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įsake laikyti internuotus lenkus
'LIETUVOJE

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

SUOMIAI ATMUŠĖ SMARKIAS RUSŲ

Talkininkai norėjo pasiųsti 25,000 lenkų 
Suomijon

mitinę politiką, taigi ji leido

PARYŽIUS, Francuzija, sau- žianti daugeliui lenkų išsikrau- 
sio 23. — Talkininkai, britai ir styti ir vykti į Suomiją. Už- 
franeuzai, turėjo planą pasių- sienių reikalų ministeris Ga- 
sti į Suomiją 25,000 lenkų ka- fencu teisinosi vokiečiams taip: 
reivių, kurie, Lenkijai suklu- esą, taikydamasi Vokietijai, 
pus, perėjo Lietuvos sieną ir Rumunija irgi priėmė antise- 
tapo Lietuvoje internuoti.

žinoma, kad Pabaltijo respu- Lenkijos žydams išsikraustyti 
blikos — Lietuva, Latvija ir iš Rumunijos. Vyriausybė ma- 
Estija — slaptai simpatizuoja niusi, kad žydai vj^ks į Pales- 
suomiams. Nes jos mato, kad tiną, o ne į Suomiją.
jų likimas, jų nepriklausomy-1 Kiek didesnio svetimšalių ša
be siejasi su suomių neprikišu- vanorių skaičiaus atgabenimas 
somybe.

z Taigi talkininkai planavo pa- ba iš Frapeuzijos yra veik ne
siųsti internuotus Lietuvoje įmanomas. Dalykas toks, kad 
lenkus į Latviją ir Estiją, o Vokietija ir Rusija įspėjo šye- 
iš čia tokiais ar kitokiais bu- dus ir norvegus neleisti pe:’ 
dais nugabenti juos į Suomi- savo žemių svetimšalių savano- 
ją

Bet Rusija ir Vokietija įspe- gai turi omenėje įspėjimus ir 
jo Lietuvos vyriausybę laiky- stengiasi nenusikalsti diktato- 
tis internuotus lenkus Lietu- riams. O jeigu talkininkai su- 
voje. . Talkininkų planai tapo manytų gabenti ... pagalbąS.uo- 
užblokuoti. mijai per Petsamo ir Murman -

Rumunijos valdžiai šiomis ską, tai jau jiems tektų gaben- 
dienomis irgi teko aiškintis, ti čia didelę armiją, kokios 
Mat, Vokietija pareiškė protes- šiandien jie nepajėgia suomiams 
tą dėl -to, JcafLfRumunija leid- duoti.

j Suomiją iš pietų Europos ar-

rių Suomijon. švedai ir tiorve-

—Raudonosios armijos a- 
takos šiaurėje nuo Ladoga 
ežero atmuštos. Bet rusų 
ektuvai antradieni daugiau 
civilių Suomijos gyventojų 
Vžmušę nei kuomet nors 
praeity vienos dienos atako
se. - :•>

• r * • ’ . . /

—Was.hingtone atstovų^
rūmai leido Dies ne-ameri- 
ikoniškai veiklai tyrinėti ko
mitetui dar vienus metus 
darbuotis. 
I ■ .. . • •

—Britanijos valdžia at
metė J. Valstijų protestą 
dėl ilgo sulaikymo Amerikos 
laivų. •

—Paskendo Britanijos ka
ro laivas naikintuvas (de- 
-troyer).

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 23. — Suomijos komunika
tas, išleistas antradienį, sako, 
kad rusų atakos prieš Manner- 
heimo liniją Karelijos sąsiau
ry, o taipgi į šiaurės rytus nuo 
Ladoga ežero tapo atmuštos.

Pirmesni pranešimai &avė

Susirūpinę Jungt 
Valstijų-Japonijos 

santykiais

NA UJIJflhįO-ACM Ę Telepbotc
WASHINGTON, D. C. Senatoriątts NVilliam E 

Borah kūnas nešamas į kapitolių. V

Japonija reikalaus 
sugrąžinti paimtus 

vokiečius

Vokietijos kariuo
menė patruliuoja 
Rusijos geležinkelį

Belgija renduoja Vo
kietijai 150 vagonų 

kasdien

Britanijos Mųtąrimas 
užgavo Kubos ciga

rų pramonę

suprasti, kad rusai metė nau
jas jėgas šituose frontuose į 
mušius. Daryti net išvedimai, 
kad rusai mėgins ir brangiau
sia kaina sulaužyti Suomijos 
pasipriešinimą. \ Antradienio g*’ 
pranešimai kalbk, jogei rusų

WASHINGT0N, D. C., sau-, 
šio 23. — Ateinantį penktadie- > 
nį, sausio 26, išsibaigia Jung
tinių Valstijų ir Japonijos pre
kybos sutartis. Nauja sutartis 
dar nepadaryta.

Antradienį Japonijos amba
sadorius atlankė valstybės de
partamentą. Jis paklausė de
partamento, kokie bus Jungt. 
Valstijų-Japonijos santykiai kai 
sutartis išsibaigs. Gavo esmėje I

Sužalojo rusų 
šarvuotį

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 23. — Gautas iš Helsinkio 

i pranešimas sako, kad pereitą 
sekmadienį suomių lėktuvai 
mėtė bombas į sovietų Rusijos 
laivyno bazę Kronštadtą ir sun
kiai sužalojo šarvuotį Marat ir 
vieną kreiserį.

Browder jaučiasi 
pagerbtas

NEW YORK, N. Y., sausio
tokį atsakymą: santykiai pri-28. — Pirmadienį federalus tei- 
klausys nuo to, kokias teises smas paskyrė Earl Browde-
japonai duos amerikiečiams Ki
nijoje — toj Kinijoj daly, ku
rią kontroliuoja Japonija.

BUCHAREST, Rum unija, 
sausio 23.
iš Rumunijos aliejų, kviečius 
ir kitokias reikmenas. Reikme- 
nos gabenamos geležinkeliu, 
kuris eina iš Rumunijos per 
buvusią Lenkiją, dabar pri
klausančią Rusijai.

Hitlerio vyriausybė nusiskun
dė sovietams, kad geležinkelių 
darbininkai esą neištikimi, kad 
jų nuotaika priešinga naciams. 
Taigi sovietai leido nacių ka
riuomenei patruliuoti geležin
kelį iki pat Rumunijos sienos, 
nors teritorija ir priklauso Ru
sijai.

Daugiau: Rusijai teko Ru
munijos pasieny Lenkijos alie
jaus laukai: sovietai sutikę pa
vesti vokiečių priežiūrai ir ope- 
ravimą aliejaus Šulinių.

Vokietija gauna

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 23. — Belgija kasdien ran
duoja Vokietijai po 150\ gele
žinkelių vagonų. Tačiau ji revi
duoja šituos vagonus tik Vo
kietijos anglims ir koksui jai 
atgabenti. Vokietija norėtų 
gauti iš Belgijos kur kas dau
giau vagonų. Ji norėtų kur kas 
daugiau jų renduoti, nes jos 
geležinkelių inventorius nusi
dėvėjo.

Žymus čekas pabėgo 
i užsieni v-

HAVANA, Cuba, sausio 23. 
— Britanija nutarė imli dau
gumą tabako iš Turkijos ir iš 
Balkanų šalių. Natūralu: su 
Turkija talkininkai yra padarę 
sutartį? jei Balkanuose kiltų 
karas, laukiama Turkiją ir kai 
kurias kitas šalis kariąuiant 
talkininkų pusėje. V

Bet Britanijos nutarimas .už
gaus Amerikos tabako pramo
nę, nes j Angliją iki, šiol būda
vo ' siunčiama daug Amerikos 
tabako. Be to, užgaus Kubos 
tabako pramonę, ypatingai Ku
bos cigarų išdirbimą. Praeity 
Kuba pasiųsdavo Anglijon kas 
metai už $1,718,375 cigarų.

KARO ŽINIŲ , 
SATRAUKAj

WASHINGTON,1 D. C., sau
sio 23. —Jungt. Valstijų val
džia įteikė i< Britanijai stiprią 
notą.* Jungti' Valstijos sako, jo
gei Britaniją sulaiko jų laivus, 
patikrindama prekes, tris kar- 
tiis ilgiau, negu sulaiko Italijos 
laivus. k*

' TOKIO, Japonija, Sausio 23 
— Užsieni^ reikalų“ “YfflništėNš 
Arita pasakė, kad Japonija rei- 

l

kalaus britus sugrąžinti 21-ną 
vokieti jūreivį, kurį Britanijos 
karo laivas paėmė iŠ japonų 
laivo. Vokiečius japonų laivas 
vežė iš Jungt. Valstijų. Jie bu
vo paskandinto Vokietijos lai
vo Columbus įgulos nariai ir 
tikėjosi pasiekti Rusijos uostą, 
o iš Čia sugrįžti į Vokietiją.

Angliakasių unija 
laiko konferenciją

Vokiečiai elgiasi 
žiauriai su lenkais
VATIKANO MIESTAS, Ita- 

lija, sausio 28. — Per Vatika
no radiją antradienį pranešta, 
kad vokiečiai žiauriai elgiasi 
su lenkais ir žydais Lenkijoje. 
Kalbėtojas, anglas jėzuitas, aiš
kino, kad 70-ms nuošimčių len
kų ir žydų gresia badas ir kad 
vokiečiai maisto reikmenas iš 
Lenkijos gabena į Vokietiją.

BELGRADE, Jugosl a v i j a, 
sausio 23. — Į užsienį iš Pra
hos išvyko Jaromir Necas, ži
nomas Čekijos veikėjas.

Praeity jis yra buvęs vienas 
čeko-Slovakijos socialdemokra
tų vadų, čeko-Slovakijos seimo 
narys ir tarptautinio darbo biu
ro pirmininkas. Kai Hitleris 
sudraskė Čeko-Slovakiją, Necąs 
pasiliko Čekijoje. Jis net suti
ko veikti nacių proteguojamoj 
čekų vyriausybėje.

Naciai mėgino Necas vardą 
pavartoti kaipo pavyzdį Čeki
jos darbininkams, kad štai ir 
jis ‘‘kooperuojąs” su vokie
čiais. Bet Necas jau pabėgo : 
Francuziją. /.

Holandijoj bus įves 
ta cenzūra žinioms
AMSTERDAM, Holą nd i j a, 

sausio 23. - 
dos biuras painformavo sveti
mų šalių korespondentams, kad 
bus įvestį -cenzūra žinioms 
siunčiamoms iš Holandijos už
sienių spaudai.

Cenzūruojami bus gandai, 
spėjimai ir pranešimai apie ša* 
lies apsaugos paruošimus, ąpie 
laikyseną neutralumo klausi
mais, taipgi toki pranešimai, 
kurie gali sukelti nepalankumo 
Holandijai draugingose šalyse.

Valdžios span

Planuoja įvesti por
cijas impo r t u o j a- 
moms reikmenoms

Protestuoja Ameri
kos laivų sulaikymą •‘■■v.

LONDONAS, Anglija, sau
sio 23. — Britanijos ekonomi
jos ministerija neoficialiai* pa
reiškė, kad Italijos laivais ga
benamas prekes . yra lengviau 
patikrinti, be to, italų laivų va
dovybė rodo daugiau koopera- 
vimo,
Taigi italų laivų prekės 
greičiau patikrinamos, ne 
Jungt. Valstijų.

—x——
PARYŽIUS, Francuzija,

šio 23. — Talkininkai norėjo 
pasiųsti į Suomiją 25,000 len
kų kareivių, kurie yra inter
nuoti Lietuvoję.’Tačiau Rusija 
ir Vokietija įspėjo Lietuvą ne
leisti lenkams Suomijon vyk
ti.

Reikalauja sulaikyti 
lenkų bėgimą į 

Vengriją

riui, Amerikos komunistų par
tijos sekretoriui, bausmes 4 
metus kalėti ir $2,000 sumokė
ti. Browder buvo kaltinamas 
falšyvų pasportų vartojimu.

Tą pačią dieną vakare ko
munistų vadas kalbėjo masi
niam mitingui Madison Sųuare 
Garden pastate. Browder pa
reiškė: teismo bausmė esanti 
jam garbė.

Bet Browder ketina apeliuo
ti teismo sprendimą į augštes- 
nę instanciją; kitaip tariant, 
jis nenori garbės.

Browder nusiskundė, kad 
praeity komunistai rėmė Nau
jąją Dalybą, o dabar jį perse-

COLUMBUS, Ohio, sausio 
,23. — Čia prasidėjo angliaka
sių unijos — United Mine 
Workers Union — konvenci
ja.

Unija buvo suorganizuota 
1890 metais. Taigi šįmet yra 

yjos 50 metų sukaktuvės.
, Sakoma, konvencija gavusi
apie 1,800 rezoliucijų. Bus dar-jkioją valdžios atstovai, 
bo jas sugrupuoti ir išrinkti j -----------------
;tas jų, kurias teks konvenci
jai svarstyti.

negu Jungt. Valstijų, 
būna 

kad

sau-

PARYŽIUS, Francuzija, sau- 
■ , Lenkų '• seimas ištrė

mime išrinko / Lenkijos prezi
dentu Ignace Padarewskį ir pri
žadėjo Lenkijai; tikrai demo
kratišką sątvarką, kai ji atgaus 
nepriklausomybę.

gio 23.

VVASHINGTON, D. C., sau
sio 23. — Jungt. Valstijos pa
siuntė antrą stiprią notą Bri
tanijai. Jos protestuoja ilgą 
Amerikos laivų sulaikymą Gi
braltare. Kubmet britai patiki 
rina Italijos laivus į keturias 

tai, protestas sako,

BUCHAREST, Rumunija,
\ ęjZH i sausio 23. — Rumunijos vy-

riausybė planuoja įvesti paskir-
Chicagai ir apiei.nkei fede Porcijomis importuoja-

ralio oro biuras šiai dienai pra- ma’s‘° reikmenų kaip ka- 
. . vos, arbatos, ryžių ir kakao, už dienas,

kūnas reikia
Daugiausia apsiniaukę; žy- pinigais svetimoms šalims. Ru- dūriniai po dvyliką dienų.

miai šalčiau; saulė teka 7:11 munija stengiasi juo daugiau1 Amerikos notos reikalauja 
v. r., leidžiasi 4:54 v. v. Isąvo valiutos palaikyti namie. | tokią nelygybę pašalinti.

