarta paaukauti dešimts 
dolerių šelpimui brolių vilnie
čių, taipgi nutarta auką pasiųs
ti Komitetui Vilniaus Kraštui 
Šelpti.

Taigi, Humboldt Park PoĮi- 
Linis Kliubas darbuojasi ne tik 
politikoj,' bet ir kituose kuKu 
riniuose dalykuose, tad patarti
na visiems northsidiečiams pri
klausyti prie Humboldt Park 
Politinio Kliubo. —X. š.

Susirinkimas įvyko pereito 
penktadienio vakare. Prisirašė 
kliuban 7 jauni vyrai ir 4 pada
vė aplikacijas. Per pereitus me
tus kliubo turtas paaugo netoli

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

■■•-i naudingos

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą
Chicagos ir, apylinkės Lietuvių basketbolo komandos 

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

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

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

ENTRY BLANK
Midwest Lithuanian Championship Basketball Toumament 

JANUARY 29. 30 and 31—1949.
FINALS, CICERO STADIUM, BEBRUARY 4—1940

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

MANAGER .... ................................................... ................. ........................

ADDRESS .......i.,.................. .................................. ___ ______„.-i___________

phone ------ ------------------------------------
———— _ z

No. 4321—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 16,. 18, ir 20; taipgi 
34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 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 ąavo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno^ pa

te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Cbicago, IIL

šaltį. Gal būt ir taip, jei ne šal-* vardę. ir adresą. Kiekvieno pa* 
tai karštis tikrai buvo. Bet yy^džio kaina 15 centų, GaU-tis,

už tai sekmadienį kaip dainos, 
taip ir ūpas pakilo net iki de
besų. Po programai kaip* rate- 
.iečiai, taip ir dainprkos uže, 
dainavo net iki reikėjo pasaky
ti vieni kitiems labanaktis, nes 
?yloj ne šventė. —Stepukas.

Jie Nedaug Pasivogė 
Tik 40-ts Tonu!

turės
NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted SU, Chicage, HL

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS 

Sausio 14 d., 1940 
RUBSIUVIŲ SALEJE

atsiųsti man pavyzdį No_~_

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstijai

Kriminaliam teismui 
pasiaiškinti du chicagiečiai — 
Henry Tripp ir Walter Near- 
gaard. Abu buvo tarnautojai 
Central Steel and Wire Com- 
pariy, 4545 S. Wėstern avenue. 
Abu yra kaltinami vagyste, A

Jie, sako, nedaug ką pavogę 
— tik 40 tonų plieno! Jį par
davę už pusę kainos Apex Ven- 
tilating Kompanijai, 215 South 
Peoria Street.