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 23. — Suomijos komunika
tai sako, kad rusų ofensyvas 
Ladoga ežero srity po dviejų 
dienų suklupo. Rusai turėjo di
delių nuostoliui

mokėti grynais Amerikos laivai sulaikomi vi* pastačiusi 
submarinų 
10 ir 14

BUDAPEST, Vengrija', sau
sio 23. — Gautais čia prane
šimais Vokietijos vyriausybe 
kreipėsi į Slovakiją reikalavi
mu uždaryti sieną 
kurie nori įeiti j 
Mat, iš Slovakijos 
eina į Vengriją.

Iš Vengrijos gi 
liauja toliau — į
arba vyksta, kaip savanoriai, j 
Suomiją. Suprantama, lenkų 
bėgimas į Vengriją nepatinka 
nė Hitleriui, nė Stalinui.

lenkams, 
Slovakiją, 

lenkai per-

Byloms priežasčių 
nesunku surasti

Nuėmė 26,000 skel 
bimus pagal vieš

kelius

lenkai ke- 
Francuziją

Italija skubina ga 
minti amuniciją

ROMA, Italija,-sausio 23. — 
Italijos ministerių kabinetas 
užgyrė projektą biliaus, kuris 
yra taikomas amunicijos ga- 
mybei paskubinti. Bilius duoda 
pirmenybę amunicijos užsaky
mams įmonėse išpildyti, nors 
privatus kontraktai joms butų 
buvę ir pirmiau duoti.

Pasigendama 70 ita
lų laivo įgulos narių

- ' i

—rX—“X"*^X—~

COPENHAGEN, Danija, sau- 
šio 23. — Pranešama, Vokie
tija iki šiol netekusi 35 stib- 
marinų. Nuostolius ji padengė 

tūlą skaičių paujų 
ir pasiskolinuši tarp įgulos narių tapo išgelbėti. Pa- 
submarinų iŠ Rusi-'sigęndama dar 70 žmonių, dau- 

[gumoj įgulos narių.

GENO A, Italija, sausio 23. 
— Antradienį pranešta, kad 
užsidegusio italų pasažierinio 
laivo Orazio 500 pasažierių ir

CHARLESTON, W. Va., sau
sio 23. — Jau eilę metų daug 
nusiskundimų valdžios įstaigos 
gaudavo dėl to, kad pagal vieš- 

i pastatyta virtinės 
| lentų su skelbimais, šitie skel- 

Šiame miestely Bob ir Ęlea- bimai, protestuotojai sakydavo, 
nor Greening mokinasi namie, tiesiai teršia gražias apylinkes 
Kartu su jais mokinasi aštuo- ir gražius vaizdus.

PENNSAUKEN, N. J., sau
sio 23. — Taip, jeigu norit by- 
Įotis, tai bylą iškelti nesunku. ^e^us Yra 
Ve pavyzdys:

ni kiti vaikai. Visi turi pasi- 
samdę mokytoją.

J miestelio mokyklą vaikai vieškelius, 
nepriimami todėl, kad jų tėvai į 
atsisakė įskiepyti juos nuo 
raupų. Savo keliu tėvai iškėlė; 
mokyklų tarybai bylą teismuo-1

Pranešama, - paskutiniuoju - 
laiku West Virginijoj nuimta 
26,000 skelbimų iškabų pagal

> Trūksta kortų
UKMERGĖ. Jau kuris 

se. Kadangi vaikai nepriimami laikas Lietuvos bankas neturi 
į viešąją mokyklą, tai jų tėvai parduoti kortų, nors pareikala- 
reikalauja $200,000 atlyginimo vimas, ypač prieš šventes, yra 
iš mokyklų tarybos. didelis.

“NAUJIENŲ”

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

“NAUJIENOS” duos Radio programus

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

W.G.E.S., 1860 kilocycles.
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Vilniaus atgavimo kovos ir žygiai lietuvių tąutos k^vas ir žygius,! mjją nuo- Varšuvą, rugpiučio pavojų Lietuvos nepriklauso- Nemokės mokesčių

Vilniaus vardas yra neišski- d. paskelbta Lietuvos nepri- 
riainai surištas su Lietuvos 
praeitimi. Per šešis šimtus <su . _ .
viršum melų Vilnius visų lai- J“rmoįe y?‘
ką buvo musų tautos ir vahty- ° laP1fr,č,° lsak’
bes politiniu, ekonominiu ir kar. ^a. Prad^° <”?
kulturiniu centru. Jis buvo 8«n«uo« musų kariuomene, 
musų tautom kovų ir žygių ;Tuo budu V.lmus yra L.etuvos 
pradžia ir pabaiga. Ą y 
milžiniškų vaidmenį vaidinp 
ne tik Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos žydėjimo metais. 
Ir vėliau šiame mieste koncen
travosi svarbiausios tautos pa
jėgos. Tiesa, Vilniaus politinis 
vaidmuo, nykstant Senajai!' 
Lietuvai, mažėjo, bet už tai 
musų tautinio atgijimo metais 
Vilnius virto tuo židiniu, kurisj 
Lietuvai švietė kelių į laisvų 
ir nepriklausomų gyvenimų.. 
Nuo to momento lietuvių tau
tos akys visiems amžiams at
sigrįžo į Vilnių. Vilniuje buvo 
varomi svarbiausi musų val
stybės atkūrimo darbai, čia 
1905 m. gruodžio 4-5 d. įvyko 
Didysis Vilniaus Seimas, čia 
1917 m. rugsėjo 17-21 d. buvo 
sušaukta Lietuvių Konferenci
ja, Vilniuje 1918 m. vasario 16

klausomybė. Tų pačių metų 
lapkričio 11 d, Vilniuje įsikūrė

AKINIAI VISOKIOS MADOS 

ai *2.45 
pritaikyti akims 
su pilna garan- {
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 53c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
randasi didžiulėje Joseph F. Bud
rike krautuvėje kožną dieną ir 
nedėlioję iki 4 v. popiet.
JOSEPH F. BUDRIK 

Eurniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST.- 

Tel. Yards 2151.

Vilnius*vaistyk*8 ir Lietuvos kariuo
menės a įsi k u rimo centras. Ka
dangi atsikuruwji Nepriklau
somoji Lietuva'yra vienintelė 
ir tiesioginė Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštijos įpėdinė įr 
jos teisių paveldėtąją, todėl 

*kaip anais laikais, taip ir da
bar Vilnius iš pat pirmųjų die
nų liko musų valstybės sosti
nė. Tačiąu sostinės garbe ir 
pareigomis neilgai jam teko 
didžiuotis: Vilnius, netrukus 
pateko svetimųjų verguvėj ir 
iš jos išsilaisviną tik šių me
tų spalių 10. d. Lietuvai ir So
vietų Sąjungai Maskvoje pasi
rašius Vilniaus ir Vilniaus sri
ties Lietuvos Respublikai per
davimo sutartį.

Vilnius lenkų verguvėje iš
buvo 19 metų. Per tų laikų lie
tuvių tauta varė savo valsty
bės sostinės išvadavimo; aršių 
ir atkaklių kovų. Vilniau? at
vadavimo kova ėjo. trimis svar
biausiais frontais, būtent, mi- 

, litarinėmis kautynėmis, diplo
matiniais žygiais tarptautinėse 
institucijose ir lietuvių tautos 
moralinėmis jėgomis, šitie ko
vos frontai turi nenutraukiamo 
tarpusavio "ryšiu, nes jie ėjo 
vienas po kito,, o neretai kova 
buvo išplečiama kartu ir vi
suose trijuose frontuose. Vil
niaus atgavimas mums duoda 
progos šiek tiek žvilgterėti į

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

kurie b$vQ skiriami šimtąme- 28' d. už^mS - mums paikiau- mybei. Musų tauta ir kariuo- 
tės istorines sostinės susigrą
žinimui.

I. MilHarijies Ko,uos
Vok i eči apas, pralaimėjusiems 

Didįjį karą, traukiantis iš Lie
tuvos, jų pėdomisi žygiavp rau
donoji kariuomenė 1918 m. 
gruodžio 30-31 d. raudonoji 
kariuomenė užėpiė Švenčionis 
ir pradėjo ' ve|žtįĄ Vilniaus 
kryptini. Musų karįmomęnė, 
vos tik pradėjusi orgaui/zųplis, 
ųegalčjo rimtai pasipriešinti. 
1919 m. sausio 2 d. iš Vilniaus 
į Kauną persikėlė musų vy
riausybė. Vilniuje lik© maža 
musų karių savanorių grupė. 
1919 m. sausio 1 d. musų sava
noriai Gedimino pilies bokšte 
iškėlė lietuviškų tautinę tri
spalvę vėliavą, kuri plevėsavo 
ligi sausio 6 d. Sausio, 5 d. va
kare Vilnių užėmė raudonoji; 
įkarnionienė.
E 1919. m. balandžio, mėn. imi- 
jsų kariuomenė jau artįnosi 
prie Vilniaus, tačiau lenkai, iš 
pietų spausdami raudonąją 
kariuomenę, užbėgo mums ūži 
akių ir balandžio 19 d. užėmė 
Vilnių.

Lenkų kariuomenė turėj.O) 
tikslų ne tik iš savo teritorijos 
išmušti bolševikus, bet ir oku
puoti visų Lietuvą. Todėl, už
ėmę Vilnių, lenkai veržėsi mu
sų krašto gilumom Nuo 
meto prasidėjo ilgos musų 
vos su lenkais.

Lenkams užėmus Vilnių, 
dįjį karų laimėjusių valstybių- 
santąrvininkų komisiją nustatė 
pirmųjų Lietuvos-Lenkijos de
markacijos liniją, kuri ėjo: 
Lynas — Augustavas — Augus
tavo perkasas — Sopockinė — 
Pervalka — Ratnyčia — Varė
na — Varėnos — Vilniaus —• 
Daugpilio geležinkelis — Ka- 
začizna. Taigi, Vilnius liko len
kų valdžioje. Bet šią j a demar
kacijos linijai lenltai*. biwt> ne- 
patenkinti ir jų tuojau? sava
vališkai suįatižė, užimdabii kai 
kurias musų purėje buvusias 
vi eto ves. Lie t vo.s vyri a usy bė , 
įteikė protestų Santarvės Aukš
čiausiajai Tarybai/ kurios va r- . 
du maršalas Fošas> lenkapis. į-., 
sakė atįtraukti savo? kariuome
nę ligi nustatytos demarkaei- 
jos linijos. Tačiau lenkai įisa- 
kymu neklausė. Užuot tų įsa
kymų įvykdė, jie dar puolė 
UtenosrAlimtos bare mųsų ka
riuomenės dalių užnugarį. Ru- 
gpiličio 3 d. santarvįninkaį 
nustatė aptrųjų Įietuvių-įenkų 
demarkacijos linijų, kuri dar 
toliau pasislųmejo. į musų te
ritoriją, negu buvusi nustatytą 
pirmoji linija.. Lenkams atįįe- ‘ 
ko Suvalkai. Ir antrosios dc- 
markacijos linijos/ lenkai nesi
laikė. Ją Taupydami, užėmė 
Seinus, Punską ir Vyžainį. Po 
kelių dienų buvo nustatytų 
jau trečioji demarkacijos lini- . 
įą: Vyžadnis — Liubavas —. 
Punskas —' Seinai — Berzny- 
;kųi — Būdviečiai — Varėnar—* 
V'ąrėnos Vilniaus — Daug- 

.pįRp/ geležinkelis., šitoji lipi j a . 
išsilaikė ligi 1920) m. liepos 
mėn., kai raudonoji kariuome- 
ųę lenku* privertė trauktis ir 
apleisti Vilnių.

Lenkams traukiąn.tjs, kelias 
į Vilnių musų kariuomenei da
rėsi laisvesnis. Tačiau atsitrau
kdami, lenkai, tarp Vievio. , įr 
Lentvario- musų kariuomeneį 

elių pastojo ugnimi, o, netru- 
us prie Vilniaus ąudęngįpų 
• Vųkos tiltą. Tp.del liepos 15 

1. į Vilnių atžygiavusi musų 
kariuomenė jau ten rądp rau
donąją armiją, kuri tačiau 
rugpiučio 26 d. miestą perda
vė ųiųsų. karinei valdžiai. Lie
tuvos kariuomenė užčKnė JuMt 
ligi Maškvos taikos ^s-iitartiįęij 
[nustatytos sienos. Tuo m#tu| 
jau buvo vilčių, kad Vilnius 
.leiikų daugiau nebebus puo- 
'laihas, ypačiai, kad Lietuva bu- 
:vo. paskelbusi savo rioutralti- 
uių Lenkijos ir raudonosios' 
armijos kovose. / , F

• z Bet. šios viltys neiššipi'ldėr 
Lenkai, atolui^ raudonųjų ar-s

i

?w

PRANE COAL COMPANY 
-533Z So. Long Avenue

Telefonas PORT^MOUTH *9022 ’ s 
POCAHdf^AS Mine Rub iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta, Perkaht $7-65

5 tonus ar daugiavi .......... ......... ’
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tax ekstra.
!'■• ■ 1 1 ' "'II' 1 > l

i

šio, 
ko

Di

MADOS

4223 — Praktiška suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

\ urulį gauti vienų ar dau- • 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan
ku arba priduoti pavyzdžio 
numery pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
gird ,r adresų. Kiekvieno pa
vyzdžiu kaina 15 centų. Gftli- 
U pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliai* kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1739.

|ll!l,ll*lll l,| - .... .||, |.J

NAUJIENOS Puttern Dept.
S Halsted St., Chicago. t Ui 

ta idedu H> centų ir prato* < 

«įsiusti man pavyzdį No.

Mmros ...... ..... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
. •--- ----------

siusį Augustavu, o po trijų die- menė įtempė visas jėgas. Ar
nų—Suvalkus ir Seinus. Musų šios kovos fronte ėjo visų spa- ta, kad šiemet ūkininkai atlei- 
karįuomenė, sukoncentravusi lių mėnesį. Lenkai 
jėgas, lenktis puol& Augustavo smarkų puolimų išplėtė lapkri

čio mėn. Jie pralaužė musų 
frontų ir buvo prisiartinę prie 
Ukniergės.. Bet lapkričio 19-21 
d. musu kariuomenė ties Šir- 
vintais-Giedraičiais lenkams 
kirto smarkų smūgį ir priešas 
pradėjo trauktis. Mūsiškiai in
tensyviai persekiojo besitrau
kiančius lenkus. Kelias į Vil
nių atrodė laisvas. Tačiau čia 
įsikišo Tautų S-gos k-ja, kuri 
reikalavo sns.tab.dyti karo vei
ksmus. Lietuva reikalavimų į- 
vykdė. Tautų S-gos komisija 
lapkričio'29 d. tarp Lietuvos 
ir Lenkijos nustatė neutralių 
zonų, kurios viduriu ėjo buvu
si administracijos linija. Tuo 
ibudu militariniai veiksmai su 
lenkais, Tautų Sąjungai reika
laujant, buvo nutraukti, nors 
Vilnius ir Vilniaus-Seinų kraš
tas liko priešo okupacijoje. 
Lietuva tikėjosi Vilnių atgauti 
taikingu keliu, manydama, kad 

iTautų Sąjunga privers lenkus 
iš musų teritorijų pasitraukti. 
-Nuo čia prasidėjo ilga, sunki

kryptimi. Nuo šiol prasidėjo 
musų sunkios kovosiu stipres
nėmis Lenkų jėgomis.

1920 m. rugsėjo 15 d. Kalva
rijoje prasidėjo lietuvių ir len
kų derybos, kurių tikslas buvo 
taikiu budu išspręsti abiejų 
valstybių ginčus. t Tačiau pta- 
liąubų metų lenkai sukoncen
travo savo jėgas ir rugsėjo 22 
d. pradėjo puolimų Seinų ir 
Druskininkų kryptimi. Musų 
kariuomenes uuįnkesnės jėgos 
ir, bet to, staigų užpultos, ne
galėjo atsilaikyii. Jie persikė
lė į Nemuno! dešinįjį krantų ir 
užėmė Gardinu, j Tačiau tuo 
melu ir lenkams tolimesne ka
ro eiga ncbųveLyV paaiškėjusi. 
Todėl Lenkija rugsėjo 29 d. 
praidėjo Suvalkuose su Lietu
va taikos derybas, Derybų ‘eiga 
ypątingų simkunių nesukėlė 
•ir spalių 7 d. sutartis buvo pa
sirašyta. pagal jų Vilnius ir 
Vilųiąus-Seinų; įkrautas turėjo 
atitekti Lietuvai.. :

Ęet Suvalkų derybų metu ir, galima sakyti, nedavusi rea- 
lenkai orgąnižayo /naujų didelį lių vaisių diplomatinė 
piiųbnių prieš Vilnių. Spalių dėl Vilniaus atgavimo.

y pačiai

ŠVENČIONĖLIAI. Patir-

džiauni nuo mokesčių, kurie bu
vo reikalingi sumokėti iki 1939 
m. Mokesčiai bus reikalaujami 
tiktai nuo 1940 m.

Mrs. A. K. JARUSZ
PhysicaJ Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich, City 

2799—R3.

\KIV SPECIALISTAI

kova

8 d. gen. Želigovskis, pasivadi
nęs. sukilėliu, o iš tikrųjų mar
šalo Pilsudskio įsakytas, puolė
Vilniaus kryptimi. Rytojaus 
dienų, t. y. spalių 9 d., lenkai 
Vilnių užėmė ir pradėjo verž
tis gilyn į musų teritoriją šiau
rės vakarų kryptimi. šitas len
kų veržimasis sudarė rimt^

(Bus daugiau)

1 NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4381 

Namų Tel: PROSPECT 1930

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsilikimų

Kreivos akys

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma
i712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

A.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Johh F. Eudeikis
■ tU-

MEN1AU8M IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTĄIGA
V v? MBULANCE

• DIENĄ IR NAKTĮ

Visi >lefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Heimitage Aro. 
4447 South Fairfield Avenue

TeltlMM LAFAYETTE'. MM
4 koplyčios visoseJ—J JL-C &L 1 Chicagos dalyse

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti LietuviaiDaktarai
Ofisas Canai 7329 Res. Seetey 0434

Dr. Peter John 
Bartkus

• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2202 W. Cermak Road
Ofisas atdaras: 2—4 p. p, ir 7—9 vak. 

ir susitarus.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 W«sl
< <tisu žalaiiUun

7—9 vai vakar
•tisu I u.

63rd Streel
IU< U liu
li paga. •suiari, 
KUbl’hA. i 67.;

H(il i m 2 <?

Dr. Margeris
DR. G. SERNER

U GYDYTOJAS

Tel Yards 1829

ritaiko Akii>iu> 
Kreivas Akis 

ištaiso
ir Akinių Dirbtuvė 

756 WEST 35th STREET 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10 iki 4. nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

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 BLVDi. 

Tel. Keimood 5107.

Laidotuvių Direktoriai

V-

C

i

J. MULEVIČIUS
1348 SĮ, California Avenue Phone Lafayette 3572

----------- :---------------- - - ----------- ; -«-2 ' ! ------ ----- ■ ■■ - ----

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

Cicero

liiiiiiiHiiiiiiiiiOMiiHineiiiiHUi
/J • n f

NARIAI
Chicagos,

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos
iiiiiiiiiiiiiiiiiiritiiiiiiiiiiilniiii

lanuub iiuu 
i nuo 6 iki 8 

. .ladit liais lik 
PIh.h. VAROS

1U i. iki 2 popu 
vakaro, 
susitarus 
7299

lei. oi liet Wentwurth 6330 
Rez.. Hyde Park 3395 .....

Moterų ir vaikųligų gydytoja
G9»>0 So. Halsted St

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

KITATAUČIAI

llllillIUIIlIlIliilllilIlllHIIIIHill

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
' TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

«- ............................................... — ... T. .

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

i_____ ,

4704 S& Western Avenue
ALBERT V, PETKUS

Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone Yards 490*-3307 Lituanica Avenue

ANTHONY B. PETKUS
6834 S,o. VVestern Avė* ' Phone Grovehill 0142
Į4.10 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1046 West 46th Street Yųrds 0782
7iį •. -••• ■-•r-:

T

S. P. MAŽEIKA
ytuajjięa Axwu$

Yards 1139
Yards 1138

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
Ofiso Tel. Virginia 0036, 

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
, Ofiso valandos:-
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie VVestern Avenue

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. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclepbone PLAZA 3200
t r. ruisucKi Le \ ar 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, landos Kasdien 2-4 u 6 vak

•v v\
»r Dam**.n

ADVOKATAI
Urminei* 66M«i

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

2400 WEST M ADIS O N STREET 
Vai- 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

i Telefonas SFELEY' 7330 
*•»»»»»

Tel VARDU 3146
VALANDOS Nuo H iki 12. 2 ik 

I 4 ir 7 iki 9.
|Pirmadieniąte: 2 iki 4 ir 7 iki f 

šventadieniais* 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3349 S. HALSTED ST.

'••esto

K. P. GUGIS
VDVOKATĄS

-ifisas 127 N Dearborn Si 
«p4 Tei * “ntral 441! : 

t* m, HaUted Si 
-» 6 ik 8 <(
Y VRDS 0818

•«u • d h c<

IVIelojia*
■r ■ < •

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofieo UL CE 1824
Namų Tel. Park 3395

Garsinkitės “N-nose
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Pigiai pirko arkliusIš Lietuvos

ŠVENTOS PABIROS

Sutaupyk 50% ir Daugiau!

APIE LITERATŪRA

svin

arcus

RYTMETINIŲŠALTIMIERI)
Adresas

-adresu: 
Chicago

tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SU 
Chicago. UI.

SOKOTJT SM.ĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

INVB9TMSN3

RYTINE RADIO 
VALANDA

KOL TURĖSIME!
Visi dydžiai—visos mados—visos spalvos

‘Plevėsuok 
(keistai iš- 

išda-

Mitchell’s TAVERN 
2038 West North Avenue 

ros užeigoj? savininkė yra Eli 
abeth Mičeljenė, Chicagos Lię 

tuvių Draugijos narė.

PETER SUDENT 
Atidarė naują vieta ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas,. . >.: 

6600 W. IHth St., Wortn, III

Vilniaus miesto s-bei 
trūksta susisdekimlo 

priemonių
VILNIUS. — Daug žmonių 

kreipiasi į miesto s-bę prašy
dami parduoti kurą ir jį pri-

(Gerbiamo S. U tono sudava 
dytos...).

“NAUJOJI OADYNĖ“: 
“Radę Kaukuolę—100,000 

Metų Seną

Monte Circeoj, a-

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

anaratas 
inteligenti- 
—jaunimas 
politini ir 

nors tas yra 
ne-

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują mačių 
knygą, kurią galite gauti pa^ 
mus. Siųskite savo orderius

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VJSU INDĖLIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

Phnne Vfrginia 9780 .
Mykolas ir Elzbieta 

GUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop. 

vetainę renduojam . susirinki 
ams, parems, vestuvėms ir vi 

šokiems parengimams.
2417-19 WF.ST 43BD STREET 

Chįčagp. III.

J
EI SPAUDŽIĄ 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 tikrą ir ųąr nuošimtis geras. Dabar Nau-

697 Ištaigių medžiaginių 
kautų kailiais dabintų rei
kia išparduoti už mažiau 

nei pusę kainos!
VERTYBĖS IKI $29.90

ŠVENČIONĖLIAI. — šiomis 
dienomis Karo veterinarijos v- 
ba apylinkės ūkininkams par-

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

CONRAD 
FOTOGRAFAS

i ūdija įrengta pir- 
nos rųšies $u mo- 
’-rniškomis užlai- 

>mis ir Hollywood 
iosomis. Darbas 

•rantuotas.
120 W. 63rd St.

’el. ENG. 5883-5840

Tam pačiam “j a u n i m c” 
(small j) dabartinis marijonų 
vadas Navickas pareiškęs (j 
klausimą) :

“Kur daugiau pašaukimų 
lietuvių tarpe—Amerikoj 
Lietuvoje?

Išeivijoje 
giau 
čia < 
kunigus, daugiau vienuoliu ir 
seserų. Man atrodo priežastys 
bus tos. Prieš karą lietuviui 
viešumon, tarnvbon buvo šunė
ku pras'mušti. Alsavus nepri
klausomybe. atsularė keliai j 
visas profesijas, j valdiškas 
tnrnvbas. i politini gvvenima. 
Lietuvos valstybinis 
danu nareikalauia 
niu iesu. Amerikoj 
mažiau tesik’ša i 
valsivbinj darba 
ir klaidingai sunrantamas 
turėtu fain būti. Čia sunkiau 
pasiekt* ir kitas profesijas, vra 
didele konkurencija ir žymiai 
brangiau kainuoja baigti auk
štuosius mokslus.’*

Argi tik dėl nepasiekimo 
kito ko pasidaro pašauki
mas?!... Mes mislydavome, 
kad pašaukimai kas nors to
kio kilnesnio... O išeina, kad 
pašaukimas yra tas pats, kas 
neišlaikyinas lenktynių...

“Šventą dieną švęsk. O ku
riuos žmonos iš ryto verčia 
kapoti malkas, per pietus šyp
sotis uošviams, popiet eiti pas 
jos draugę, vakare į kiną, o 
nakčia migdyti vaikus.’*

“Jaunimas“ (“Draugo“ sky
rius) :

“PADĖKA ATPIRKĖJUI

Vokiečiu rašytoju tarpe yra 
lietuvių. Alfred Karasch (Ka- 

ir Rudolf Naujok—abu 
iš Mažosios Lietuvos — rašo 
Vnvgas iš to krašto gyvenimo. 
Kudašius knvgoi 
marga vėliavėle! 
pjaustytas iš medžio 
žytas jas' turi Nidos žvejai sa
vo valčių stiebuose) kalba 
apie Neringą ir Mariukę, bet 
nei žodeliu nepasakyta, kad 
kas nors butų lietuviška... 
Naujokas naujoj knygoj —iš 
Klaipėdos krašto gyvenimo — 
vokiškai rašo apie “musų tė
vynę...’’

“SĖDA. — Per 6 klm. nuo 
Sėdos, prie Sedos—Pievėnų 
vieškelio, stovi didelis Ketū
nų kaimas, kitados buvęs Že
maičių Storastų Gelgudų dide
lis dvaras,, kur apie 150 metų 
valde jėzuitai. Čia gyvendami 
jėzuitai sėkmingai kariavę su 
smarkiai šioje apylinkėje plin
tančiu kalvinų mokslu ir 1680 
m. čia pastatė didoką koply
čią, kuri ketuniškių vėliau 
buvo kiek padidinta ir dabar 
tebestovi.”

Ką reiškia “sėkmingas ka
riavimas“ galima kiek supra
timo gauti kad ir iš kunigo 
Prapuolenio “Lenkų apaštala
vimo Lietuvoje” knygos, (ku
ri neseniai Lietuvoje išleista 
nauja laida)... .

“Vienybė“ (irgi iš Lietuvos

• Žymieji rakandininkai 
ėmė pardavinėti Bairono sta
lelius laikraščiams, Kytso nak
tines komodėles su lempa, He- 
tevejaus kavai stelelius ir Sė
lio stalus su atlenkiamom len
tom... (Profanacija ar —kaip 
tik—iškėlimas?!...).

• Nesenai mirusio rašytojo 
Žane Grey jachta tik žūklės 
Įrankių turėjusi už 100,000 
dolerių....

(Abi knygos gaunamos pas 
šių žodžių rašytoją 
2138 W. Coulter s t

$1.00 X 
~ ĮMOKĖJIMAS

; Atidaro jums sąs
kaitą ir pristato pre
kes. $1.00 į savaitę iš
moka. Vartok vieną 

sąskaitą visai 
k šeimai. .

EGG .. $6.00.
NUT , $6.00
LUMP ......................... $6.00
MINE RUN $5.75
STOKER Screenings.... $5.20

PIRKIT DABAR! - ŠAUKITE
OIF.NA IR NAKTJ Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose
; \ RDMORE 6975

Mylimasis, 
man duotąsias 
suteiktąsias.

suteiktąsias. J.S.“ 

išduoda” koks 
... (Argi tokiu 
problemos ri-

ROMA
pie 50 mylių nuo Romos, ves
ta kasinėjimo darbai. Žemėj 
rasta žmogaus kaukole. Ant
ropologai nustatė, kad kauko
lės savininkas galėjęs gyventi 
pirm 100,000 metų.”

“Roma—amžinas miestas”... 
Ten pora (tik!) tūkstančių 
metų stovi “uola, kurios nė 
pragaro vartai nepergalės,” 
kuri yra išganymas?....-

Kaip, tada, su džentelme
nais, gyvenusiais ir miru
siais dar prieš 98 tūkstančius 
metų?... Praganyti?!...

“Draugas“ (iš Lietuvai spau
dos) :

“ISTORINĖ KOPLYČIA

pašaukimu dau-
i. Palyginus procentualiai * Somerset Maugham 
daugiau lietuviu niokosi j apic literaturQ ?ako; , '

“...Bet literatūra yra. menąs. 
Tai nėra filosofija, 'tai nėra 
mokslas, tai nėra sociale eko
nomija, tai nėra politika; tai 
vra menas. O menas yra pasi
gerėjimui...”

‘“...Bet nei rašytojo būdas, 
nei jo gyvenimas, neturi rūpė
ti skaitytojui, kurio dalykas 

•—žiūrėti tik raštų...”

nes 
laiku įsigyti, nes 
Įmanomas ūkiškųjų 
tvarkymas.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— ĮVYKS —

KOL TURĖSIME I
Visų vaikų dra- 
b u z tų kainos 

musų sandely 
t nupigintos įki 

puses ar . že- 
žiau.

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

$4,000,000.00
- $300,000.00

Rašo ARĖJAS VITKAUSKAS

• 1939 metais Amerikoje iš
ėjo 233 kriminaliniai romanai 
(drauge imant rinkinius, šni
pų, gengsterių ir tarptautinių 
intrygų dalykus). Juose už
mušta 400 (vyrų moterų, keli 
vaikai)... Kokie 36 verti skai
tymo...

q Irvinų Stone, autorius 
knygos (iš “The Saturday 
Evening Post”) apie Džeką 

ar Uondoną—“Raitas jurininkas”, 
rašo knvgą apic garsųjį čika- 
ietį—Clarence Darroiv.

LIETUVIŠKŲ RADIO 
a a n m d 1 10-00 V AL.RITOPROGRAMŲ

I u J ĄIUJ.II. .11 ui, ; >

Victor Bagdonas 
LOCAL & LQNO DJSTANC* 

’ moving 
'•rkraustom fornįčiųą, pianus 
mokius rakandus bei Storu 
•žam j faripąs įr kitus miest 

'.ema kaina. Mu«ų Darbas gi 
antuotas. Taipgi pristątom ar 
'lis i visas miesto dalis.
1406 So. Halsted Si 

Saukit Tęl. VAROS 3408
Nuo jaunystės aš norėjau 
Garbint Tave, Atpirkėjau— 
Skleisti žodžius Tavo šventus 
Po visus kontinentus!
Tu manęs vis išklausei 
Nuolat mane laiminai— 
Darbe mane gelbėjai 
Žingsniuose mane sergėjai! 
Ačiū Tau, Sunau šventasis, 
Dievo Tėvo 
Už malones 
Ir palaimas 
Ir palaimas

'Pirma eilute “ 
“jaunuolis” rašo 
būdų jaunimo 
šamos?).

Apie eilėdarą gal nė nešne
kėsime. Tik prisimena mums 
tas niuniuotojas, kuris 
garąžiaųs niūniavo:

“Ir važiujant, Juzap 
tas!--- 
atsitika aksidintas...”

Raud. lapės kalnėnai! jh
<D|ross lapės kalnėriai!
Karakulo kalnėriai !....>
Vilko kalnėriai!..  I
ŠeAKo kaP.nėrihi! /

565 Geresnių SUKNELIŲ
Vertės iki $7.95

DABAR TIKTAI

statyti į namus. Tų prašymų 
s-bė ųegąli •. patenkinti, neš vi
siškai nepaveldėjo jokių susi
siekimo priemonių: nėra nei 
arklių, nei sunkvežimių. Visas 
reikiamas susisiekimo priemo- davė pigiomis kainomis 191 ar

te stengsis artimiausių klį ir dar parduos 121. Ukinin- 
be jų nėra kai arkliais labai patenkinti 

reikalų nes čia po mobilizacijų ir re
kvizicijų liko maža arklių.

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

FEDERAL
• ~~ • -*n<

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

SUTAUPYK VIRŠ PUSĖS 
DIDŽIAUSIAM

KAILINIU IŠPARDAVIME
MUSŲ ISTORIJOJ

Šimtai kautų įkainuota tokia kaina, kad 
IŠPARDUOTI UŽ PUSĘ KAINOS!

Pasirinkimui ateik anksti.

Turtas virš - - - 
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3^2% ^a"
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

IKI $10 VERTES!
§now Suits—atblauzdės dvilinko 

siuvimo. DABAR TIKTAI

LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas, CANAL 8500

N AIJ J J E N V - A U M E 'L\ iluph • > i •
CHICAGO. —Net arklio 

kvapas užšalo, kai tempe
ratūra nukrito 14 laipsnių 
žemiau nulio.

i«r'■pikiui i.i į ...... i

Kemfcite Lietuvišką
Žyduką

Hkthan Kanter
MUTUĄL LIQUOR 
ęo. r- Wholesale

4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 00ią

COAL

1654
4736
3356
6306

Waba$h, 4th Fl. 
W. Chicago Avė. 
S. Ashland Avė. 
Wešt 26th Street 
W. Cermak Roadl

3119 Lincoln Aye. 6409 S. Halsted St
OPEN TUES., THURS., SAT. EVENINGS UNTIL H
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The Lithnxnia» Daily N«wg
PubliShed Dallv Escept Sundav hy 
Hu* Lithuartian News Pub. Co., Int* 

1739 Sohth Halsted Street 
Tdlephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Čhicag«» 
$8.00 per year in Chlcago .
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"♦itrnūp taiM»
• hicagoje—paštu.

Metams______________ _
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams ------ —
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui______ -

ChicagoJ per išsiuntinėtojus 
Viena kopija _ -__ —--

Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse

$8.00
4.00
2.00
1.00
.75

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštii:

(Atpiginta)
$5.00

_ 2.75 
. 1.50 

1.00
. 75

ir kitur užsieniuose:

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nati- 
lienų Bendrovėj 17.tO S Halsted St.. 
Chicaga. 111 Telefonas Panai R5Ori

Metams .............._
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėhėsiui
Lietuvoje
\ietariis .................  SB.OIJį
Pusei metų ......—;--------------- 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus rėikia siųsti pašto Mdnėy 

Orderiu kartu su užSakvnrtU

J. V. kongreso nenuosakumas

Ir

Jungtinės Valstijos pardavinėja įvairias karo reik- 
menas Japonijai, nežiūrint to, kad Japonija jau dveji mė
tai kai kariauja su kinais, 'tik neseniai prezidentas Rod- 
seveltas paskelbė “moralinį embargo” Japonijai (ir Ru
sijai), patardamas Amerikos aviacijos kompanijoms ne
pardavinėti karo lėktuvų valdžioms, kurios bombarduo
ja iš oro civilinius gyventojus. Bet geležį, gasoliną, aly
vą ir daug kitų daiktų, kuriuos japonai vartoja, kariau
dami prieš Kiniją, Amerika jiems pardųviilėja.

Jungtinių Valstijų kongresas niekuomet prieš tai riė- 
protestavo. Jisai tenkinasi tuo, kad japonai nėra paskel
bę karo Kinijai, nors visi žino, kad karas tenai eina. Tai 
kodėl kongresas bijo sulaužyti “neutraliteto” įstatymų, 
teikdamas pagalbą Suomijai? Sovietu kafas ptieŠ Suo
miją irgi eina be paskelbiino. Šitartie kare Rusija yra 
agresorius, o Suomija ginasi.

Prezidentas paragino kongresą suteikti paskolą Suo
mijai. Bet atsižvelgdamas į kongreso opozicionierių Sen
timentą, jisai nurodė, kad ta paskola turėtų būti suvar
tota tiktai maisto, drabužių ir panašių daiktų pirkimui, 
o ne karo pabūklams. Tačiau ir prieš šitą nedrąsų prezi
dento sumanymą tuoj aus kilo balsai, kad Amerika bu
sianti įtraukta į karą! Pirmutinis, kuris taip suriko, bu
vo senatorius Nye (neva liberalas!).

Tuo tarpu Amerika per du metu pardavinėjo gink
lus Japonijai ir Kinijai, kurios dar ir šiandien tebeka- 
riauja, o į karą Amerika nebuVo įtraukta, ir niekas
biją, kad dėl to'JaFgresia katu pavogus, 'fiai iš kur tas 
“baubas” atsirado Suomijos atsitikime?

Su Suomijos demokratija Amerika elgiasi taip pat 
keistai, kaip kad ji elgėsi su Ispahijos respublika.

ne-

Lenkijos Tautine Taryba
Franctižijoje susiorganizavo leiikų Tautinė Taryba, 

kuri eis laikinio seimo pareigas karo metu.- Savo prezi
dentu ji išsirinko pianistą Paderovskį; kiltis buVO Lėfiki- 
jos premjeru 1920 m., kuomet Želigovskis pagrobė Vil
nių.

šitoje lenkų Tautinėje Taryboje/ šusidedafičiėjė iš 24 
asmenų, yra it Vilniaus lenkų “atstovas”. Vadinasi, dėl 
Vilniaus lenkai dar turės ginčų sū Lietuva.

■ tttaaM 1/

MAISTO TRUKUMAS 
RUSIJOJE

“The Manchester Guardian” 
korespondentas Maskvoje rašo 
apie eėnzutos įvedimą telegra
moms* Statteidliiotils į užsienį, 
t# ėėnžUrd tiuVO pttiittikirita, 
kiksite! Molotovas buvo paskir
tas Užsienių reikalų komisaru, 
vietoje LitVinoVo. Bet Sovietų 
valdžia dabar ją Vėl atgaivino. 
Pdmihėtasai anglų laikraščio 
kbrespdfldėntas titano, jogei 
cėftadfd užsienio telegrdmomš 
tapo įvesta su tiksiu paslėpti 
blogumus SoVlėtų fiUšijos Vidu* 
jėį ypač aštfėjaiitį maisto tru- 
kiuną. Jisai riiitodo, kdd —

“Dtib'floš aplamai dar gali
ma gauti; bet cukraus; svies
to, pieno, kiaušinių, ryžių ir 
arbatos reikia laukti, norint 
nusipirkti; ilgose uodegose 
prie krautuvių. Kitų produk
tų dažnai trūksta, kaip, pa v. 
mėsos.”
Korespondentas sako,

žmonės, kurie atvyksta iš Le
ningrado, pasakoja, jogei Le
ningrade maisto trukumas dar 
didesnis, negu Maskvoje; be to, 
maskviečiai gauna laiškų iš kP

tų dalių ttilšijos su pfašytndiš 
maisto.

Bet tas korespondentas paste
bėjo įdomų dalyką. Kuomet Ru
sijos miestuose žmonės iiėgati
na maisto,, tai sovietų spauda 
pradeda dėti “žinias” apie mai
što trukumą kitose šalyse. Da
bar ji rašanti ypatingai apid tėti, 
kad maisto trūksta — Ameri
kos Jungtinėse Valstijose!

PARTIJOS DEMOKRA 
TUOJU

kad

“Tėvynės” gruodžio 12 d. nu
meryje buvo pasmerktos visos 
“partijos, kokios jos dėbutų”— 
kad jos naikina iiUOmOiiią lais
vę, paverčia sUVo tiarittš nepro
taujančiais kareiviais; kariauja 
dėl valdžios, SlėklU diktatūros 
iž t.t. “Naujienoms” padarius 
keletą kritiškų pastabų apie 
ttios keistas ^Tėtydis” išvadžio
jimus, j Oš redakėlfidš* fcl. Jur
gelionis, parašė repliką, nuro
dydamas, kad jo nuomone apie 
partijas sutinkanti su senato^ 
riaus Norriso (iš Nėbraskos), 
kuris esąs pažangus vytas, o 
betgi manąs, “kad partijų ‘sis
tema’ yra kenksminga tikrajai 
demomtfjai*4.

Toliau, gėrb. SLA* orgarl^re- 
dakrtdriuš, pfiddria:

“Kiekvienos partijos norai 
ir siekiai yra moridpolistiški.

demokratijoj kiekviena
partija apgailauja, kad ji riė 
visus balsus gauna. Kiekvie
na partija norėtų būti tik vie
na. Ir demokratijoj, esanti 
valdžioj partija Visai tiksliai 
papirkimais, džiabais ir grą- 
sinimais datigina savo pase
kėjų skaičių arba baftdo jį 
taip padauginti, ir tik apgai
lauja, jeigu tas nepasiseka. 
Bet jeigu pasisektų, nei viė- 
ria partija juk riepasdkytų: 
‘Na, broliai, tai jau negražu, 
kad mes vieni taip viską ap- 
žiojom’. Visi dabartiniai (tik
ta toriai yra buvę prirtijų va
dai. Jiems dėl įvairių susidė- 
jtisių aplinkybių tik pasisekė 
atsiekti to, ką kiekviena par
tija patekusi valdžion bando 
atsiekti, būtent, papirkimais, 
džiabais ir grasinimais pa
dauginti savd pasekėjų skai
čių. Kai kurie partijų vadai* 
prieš tapsiant ar jau tapę dik
tatoriais, jėgos vartojimą tik 
patempė kiek toliau — iki 
ktincentfUeijtiš stovyklų ir 
Čisffeų.

4<TokiU yta politinių parti
jų logika. Jeigu paskaitysi 
politinių partijų istoriją, kar
tu su jų ‘teorijos’ istorija, tai 
pamatysi* kad tokia buvo ir 
jų praktika. Nė Be reikalo 
Marksas kalbėjo apie fpft>le- 
tariato diktatūrą’. Jis turėjd 
omenėje politinės partijos 
tikslą ir hevyniodamas į bo- 
Velhą jį tatnė S'aVo Sdkiiiy iš
reiškė. Jis tik nenumatė, kad 
vietoj ‘proletariato’ diktatū
ros bus Jtiozo Stalino dikta
tūra.”
Paskutiniai trys sakiniai yra 

prisegti prie diskusijos apiė po
litines partijas viSdi tie reikalo. 
Marksas kalbėjo ne apie parti
jos,- o apiė visitėmenės kiksės 
valdžią (diktatūrą) ? Todėl tie 
jo žodžiai nieko bendro sii par
tijų klausimu neturi.

“Proletariato diktattiTa/’
Prie progos galima pastebėti* 

kad tie taip išreklamuoti Mark
so žodžiai apie “ptoletariatd 
diktatūrą” riėUžiitia jokios žy
mesnės Viėtėš M&fksd Iridkymė; 
Per savo 40 fhetų labai aktiii- 
gd vėikiftio laiktitarpį; jisai fiė 
Viėftą kdrtą riepUVartojO jų nei 
SUvd didėliuose Veikaluose* riėi 
brOšitifošė* iiėi štraipšhitioše; 
riei alšišaukitattOše, rtoi prakal
bose. žodžiai “proletariato dik
tatūra” bUvo užtikti tildai Viė- 
name jo laiške, kurį jisai pri
vačiai rašė Vokietijos socialistų 
vadams, kritiktiodrimUs jų pa
ruoštą Ėrfiifto šliVažiaviihui 
partijos programo sumanymą. 
Vietoje to stttfiariytrio, stivažia- 
Vihias pfiėiiiė K* Katitškid piP 
gamintą pfojėktą* kuris paskui 
pagarsėjo, kaipo “Erfurto pro
gramas”, ir buvo pavyzdžiu 
kuone visų socialdemokratų 
partijų prograinariis Europoje.

Bet Erfurto programe “pro
letariato diktatūros” nėra. Jos 
nėra ir Rusijos Šocial-Dfemdkrd- 
tų Darbininkų Partijos origina
liame prdgrdriiė, kriris Btivd pri
imtas antrame partijos suvažia
vime 1903 m* (kUr pirmą kar
tą pasireiškė skirtumai tarpe 
^bolševikų” ir “irieriševikų”), 
kaip nėra ir vėlėsriėšė jo patai
sose. Vietoje to, tenai reikalau
jama demokratinės respublikos* 
su visuotinu balsavimu* spaudos 
ir organizacijų laisve, ir t.t. 
Pats Lėriirias buvo viėnks Rusi
jos socialdemokratų partijos 
steigėjų ir iki 1917 m. gynė tą 
jos programą, stodamas už de- 
titokMtiją, o tiė už dikiatitrą.

Tiktai kuokteli Lėhliiiti ($ 
Tfockltti) pasisekė įv'ykihti “frti- 
Čą” ir pasigrobti valdžią į savo 
rankas, tai jisai staiga atsimini, 
kad Marksas kame tai yra mi* 
nėjęs “proletariato diktatūrą”, 
ir jisai tą savo “pučo” kėliu į* 
gyta galią pavadino “proletaria
to diktafiita’'!

Tai buvo aiški apgavystė, neš 
fiušijos įjroĮėtariatas nebuvo 
suteikęs/ Leninui įgaliojimo val
dyti kraštą, iF neilgai tfuktis po 
perversmo, kai buvo renkamas 
visuotinu ^balsavimu Rusijoš 
SteigianiUšiš Šeimas (gruodžio 
inėn* 1917 rii.), tai Rušijoš žftio- 
nės milžiniška daugtuna balšiį 
Lenino partiją' atmetė.

Remdamas Markso autoritetu 
savo despotišką valdžią, Leni
nas atliko ir begėdišką falsifi- 
kafciją, ries tariiė pačiariiė savrilo įf dlita fcita& Gyvenimo 
laiške, khf Marksas*kalba apiė 
“proletariato diktatūrą”, jisai 
nurodo, kad tinkamiausia for
ma prdietafiato diktatūrai tai—■- 
“dėtaokra(irie tėgpftbftka.’'; b 
bnišėtikų Hadaš šittids žddžiuš 
džtyiėjo ir davė/ “proletariato 
diktatūrai” visai priešingą praO-

. I fd§ Šaiiiiiiikaiiiš; riėš diktato-
Reikia Įiripažihti, kad ‘Prold-

Šėri£te*W Nortiš, ktifiš ho- 
ritffiMfai yfa republikoridš, bet 
riiteitatOS "kėliu prieš
rėpiitilikomiš.

Partija yi’U pdiitirtto veikimo 
įfdtikM; 0 riė tikšld& JėigU ji 
ttirt palinkimą pavirsti tikslu, 
tai Ji šttšidtifta šti infėfesW tų 
žmOiilų, ktiftetaš ji tarnauja.- 
DfemokrtitijOš sąlygose tte Žino- 
jriėš guli Šitą jos teridėnėiją sii- 
| Stabdyti tą partiją Mes^

Ryklių antplūdis Lietuvoje
('

Karas labai demoralizuoja žmones.—‘N ikolajevskije sol- * 
daty”. — ž^dų gyvenimas caristinėje Rusijoje* — 
žydai Ttišifik&tofiai. —* Rusijos žydai Vokietijoje ir 
kitur. — Spekuliantai žydų tarpe. — Spekuliantų 
veikla Lietuvoje. Metas butų sudrausti parazitus.

praktika rodė,- kad rfamokrati- 
jošė tai įvyksta attotatos.

Rė poiittaių partijų demokra
tija Šidftdiėri (kdl Visuomenė 
yra pašiskirsčitiši į prtešmigas 
ekO’rimritaėš grtipes) negalėtų 
gyvuoti.* Kas smerkia visas par
tijas* tas pasitarnauja diktatu-

- , . .. liūs Šauunmmiio; fiėS dlktkto-
Reikia pripažinti, kad ‘prolė- kad

tariate diktatūra” yra labai nė- ri^i^iitauotą ir atsi- 
aiškus tėiminas. Jisai buvo vai*- politiflio vėikimo.
tojamas rėvoliuciriėje literatu- to- diktatoriai pasigrbbia galią, 
roję prieš Markšo laikus. Matyt, Laį jįe partijas panaikina, o 
Marksas jį pakartojo, gerai apie įuos įmones, kurie nenori gė- 
jo sąVoką nepagalvojęs. Nės, iš ruoju atsisakyti nuo partijų ir 
tiesų* tie du žodžiai vienas ant- politikos, sukiša į koncentraci- 
rarri prieštarauja: jeigu yra vai- jos stovyklas arba pasiunčia pas 
džid klasės (skaitlittgo Vištiomė- Abraomą!
nėš sluoksnio)* tai ta Valdžia 
neguli būti diktatūra; 0 jeigU tiiit* “Tėvynės” redakto-' 
yra diktatūra, tai ji gttli būti rius mano» kad ir Amerika ne
tiktai vieno asriieris arba iftažOs tolimoje ateityje turės diktatd- 
asmenų klikos.

Gaila, toad tų nėatsdrgiai 
Markso pavartotų žodžių fieaiš- 
kumas pafeiigviiio Leriihtii va
rinėti deiiiUgogiją if apgaudinė
ti tariišius žmonės. Bet* kaip sd- 
kėiriė, su kiaušiniu apie politi
nės partijas tatai riėturi nieko 
betidro.

Partijų “fogika”.
Sdvo neigiamą riuonionę apiė 

politines partijas “Tėvynės” re
daktorius; išveda iš jų “logikos”, 
kuri, anot jo, esanti tokia; kad 
kiekviena < partija nori Viską 
vieita apžioti ir šitanl savo tiks
lui pasiekti vartoja “papirki
mus, džiabils it grasiniihus”; 
Kiekvienos partijos Vadas, sd- 
ko, jisai*, nori patapti diktate- 
riurti,' tik ne kiekviėnam jų ta
tai pdšišeka. TėkiU budri skir
tumas tdrpė Musšdlihio, Stalino j 
if flitlerio vienoje pitšėje ir 
titeosevelte arba Chambeflaino 
antroje yra tiktai tame, kad pir
tikėms “pasisekė”, o antriems 
ne.

Mes taip pesimistiškai į daly
kus nežiūrimo. Nėta jokio rini
to pagrindo manyti, kad jtoose-' 
vėitaš elgtųsi su savd partijos 
priešais arba šit savo draugais 
taip, kaip elgėsi ir dar tebesi- 
elgia Stalinas, Hitleris ir Mussd- 
lini, —- jeigu jisai ir turėtų ta 
progą; Bet niės mandifie, kad 
tokidS prUgoS Jkdošėveltaš ir iid- 
ieškė.

Antra vertus, Amerikoje, An
glijoje ir Francuzijoje nėra pa- 
kafikamai' “diktatoriška liga4’ 
Šėi'gančių žmonių sudaryti di
delę politinę partiją, kuri galė
tų demokratinėse sąlygose pa
imti valdžią į savo rankas.

Politiškų džabų dalinimas, pa- 
pirkimai ir grasinimai yra blo
gi dalykai, kurie dėmokrali- 
joms nedaro garbės. Ta korup
cija, deja, yta ypatingai išbu
jojusi Amerikos demokratijbjd. 
Bėt sakyti, kad nuo to visai 
truhlpas kelias į diktatūrą, tai 
reiškia nesiskaityti su gyveni
mo tikrove. Kol Ahierikos Žilie
nės turi savo politines ir pilieti
nes teises, tol šio krašte valdžia 
skiriasi IltlO bolševizmo, hitle- 
rizmd Urba fašlžmo, kaip balta 
špalVU IW juodos.

Td§ fak-taš, Itad politinė par
tija riOH “viską apžioti”, yla 
tiktai viena jos tendencijų. Kti 
ta, ir dar svarbesnė, jos tenderi** 
ei j d prikldūsO mito tti) kuriėihs 
feikdlaftls ji itort tarttauti. JUO 
Stambesnė višuOftiėflės ddlis* 
kurios interesus partija giria, 
jdp mažiau ta partija gali būti 
diktatoriška. Amerikos didžio1* 
stos politinės partijos yra taip 
nediktatoriškos, kad dažnai net 
labai žymus jų veikėjai viėšai 
išėiria prieš šavd partijos Vado^

rių* ir todėl jisai stengiasi pa
ruošti tam žmones, kad jie, tai 
“naujai erai” atėjus, nesispar
dytų ir butų klusnus, kaip bii- 
riutės garde. Kitaip jo kritei ju
ta prieš “partijas” yra be pras
mės.

Lietuvos Padangėje
"VILNIUS. — Lenkams oku

pavus Vilniaus kraštą, ten vei
kusios lietuvių skautų draugo
vės, jų vadai ir nariai buvo pra
dėti lėnkų valdžios organų per
sekioti, tardyti, nors škatitų Vėi- 
kiino visiškai štįštabdyti neį
stengę ir apie pora šinitų lietu
vių skautų visame Vilniaus kra
šte biiVo išlikę. §iė rengdavo 
šaVo plovyklas, kurias labai 
mėgdavo lankyti vilniečiai ir 
kfflŠto gyventojai lietuviai. Len
kai, horėdami patraukti prie 
savo skaUtų, į šį kraštą atsiųs
davo tūkstančius lebkų skautų, 
kurie rengdavo savo didžiules 
stovyklas ptie pat lietuviškųjų, 
kadangi ir tai gyventojų riėdt- 
grašė nuo lietuviukų, tai šią va
sarą lenkai bUvo sustabdę lietu
vių škddtų Mindaugo draugovę.- 
Dabar vilniečiai skautai smar
kiai atgijo ir atnaujino visas sa
vo. draugoves naujai Veiklai. 
Yra jau trys draugovės; Min
daugo, Gedimino ir Vytauto.

I »*- •*- —*• */-».,

KAUNAS. — šiUo mėtų Lie
tuvos plačiuosiuose ir Siauruo
siuose geležinkeliuose dirba vi
so 7,118 žmones, iš kurių pla
čiuosiuose 0,221 ir siauruosiuo
se 884. Tai yra etatiniai tafhaū- 
tojUi,- laisvai samdomieji ir nuo
latiniai dieniniai amatininkai ir 
darbininkai; Atitekus Vilniaus 
srities geležinkeliams; ten buvo 
įregistruota buv; lenkų 4*010 
žmonių įvairių keležinkelių tar
nautojų; iš kurių laisvai sam
domųjų teisėmis priimtu 1*646 
ir 2,364 atleisti.
, — Amatininkai prie gėležinke«- 
lių uždirba Lietuvoje po 8 lit. 
per dieną, be to, dar gduha 
akordinę darbo premiją 4.77 lt,, 
taigi iš viso po 12i77 It.pėr mė
nesį amatininkus brig&dfeHUš 
uždirba 283.68 lt. grynais. Dir
bama po ,8 valandas.

VILNIUS* — J&U atidarytas 
tiesioginis atitobUšų sUšisiekp 
mas tarp Ukmėrgėš ir Vilniausi 
Autobusai H Vilniaus Į Ukmer
gę ir atgal eina per širvintuš 
ir Maišiegalą. Autobusai Uk* 
mergėje paima keleivius iš at
vykstančių autobusų iš Zarasų* 
Utenos
Anykščių ir k t.

Tarp Vilniaus ir Kauno neA 
užilgo taip pat bus atidarytas 
autobusų susisiekimas;

■ a * ‘ " ;■

Kovarsko, Malėtų,

(Musų spėeial^tts korespondento Lietuvoje)
Juk tai nėra ginčytnias daly*- 

kas, kad karas žmones labai 
demoralizuojančiai Veikia* Ir ta
sai demoraliząyimasis eina ne 
tik tuose kraštuose, kurie tie
sioginiai kariauja, bėt gal dar 
smarkiau paveikia ir tuos kraš
tus; kiirie tiesioginiai nėra ka
ro paliesti; bet jo šalia gyvena.

Štai joti dabar Lietuvą užplū
do visokios rųšies rykliai. Da
lis šitų ryklių jau pereitariie ka
re ir jo pasėkoje pusėtinai dė- 
niotaližavosi, o vėliau jo liku
čiai Užplūdo daugelį valstybių.

Apie viėną tų ryklių rųšį* ku
rių dalis dabar atsidūrė Lietu
vos padangėje, čia keletfis žo
džių fiofiu tarti.

Caristinėje Rusijoje buvo 
taip vadinami žydai “Nikolajev-' 
skije soldaty”. Jie už tam tik
rus buvusių karų nuopelnus bu
vo įgiję tokias lengvatas, kurios 
kitiems žydarhs nebuvo taiko
mos. Caristinėje Rusijoje veikė 
taip vadinamas “čerty osiedlos- 
ti” įstatymas. Pagal tą įstatymą 
žydai galėjo gyventi tik nužy
mėtose vietovėse. Tos vietovės 
tai buvo visa Lenkija, Lietuvos 
teritorija, Ukraina ir Gudija. 
Nieku budu žydai negalėjo gy
venti didesniuose rusų miestuo
se, o ypatingai Maskvoje ir Pe
trograde.

Bet tiems žydams “Nikola- 
javskim soldatam”, buvo leista 
gyventi ir sostinėse. Jie visi čia 
daugumoje vertėsi stambia pre
kyba. Tai buvo stiprų žydų asl- 
iriiliatdfių luomas, kuris pasekė 
rusų kultūrą ir į ją įdėjo savo 
didžiulius indelius. Per šiuos žy
dus rusinimo banga siekė ir ki
tus žydus, kurie neturėjo teisės 
laisvai visur gyventi, bet tik 
prekyba verstis jiems nužymė
tose vietose.

Šitie žydai rusifikatoriai pu
sėtinai veikė ir Lietuvos terito
rijoje gyvenančius žydus. Lietu
voje stambioji žydų buržuazija 
vartojo tik rusų kalbą ir čia 
Lietuvoje net leido rusų kalba 
dienraščius, kurių dalis aiškiai 
palaike rusų nacionalizmą. Iš 
šios fųšies žydų tarpo kilo ne
maža įžyihių liberalų, kurie 
kartii ėjo su rusų taip vadina
ma kadetų srove. Tų konstitu- 
ėbiių liidnafčiiistų — kadetų 
spauda daugttiliojė taip pat bu
vo žydų raukose.

Jie BuVO pinigingi ir kartu 
tarp rusų liberalų įtakingi* Ka
pitalas Visus lygiai veikė; O tų 
žydų rankose buvo žymus kapi
talai. Jie naudodamiesi tam tik
romis lengvatomis, kurių netu
rėjo kiti žydai, gefai galėjo 
fafpti. RiiSdi patriotai jais bu- 
Vd pateftkinti; lies jie atliko ru
sinimo darbą ir kartu rėmė sa
vo aukomis rusų liberalinę kiu- 
turą.

ĮSigftlėjUė bolševizmui šitie 
žydui daugumoje išsinešdino į 
kitas valstybes, o ypač į Vokie
tiją. Čia jie sukuri stambią ru- 
šų koltmiją ir leido net dienraš
tį, kuris atsidėjęs kovojo, ir 
nuosakiai kovojo su bolševiz
mu.

Berlyne net buvo įsteigta 
aukštoji rusų mokykla, kas tai 
panašaus į universitetą, kuria
me paskaitas taikė taip daugu= 
moję žydų kilmės prdfesdtiai.

Bet Kds įdomiausia, kad Ber
lyne, Dkiifcige fiet veikė tusų 
gimnazijos, kuriose tikrų rusų 
taip kaip ir nebūta, tai mokė-8 
ši daugumoje paslturiiičlų žydų 
jutmimas.

Kaip ir kiti, taip ir šie Lc= 
ningtadd; MdSkvdS žydai čia 
Vokietijoje apŠigyVekę netiki-* 
jo, kad bolševikai ilgui išsilai
kysią. Berlyne jie buvo įsteigę 
didžiule rusų literaturds leidyk*

lą, kilfi veik išimtinai leido 
knygas, nukteifitas prieš bolše
vizmą.

Bet kartu šitie patyrę pirk
liai vertėsi stambia jau europū- 
jifiio triašto prekyba. Berlyne 
jie ŠiipirkinėjO visokį turtą* juo 
spekuliavo* juo labiau, kad Vo
kietija ūkiškai tuo metu buvo 
Visrii pakrikusi. Spekuliacija žy
dėjo. Šitų žydą jaunimas jau 
visai atvirai veržėsi į Vokietijos 
gyvenimą. Kiti jų tapo vokiečių 
žydų asifhiliatoriaiS. Dalis jų 
net feukdrė pusiad vokiškas sa
vo šeimas.

Vokietijoje ne visi būdami ti
kri savo padėtimi pasistengė įsi
gyti kitų Valstybių pilietybę. Ta
po Baltijos valstybių, Balkanų 

| ir kitų mažesnių valstybių pilie
čiais. Žodžiu, gyveno dvilypiu 
gyvenimu: prekiavo Vokietijo
je, bet atsargumo dėlei virto ki
tų Valstybių pavaldiniais.

i Visi jie kartu jau didžiojo 
karo ir šiaip paveikti pusėtinai 
demoralizavosi — Vertėsi kuo

Hitleriui įsigalėjus šie žydai 
asimilia toriai galvatrūkčiais 
spruko, kur kas tik galėjo. Dau
gelis jų išvyko į Prancūziją, 
kiti į Lenkiją ir nemažas jų 
skaičius atsidūrė Dancige ir 
Lietuvoje, o taip pat ir kitose 
Baltijos valstybėse.

(Bus daugiau)

ŽINIOS
Netinkamu budu reiškė 
džiaugsmą dėl Vilniaus 

atgavimo
KAUNAS. — Kai Lietuvos 

SSSR sutartimi buvo nutarta 
Vilnių grąžinti Lietuvai, tai 
Lietuvoje žmones įvairiais bu
dais pradėjo reikšti savo džiau
gsmą dėl sostines atgavimo. 
Bet tą draugsmą banga greit 
įgavo draudžiamo pobūdžio 
formas — prasidėjo agitacija 
prieš režimą ir socialinę san
tvarką ir t.t. Grupes žmonių 
ta proga pradėjo rinktis prie 
vienos atstovybes, o kiti nau
dodamiesi žmonių susiburimu, 
pradėjo ir nelegalius atsišau
kimus platinti.

Už nelegalių atsišaukimų 
platinimą tiesion buvo patrau
kta ir kaunietė darbininkė Cho- 
nė StriUlaitė, kilusi iš Sėdos.

Gruodžio 20 d. Rūmai Striu- 
laitės bylą svarstė, ją pripa
žino kalta ir nubaudė trejais 
metais sunk, darbų kalėjimo.

Du broliai Frankai pla
tino nelegalią literatūrą

KAUNAS. — Įsakas ir Pei- 
SUkas Frankai, marijampoliš- 
kiai buvo patraukti tieson už 
bolš. komun. atsišaukimų pla
tinimą, vienas dar buvo kalti
namas priklausymu slaptai 
bolš. komunistų partijai, ku
rios tikslas, kaip kaltinamaja
me akte rašoma, ginkluotu su
kilimu. nuversti Lietuvos val
džią ir socialini sutvarkymą.

Abu Frankai pripažinti kal
tais ir nubausti po ketverius 
metus sUnk. darbų kalėjimo.

B .a t ...»

Nusiskundžia dar
bininkai

ir

ŠAKIAI. — Darbininkai, ku
rie dirba prie akmenų skaldos 
darbą nusiskundžia mažu už- 
dafbiti, sunkiomis darbo sąly
gomis ir nemandagiu kai kurtų 
tarnautojų elgesiu darbininkais 
priimant jų darbą.
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Metiniai susirinkimai. — Parengimai. — Svečiai

CICERO. — Pereito penkta- ruošusi maskaradinį 
dienio vakare Liuosybės svetai- Publikos nedaugiausia, stokd 
nėję Kultūros Draugija turejo 
savo metinį susirinkimą. Narių 
atsilankė gana skaitlingai ir 
rimtai svarstė savo reikalus. 
Plačiai apkalbėta 25c draugi
jos lėšoms, kuriuos kiekvienas 
narys moka kartą į metus, bet 
gera dalis to mažmožio nesu
pranta arba nenori suprasti. 
Sekretorius perspėtas, kad ne
darytų jokių išimčių. 25c į me
tus už patarnavimą tai nedaug.

Nauja valdyba
Išrinkta ir nauja valdyba 

šiems metams; pirm. K. P. De
veikis, pagelb. — M. TribiČius, 
protokolo raštininkas — Aldo
na Balčiūnaite, finansų rašti
ninkas ir iždininkas — K. Jo- 
kubka; du iždo globėjai —- A. 
Umbroz ir M. Gučas; maršalka 
p. Grikšelis.

Malonu yra pažymėti, jog 
panele Balčiūnaitė eina valdy
bom Butų labai sveika, kad vi
sa valdyba susidėtų iš jaunuo- 
sios kartos, nes anksčiau ar vė
liau jiems reikės senių vietas 
užimti, o tarpe musų kaip 
jaunuomenės riestoka.

Biznierių vakaras
šeštadienio vakare vietos 

nierių organizacija turėjo

vakara. v

buvo garsinimo. Seiliaus mas
karadiniai parengimai būdavo 
labai sėkmingi. '

Kareiviai veikia
Sekmadienį po pietų Draugi

ja Lietuvos Kareivių turėjo sa
vo metinį susirinkimą. Narių 
atsilankė nemažai. Svarbiau-1 
sias iš visų tarimų — tai meti- 
nė atskaita. Visa čia minėti už- 
imtų daug vietos. Kaip nariais, 
taip ir finansais draugija stovi 
gerai. Per praeitus metus miro 
4 vyrai ir 3 moterys. Tas ne
mažai palietė finansus, ir keL 
nariai ilgai sirgo. Visiems paj 
šalpos išmokėtos pilniausiai.

Nariai parode gerą ūpą dar
buotis per šiuos metus ir pakel
ti draugijos iždą.
įvyks 28 dieną liepos Liberty 
darže, šį šešetadienį Kareivių 
Uniformos Skyrius turės savo 
parengimą šamoto svetainėj. 
Gera mužiką ir keletas dovanų 
laimėti.

Piknikas

tik

NAUJIENOS, Chicago, Ui

a , , _ . ■ NAUJIENŲ-AOMĖ Telėphdt*
N£W ORLĖANS, LA. — Earl Lorigj šalininkai rinkimų metu«
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dažniau horizonte pasirodo ūki- 1f)rniia*iQlraa 
kinkų trobesiai, panašus į tik- ®
rus namus ne į lūšnas Daž- Pasilinksminimo 
mau sutinki kelyj ir farmerį
važiuojantį automobiliu, kad ir 
senu.

čia atmosfera Visai kitokia 
— nebaugu žmogų užkalbinti, 
nakvynei sttštoti. Visgi važiuč- 
ji savo žeme, nors dar nesi na
mie. TieSa, laukuose matai 
daug suvargusių negrų-farme- 
rių, bet jie palyginamai ‘‘nau
jokai” Amerikoj, dar nėra taip 
giliai įleidę šaknų Amerikos 
žemėj, kaip meksikiečiai savo 
šalyj, ir gentkartėms keičian
tis jų būklė ir kultūra kyla. 
Netolimoj ateityj ir jie bus ge
ri Dėdės Šamo piliečiai.

Pervažiavus visą Texas val
stiją ir nukirtus kelių kitų val
stijų kampus — pasieki Illino- 
_jų, kur jau tikrai jautiesi 
namie.

(GALAS)

Vakarėlis
Rengia LDD 4-ta Kuopa

kaip

Nepaprasti svečiai iš tolimų 
kolonijų

SLA apskričio konferencija 
šį sekmadienį, Sausio 28 dieną,

14th SI. ir 49th Ct. Vietine SLA 
kuopos valdyba jau suka gal- 
vas kaip tinkamiausia 
sveieus.

priimti

bus su
tari vi

Man teko patirti, jog 
ruoštos šaunios vaišės, 
sų apylinkių kuopų delegatai 
važiuokite skaitlingai ir laiku, 
pirmą valandą po pietų, nes 
posėdis ir vaišės turės užsi
baigti 5:30 — svetainė kitiems 
išnuomuota. Tai bus metinis 
parengimas,- pačios bendroves 
vaidinimas it koncertas. Prog
ramas geras, nenuobodus, o 
Įžanga taipgi nebrangi.

COAL
$7.45
$7.75
$8.00

Pocahontas Mine Ruit ....
Petroleum Carbon ........
Pocahontas Pea Scrėened 
Musų Speciali Stoker Nut 
Ftanklin CoUnty Nut.....
Coke, Nut and Range.....
6x2 BRAZIL NUT .........
Į 10 tonų važmą mokesčiai įskaityti, už 1, 2 ir 3 ton. kiek brangiau

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

$9.50
$5.55

..■ -į ■ .v iv,..,, »..

Atyda, Klovainieč-ų Kliubo 
nariai!

šį sekmadienį pripuola meti
nis susirinkimas, bet turiu pra
nešti, jog susirinkimo nebus, 
nes svetainė užimta. Kas turi
te kokių reikalų, kreipkitės prie 
sekretoriaus, P. Stasiunno, 1430 
S. 48th Avenue. Visi grąžinkite 
tikietus arba pinigus nuo pa
skutinio parengimo.

K, P. Deveikis.

Pasižymėjo Gražiu, 
Labai Turtingu 
Programų
Sėkmingas Moterų Parengimas

Praeitą sekmadienį, sausio 
21,-mą d., Brighton Parko Mo
terų Kliubas surengė šaunų 
vakarą sū gražiu ir vykusiu 
programų, Dariaus-Girėno Po
sto 271 svetainėje; 4414-16 So. 
Western Ąve. Gražiai sudaina
vo Brighton Parko Vaikų 
Draugijėlės Choras, akompa- 
ilojant Violet Adesiunas.

Tap šokį atliko Eleanor Ža
liukas ir Jane Ragauskaitė.

Gražiai ir vykusiai sudaina
vo solo Mariutė Schultz, akom- 
panojant Violet Adesiunas.

Gražiai Šoko

No. 2371

Miestas ir valstija.

Admas.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĖPT
| 1739 Šo. fiaisied ŠL, Chicago, Iii.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti tnan Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė...............-......... ................... ....................... ....

COPR- I9>9. NEEALĖCRAFT SERVICE, INC

CBOCHETĖD AFGHAN PATTERN 237(

No. 2371—Mėgstąs’ Afghan.

Akrobatiškų šokį atliko Vio
let Staniuliutė.

Gražiai sudainavo Brighton 
Parko Jaunuoliu Draugijėlės 
Choras, po vadovybe mokyto
jus A. Zabukienės. Akompana
vo Irene Bružas.

Čigonų šokį atliko Eugenija 
Miščikaite.

Lietuvių Kultūros Jaunimo 
Ratelio Choras gražiai sudai
navo keletą dainelių, po va
dovystė p. JudzėntaviČiėnes.

Vykusiai ir puikiai sugrojo 
lietuvių Jaunuolių Balalaikų 
Orchestrą vadovaujamas J. 
Budrevičiaus.

Taip jau, šiai Orkestrai pri
tariant, A. Zabukienė gražiai 
sudainavo solo lietuviškai ir 
11 kiška i,

Paskutinį punktą atliko 
Brighton parko Moterų Kliu
bo kaimiečių grupė, šitas nu
meris buvo komiška ir išėjo 
neprastai.

SOčikiiiitrUis
Beje, btivo skaityta telegra

mas nttb Lietuvos Konsulo P. 
Daužvardžio, per kuria apgai
lestauja, kad negalėjo daly
vauti šiame parengime, lodei 
prašo priimti širdingiatlsį pa* 
sveikinimą ir linkėjimus link
smai vakarą praleisti.

Bendrai imant, vdkaras vi* 
sais atžvilgiais gerai nusisekė 
ir galima pagirti Brighton 
Parko Moterų Kliubo veiklą.

—Steponas

.. 1
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Skelbimai Naujienose. 
duoda naudfį dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Pakeitė Radijo 
Valandas

Lietuvių Darbininkų Drau-j 
gijos 4-ta kuopa sekantį šeši 
tadienio vakare, rengia West 
Side svetainėj, 2244 W. 23rd 
PI. draugiškų linksmybių va-» 
katėlį. , ' !*•

Visi seni ir jauni LDD 4-tos 
kuopos nariai ir LSS Centrą-* 
linės kuopos nariai yra pra4 
šomi kuo skaitlingiausiai at
vykti ir linksmai, draugingai 
praleisti vakafą. Musų drau-i 
ges—gerosios šeimininkės ke
tu paruošti skanius Užkan
džius ir višUs pavaišinti kuo 
geriausia. Sako, kad bus ViL 
niaus miesto gera muzika, ku
ri gros džiazą ir klumpakojį; 
ir susirinkusi publika galės 
smagiai pasišokti.

Kviečia Rengimo Komisija

MEKSIKOJ
Rašo

DOMINIKA^ KURAITIS
*llil > I)

(Tęsinys)
XIV

Ir Vėl Brangioj Amerikoj
Automobilis greitai bėga per 

kalnus, per tyrlaukius. Vairą 
reikia stipriai rankose laiky
ti, nėS kelių šonudse yra di
deli grioviai, o vietomis kelis 
šimtus pėdų žemyn 
stačios pakaįnės. Jeigu nuo 
lio nusiristam, tai žmogus 
letunl pamiršti viską, kas 
dasi musų pasaulyj.

Toliau nuo kelio, iki 
horizonto H-ha losi tik rustus
kalnai ir ..••liūdni, piktžolėmis 
apžėlę laukai. Tik kur-ne-kur 
vaizdo monotoniją nutraukia 
mažytes karklinės 1--------
neturinčios l'langų. Lietuvoj,, 
atsimenu, Mkias lūšneles nau
dojom galvijams suvaryti va
saros metu nuo lietaus. Bet čia 
—iš vienos pusės labai turtin
goj, iš kitos pusės baisiausi 
skurdą kenčiančioj Meksikoj—- 
tose lūšnelėse žmones gyvena. 
Svetimi valdovai ir net tam 
tikros vietinės žmonių kliasos 
laikė Meksikos liaudį vergijoj, 
t Oku bildu jai neteko nei ap- 
švietos gauti, nei pažinti šių 
laikų kultūrą, nei prasigyven
tu Atrodo, kad Meksikos liau
dies didelis nuošimtis gyvena 
taip,- kaip, gyveno keletą šimtų 
metų atgal. Taipgi atrodo, kad 
dar negreit tie Suvargę žmones 
iš tų karklinių lūšnelių išlys.

Automobilis sukasi tai į žie
mius, tai į pietus, sekdamas 
kelią, ir staiga tolumoj pama
tai miestą, Po kelity šimtų my
lių tyrlaukiais-^-ir neturtingas 
Meksikos miestas yra malonus 
reginys, nes čia ne vien lūšnos, 
bet yra ir mūrinis namas, ir 
judėjimas ir daugiau žmonių 
pamatai—ne vien atskirus, 
niūrius meksikiečius, einančius 
keliu su dideliu peiliu ranko
je ...

Tas miestas — tai Loredo, 
prie Meksikos ir Jungtinių Val
stijų sienos.' Jis nusidriekęs 
abiejose puses© upės, kuria šioj 
Vietoj eina Siena. Pietų kran* 
tė-^-Meksika, šiauriniam---Jdng- 
finė^ Valstijos, musų Ameri
ka.

Meksikos pusė) — neturtingi 
namukai, kėli'apdriskę viesbu- 
(Hai, kelios smukles ir gasoii- 
no stotys. Pervažiavęs tiltą į 
Jungtines Valstijas randi kitą 
pasaulį, 'Tik kelios pėdos ski
ria abi šalis, bot kokios jos 
skirtingos! Galvoji žmogus, tai 
tas pats 2em& kamuolys, ta 
pati žemė, tokio pat žmonės, 
bet kaip skiriasi jų būkle. Tik 
pakeliavęs pamatai, kad tie vi* 
šttr žmonės gyvena taip kaip 
mes, ir stiprarttl kaip teisingas

krenta 
ke- 
ga- 
rie-

yra pasakymas, kad viena pu
se pasaulio nežino kaip aritrO- 
ji gyvena.- Kai eši sotus, — al- 
kaną užmiršti, manai, kad jo 
/pasaulyj nėra. Het kai esi al- 

1 kanas, tai pamatai kaip sunku 
ir svarbu maisto kąsnį suras
ti, su pavydu arba neapykan- 
ta žiuri į tuos, kuriems ryto-* 
jus nerupi.

Turbut ne vienas Loredo 
meksikietis išsiilgusiomis aki- 
mis žiuri i Amerikos pusę, kur 
gatvės švarios, cementuotos; 
kur virs kitų triobėsių kyla 
puikus viešbučiai, su viliojan
čiais restoranais.

Amerikos pusėj' ir gaso 
tys kitokios — čia ratuose

sto-* 
orą

lūšnelės :Patikrina, langus nuvalo, o kas 
• Idar maloniau, patarnautojas 

kalba su tavim, nusišypso. Mėk-< 
sikietis nesišypso ir nekalba. 
Jie nieko gero, tik vargus 
pasakoti, šypsotis nėra ko. 
jam reikėtų šypsotis, gal 
venimo nesmagumai butų 
gviau pakelti.

Vęl Tyrlaukiai
Palikus Lorėdo ir važiuojant 

Jungtinės Valstijos keliais, vėl 
susiduri su tyrlaukiais. Reikia 
pervažiuoti beveik visą Texaš 
valstiją, kol pasieki dirbamus 
laukus. Bet Texaso tyrlaukiuo
se daugiau gyvumo negu Mek
sikoj. čia dažniau privažiuoji 
mažus, švarius miestelius, ma
tai laukuose galvijų bandas ir

gali 
Gal 
gy- 
len-

ii!,

ATDARA 
KIEKVIENĄ 

VAKARĄ

LAIKE
IŠKILMINGO
ATIDARYMO

Palandech Amerikos 
slavų radijo programų valanda, 
kuri yra duodama kas sekma
dienį WWAE stoties bangomis, 
pakeista. Nuo dabar tas pro
gramas bus duodamas iš sto- 
ties WHIP , sekmadieniais po 
pietų, nuo 3 iki 4.

Pakeitimo tikslas apimti kiek 
galint platesnį Yugoslavų gy
venamą apyratį: Illinois, India
ną ir artimąsias valstijas.

(Skelb.)

Yugo-
Karo Žemėlapiai

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį su pa-, 
žymėjimais 
stų, pftgal 
vistis karo

A titro j e
yla pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di? 
dūmo ir gyventojų skaičius. ~

Kaina 15ė*

visų didesnių tniėf 
kurį galėsite sekti 
veiksmus.

žemėlapio pusėje

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

Chicagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymai ir statydini haujų nanitį

MOKAME įį
Dividendų už padėtus pinigus 4

KiekVlėnO asmens trupiniai yra 
F'edėfal Savingš & Loan Insurance

apdrausti iki $5,000.00 per
Corporation, Washington, D. C

KRElPKITfiS J

M

DEL INFORMACIJįJ

☆

f federalSavings
® AND LOAN ASSOCIATION„AND LOAN ASSOCIATION
* Of CHICAGO

Chicago, III.
Ben. J. KazanaUskaš, Secretary

■ 2202 W. Cermak Rd
J Telephone Canal $887

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

■ Serfedoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

IŠKILMINGAS ATIDA 
RYMAS IR 

IŠPARDAVIMAS

TĘSIS VISĄ
SAVAITĘ
PRASIDĖS

PIRMADIENI
SAUSIO

22 DIENĄ

Atlankyki! Mus Laike Iškilmingo Atidarymo
Formalis atidarymas prasidės Pirmadieni, sausio 22 d. ir tęsis visą 
savaitę. Manor Furniture Mart jau turi reputaciją, kad tavotus par
duoda žemiausiomis kainomis South Sidej. Kas tik reikalinga na
mams, čia rasite viską.

GRAŽIOS IR PRAKTIŠKOS DOVANOS 
KOŽNAM KOSTUMERIVI

MANOR FURNITURE MART, Ine.
"EVERVTH1NG FOR THE HOME"

PETER K. BARSKIS, Jr.( Pres.
PROSPECT 7865
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
IŠ TORONTO PADANGĖS ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

Naujų Metų Pradžia Ne Vi
siems Buvo Smagi

Nemaža torontiečių lietuvių 
skaičių ši žiema prislėgė l’go- 
mis. Naujų Metų išvakarėse su
sirgo Mrs. J. Maukus, jų už
klupo smarkus širdies priepuo
lis, kurs ją tiek nusilpnino, kad 
dar ir dabar negali savo jėgų 
atgauti.

Mrs. Maukus torontiečiams 
žinoma kaipo geros širdies, vi
suomet užjaučianti kitus nelai
mėje ir daug kam yra visokiais 
budais gelbėjusi.

Į Toronto atvyko prieš de
šimts metų iš Jungt. Valstijų 
dėl kitų gero, bet skaudžiai 
suvilta gražių svajonių turėjo 
1 kti Čia visam. Nusiskundžia, 
kad turėjo apleisti savo numy
lėtą Philadelphia, kur buvo įsi
gijusi namus, turėjo daug gerų 
draugų ir abu su vyru gerus 
darbus; čia gi pradžia gyveni
mo buvusi itin sunki, prisiėję 
panešti daug rūpesčio, daug 
nemalonumo, dėl kurių gavo 
ir širdies ligą. Bent tiek ji nu
siramina, kad visa tai pergyve
nusi dėl savo sesutes, kuriai 
prieš mirtį davė žodį neaple'st 
jos vienatinio sūnaus.

Mokėdama rimtai tvarkyti 
gyvenimą, Mrs. Maukus ir čia 
gyvendama įsigijo gražų na
mą; jį gražiai papuošė kaip dėl 
didesnės šeimos, bet apleidus 
sūnėnui tą busiantį ramų ir jau
kų šeimos židinį, liko tik dvie
se su vyru.

Kadangi vyras išeina į darbą, 
tai Mrs. Mankos lieka visą die
ną vienu viena. Būdama Egonė 
kankinama širdies, ji vengia 
toliau namų net išeiti. Džiau
gėsi, kad turinti gerų kaimynų, 
kurie jai stengiasi reikale pa
tarnauti, jų tarpe minėjo ir 
Mrs. Z. Stankienę, kuriai už pa
slaugą esanti dėkinga. Mes mo 
terys toliau gyvenančios priva
lome Mrs. Maukus atlankyti 
nors retkarčiais ir suteikti jai 
ramesnę. valandėlę. Atsiminki
me, kad ji daugeliui iš musų yra 
padariusi gero. Mes linkime 
Mrs. Mankus dar ilgai, ilgai 
gyventi ir mažiau panešti šir
dies atakų.

■■■■ ...............-.......

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMįAŠ

Kainavo $4.00, dabar bu
perai imtimu
TIKTAI
$3-00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI

Garsinkitės “N-nose”

SLA 236 kuopos narius irgi 
gerokai palietė ligos

štai Ant. Margis jau ketvirta 
savaitė kaip randasi ligoninėje, 
pernešęs net dvi vidurių ope
racijas, ir dar nežinia kada 
apleis ligoninę.

Julė Brazauskienė taipgi te
beserga įkyriu kojos skaudėji
mu. Nuo 13 d. sausio užsimal- 
davo ligonė ir Katrė Skinuliė- 
nė, kurios liga dar nežinoma.

Manoma, kad smarkus persi 
šaldymas palietęs sąnarius. Sta 
sys Taurinkas, priklausąs 352 
kuopai, bet dabartiniu laiku 
gyvena Toronte, todėl centras 
pavedė jį musų kuopos globai 
Čia Taurinską darbe ir nelaimė 
ištiko. Dirbant stal’aus darba 
per nelaimę mašina nupiovė 
rankos du pirštus sulig nagų. 
Visiems ligoniams linkėtina 
greito pasveikimo.

Užuojauta Zaleskiams ir 
ir Kudrefcevams

Su naujų metų pradžia kai 
kurie lietuviai gavo laiškų iš 
Lietuvos. Kiek teko girdėti, jie 
visi nelabai smagus, nes juose 
pasakoma daug nepas^enkini- 
mo “dėdės Juozo” žygiais, ge
rokai apsunkinusio Lietuvos 
žmonių padėtį. Visi veik nusi
skundžia žibalo stoka. Kas 
svarbiausia — tai prisibijoma 
didesnio sauvaliavimo nepagei
daujamo “burdingieriaus”.

Už vis nesmagiausius laiškus 
iš Lietuvos gavo torontietė T. 
Kudrefcevienė ir edmontonietis 
Vladas Zaleskis. Jiems pranc 
šaina, kad 27 lapkričio mirė jų 
tėvelis St. Zaleskis, gyvenę) 
Kaune.

Prieš porą metų mirė jų mo
tulė, o dabar ir tėvelis, sulau
kęs virš 80 metų amžiaus. Su
prantu ir labai užjaučiu, ką 
judviem reiškia šis toli nuo jū
sų naujai supiltas kapas, todėl 
reiškiu giliausią* užuojautą Za
leskiui ir Kudrefcevienei su šei
momis šioje sakusmo valando
je.
SLA 236 kp. rūpestingai ruo
šiasi vakarui sukelti aukų Vil

niaus krašto Eetuviams
Labai smagu paminėti, kad 

kuopa sausio mėn. susirink me 
Išsirinko parengimų komisiją 
ir visai iš naujų žmonių, bu- 
ient: M. Mieldažienę, Ig. Bie
liauską ir J. Margevičių. Jie vi
si trys labai rimtai ir rupestin- 
jai ėmėsi darbo. Pirmiausia 
nori būtinai surengti vakarą 
vilniečių naudai. Kiek pastebi
ma, jiems gerai sekasi. Jau pra- 
Jėjo ruošti veikalą “Suvaldyta 
dėdienė”, vieno veiksmo kome
dija. Taipgi yra kviečiamas 
‘Aušros” choras. Tikimasi, kad 
jis, susidedąs iš didelio skai
čiaus SLA narių, neatsisakys 
mopai pasitarnauti. Kadangi 
parengimas ruošiamas su vasa
rio 1(5 d. švente, tai būtinas 
apibudinimas ne tik nepriklau- 
iomybės reikšmės, kuri jau 
nuins žinoma, bet sėkmingas 
r jausmingas Vilniaus ir nu
alinto krašto grąžinimo apibu
dinimas. Šią pareigą atlikti su
tiko J. Jokubynas.

Be to, bus dar ir eilės para
dytos jau Vilniui grįžus prie 
L’etuvof. t Kad daugiau sukelti 
pelno, daug moterų pasižadėjo 
paaukoti įvairių daiktų. Pirmo
ji tokią dovaną suteikė p-lė A 
Blažaitytė, padovanodama gra
žią lietuvišką juostą. Kadangi 
p-lė Blažaitytė nėra net kuopos 
narė ir jau suteikė tokią gra
žią auką, tai reikia suprasti, 
kad jos, dar neseniai atvyku
sios iš Lietuvos, jausmai yra 
tikrai jautrus ir gailestingi link 
brolių vilniečių. Kuopos vardu 
iŠ anksto drįstu Anelytei širdin
gai padėkoti. Visos kuoposi mo-

NAUJIENŲ-AOME Telephoto
GOAT ISLAND. — Niagara krioklio vąizdas dabartiniu laiku.

KANADOJE
arčiau

KS^iSUVARŽOMA AGRESORIŲ propaganda 
įvyks 10 d. vasario mėn. 7:30 
vai. vakaro, visai naujoje sve
tainėje, 1034 Queen str. ir kam
pas Brookfield, daug
kaip Dovercort st. Visi Torom 
to ir apylinkės lietuviai yra la
bai kviečiami paremti šį paren
gimą. Įžanga bus tik. 25 centai, 
kurie eis vilniečių naudai. Po 
programos seks šokiai prie ge
ros muzikos. • z
G’rtlnas ir remt nas sumany
mas leisti komp. M. Petrausko 

kurinių leidinį
Pastebėjome savo spaudoje, 

kad susitveręs viršminėtam 
darbui atlikti komitetas atsišau
kia į lietuviškąją visuomenę 
paremti šį kilnų darbą auko
mis ar bent užsakymais mini
mo leidinio. Vargiai rasis kas 
šio sumanymo neužgirs ir dar- 
valo jausti sau už pareigą, kuo 
nors, jei ne aukomis, tai bent 
užsisakymu leidinio paremti šį 
darbą, kurs įgyvendins M. Pet
rausko atmintį ir jo darbų įver
tinimą. r

Butų gražu, kad ir musų Ka
nados lietuviai, o ypač toron- 
tiečiai, neatsisakytų paremti M. 
Petrausko leidžiamą leidinį. Ne
kartą musų chorai mus links
mino ir jaudino Petrausko ku
riniais, taigi reikia tikėtas, kad 
ir dabar kaip chorai, taip ir 
pavieniai meno ir dainos bei 
muzikos mėgėjai neatsiliks ne
pagerbę jo kurinių leidimo. 

— o —
P-lei E. Kacevičiutei ir Ant. 

Sultonui sukurusiems šeimyni
nį gyvenimą linkiu daug laimes 
ir pasisekimo naujame gyveni
mo kelyje. Pastebėtina, kad 
p-lei Kacevičiutei šis žygis iš 
pirmų dienų buvo gana laimin
gas. Per savo kuklias, bet sma
gias vestuves gavo daug vertin
gų dovanų, be to, jas padaugi
no dar ir išlošta graži lempa 
“Naujienų” skaitytojų parengi
me Chicagoje. Laimė netikėtai 
švysterėjo iš “Naujienų” kaipo 
jų skaitytojai. Lai laimė visuo
met judviem šviečia nežinomą 
ateities kelią. —O. I.

Montreal, Kanada
D.L.K. Vvt. Klubo meninin

kai ruošia 28 dieną sausio, 4:30 
p. p., adresu 2161 St Catherine 
St. East puikų vakarą, kur bus 
suvaidintas puikus veikalas — 
keturių veiksmų komedija Inte
ligentai. Be to, dainuos klubo 
“Aido” choras. Tą programą 
pildys Montrealo Lietuvių my 
limi dainininkai Vincas Kajač- 
kas ir Frank Brazauskas, ir 
taip pat pragarsėjęs lietuvis gi
taristas. Kviečiame visus ir xi- 
sas Montrealo lietuvius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. Įžan
ga 25 centai. Sec. Ann Čelkis

respondenc ja toli nuo laisvo ) 
tolerancijcs, kitų įsitikinimų 
žmonėms.

Gaila, kad “L.” atsistodama; 
unu.kuttn opoziJjon, tarpe To-

Priėjo liepto galą.
TORONTO, Ont. —• “Naujie

nų'’ Nr. 8 Kanados Lietuvių Ži- 
uube, Toronto korespondentas, 

pasxrašts “Laisvamanis”, paia-
vieną iš netaktiškiausių ko-ironto 1 e.uvių bando puoštis 

. cspoiK.encijų iš visų, kuries kultuios ir pažangos plunk ne
žmogus, sto

damas j kovą už savo princi
pus, nesigiiebs prasimanymų ir

. cspoh^cncijų is visų,
.uvo palaipintos nuo pat šio, mis. Kult ..ringas 
ityiUus Įsisteiginio. Kadangi 
~su viena iš pirmesniųjų šio 
skyriaus bendradarbių, tai lai
dau sau už pareigą pareikš.i sa
vo mintį tos korespondenc jos 
reikalu. .

Toje “Laisvamanio” kores
pondencijoje, kuri užėmė dvi

.a visokiausių niekinančių kitus 
/.inoncs, irazių. štai nekurie: 
. . . tamsių katalikų medinis Ka- 
ziask.ts; sendavatkė Matjošaitic- 
iič; Baniuliukas (Banvlis) ir

Taipgi dažnai vartojamas žo
dis pažanga — pažangus, nu
stojo savo veitčs. Tą gili pa
tvirtinti pati “L.” koresponden
cija, o juk tai neviskas; Toron
to lietuviai daugel u atvejų to 
kį “pažangos” malonumą paty
rė. ‘ Laisvamanis” su keliais sa
vo draugais “žengė” taip smar
kiai, kad ncapsižiurėjo, jog at
sidūrė prie liepto galo. Jis i.e-

Naujas Kanados apsigynimo arba $5,000 piniginės pabaudos, 
įstatymų pataisymas, kuris įėjo 
galion su sausio 12 dieną, gre
sia uždarymu priešvalstybinių 
organizacijų bei grupių. Patai
symas taipgi taikomas ir prieš 
paskirus asmenis, kurie mėgin
tų propagandą bei veiksmais 
pakenkti krašto saugumui. Aiit 
kiek jis palies pir nepalies lie
tuvių organizaciją įvairias po- 
i tinęs grupes ir kulturinius 
ratelius, galime spręsti susipa
žinus sų šiuo pataisymu.

Gali Uždaryti Organizacijas 
r ■ .....

Aukščiausias krašto teismas

arba abu: 5 metai kalėjimo ir 
.$5,000 mokesčių.
Subversyvlų Partijų Rėm jai 

ir Simpatikai

ta ir vis tai dėl to, kad kas tai 
nuvo prašomas salę apleisi. 
Naujų Metų išvakarių šokiuose.

Nežiūrint korespondencijos 
Jgmno, ‘ Laisvamanis” nepasa
kė, kas, būtent, buvo iš salės iš
prašytas! “Laisvamanis tur 
du t, nepamanę, kad lame uz-

cijos vertė ir korespondento ar
ija laikraščio “N-nų” garbe, 
šiuo atveju, “N-nų ’ garbė, nes

draugų pametė. Jeigu nenori
mą grįžt, tai ar nevertėtų bent 
sustot ir apsidairyt, kuroje pu
sėje ir kaip toh žmoniškumai 
atsiliko.

Laisvamąi.ybė ir pažanga yra 
brangus ir idealiai žodžiai i.’

ir paskelbti nelegalia bile gru
pę, organizaciją b|i partiją, ku
ri pasirodytų kenksminga kraš
to saugumui. P^gal šį pataisy
mą, nė jokia organizacija, ne 
paskiras asmuo negali skleisti 
jokių žinių, daryti pranešimų, 
kurie galėtų pakenkti kariuo
menės rekrutavimui, arba ga
lėtų pakirsti kareiviuose draus
mingumą ir bendrai trukdytų 
sėkmingą karo žygių pravedi- 
mą. Griežtai draudžiama spaus
dinti ir platinti laikraščius, kny
gas, žurnalus, paveikslus, cirku- 
liarinius laiškus, raštus ir do
kumentus, kurie pakenktų Kara
liaus ir Santarvės kariškų jėgų 
bo neparems. Visi lietuviai, pri- 
žygiams, arba pakenktų Kara
liaus geriems santykiams su 
svetimomis valstybėmis.

Paskelbus organizaciją ar 
partija nelegalia, pataisymas vi
sapusiškai užkerta kebą to
kioms organizacijoms persior
ganizuoti į taip vadinamas 
“šiaudines” organizacijas bei 
grupes.

Partijos ir paskiri ąsmenis 
rasti kaltais prasižengime prieš 
karo įstatymus turės apeliaci
jos teisę, bet tokią pat teisę tu
rės ir Valstybės Gynėjas.

Maksimalė drausmė ir pabau
da • nusikaltusiems prieš šiuos 
įstatymus — 5 metai kalėjimo

tik subversyvių partijų narius, 
bet ir jų rėmėjus ir simpatikus, 
taipgi ir tokių partijų išrinktus 
atstovus valdiškose vietose, nes 
“bile asmuo, kuris priklausys 
neiegalei partijai, arba kuris 
skelbs ir ginę tokios partijos bei 
organizacijos veiksmus, princi
pus bei politiką, bus skaitomas 
nusikaltusiu prieš karo įstaty
mus, ir bus patrauktas atsako
mybėn.”
Viršininkai Atsako Už Organi

zacijos Nusikaltomis
Kiekvienas viršininkas turės 

atsakyti už jo vadovaujamos 
organizacijos nusikaltimus, jei
gu jis neįrodys, kad organiza
cija papildė nusikaltimą be jo 
žinios ir pritarimo, arba kad 
jis stengėsi sulaikyti ją nuo to
kio nusikaltimo.
Kratoms ir Arešlams Reikalin

gas Varantas
Kratoms ir areštams valdiš

ki pareigūnai turės išgauti lei
dimus. Toksai jų veiksmų ap- 
rubežiavimas apsaugoja žmonių 
civiles teises. Palyginus šį Ka
nados apsigynimo įstatymų pa
taisymą su iki 1936 metų vei
kusiu Kriminalio Kodekso 98 
skyriumi, naujas pataisymas 
žymiai sušvelnintas, nes tuomet 
kratos ir areštai buvo galima 
vykdinti be varanto. ’

Taikos teisėjas (justice of 
Ule peace) išduos leidimus kra
toms 
kada 
mus, 
niuo
numatomas

ir areštams tik tuomet, 
turės tinkamus įrodys 

kad organizacija arba as- 
yra prasižengę, arba yra 

prasižengimo pa-

Laisvė Kritikuoti Vyxiausybę 
Užtikrinta

sub- 
sve- 
šni-
par-
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na uV-aCME Tolepiiovv
Mary McElroy, Kansas 

City buvusio manadžeriaus 
duktė, kuri nusižudė.

Karo įstatymų reguliacijos 3i) 
ir 39A, kurios liečia vien 
versyves organizacijas ir 
timų valstybių agentus bei 
pus, visai neliečia teisėtų
tijų, darbo unijų ir įvairių or
ganizacijų. šie įstatymai yra at
sukti tik prieš organizacijas, 
kurios veikia agresinių valsty
bių naudai ir siekia sabotažuoti 
demokratinio bloko karo sy
kius.

Vyriausia Kanados Taryba 
(Order-in-Council), sausio 19, 
teigia, kad kritikuoti vyriausy
bę, nurodyti jos klaidas ir ne
tikslumus nebus skaitoma pra-'maniu”, jis daro didelę gėdą 
sižengimu. —K. Bure laisvamanybės įdėjai, nes jo ko-

džio, negražiai naudodamasis 
laikraščio teisingiems korespon
dentams skirtomis privilegijo
mis. Sakau, teisingiems, nes 
kiekvieno kor-to šventa pareiga 
paduoti teisingas žinias, o jeigu 
pasitaiko kaltais vaduotis spė
liojimais, tai jie turi būti deda
mi taip, kad neįžeistų visuome
nės ir laikraščio garbės, nes 
laikraštis nėra kokia nors pa- 
mazgynė, į kurią ga.ima butų 
pilti visokie pravardžiavimai ir 
melai, o skaitytojai nekokie 
nors išalkę vilkai, kurines gali
ma butų šerti kuo tik prasima
nius !

Kadangi ištraukos iš kores
pondencijos, kurios re»kal.ngO3 
butų padaryti, užimtų nemažai 
vietos, o be to, viena iš įžeistų
jų per “L.” korespondenciją — 
jau pati atsakė (lai p-ia Maljo- 
šaitienė, kurios atsakymas “L.” 
buvo labai žmoniškas), tai ap- 
seisim su keliais pateisinimais 
ir palyginimais. Niekas iki šiol 
dar neišdrįso vesti komentarus 
per spaudą apie vieną iš pirmų
jų lietuvių Toronto kolonijoj, 
Joną Kazlauską (kurį “L.” pra
vardžiuoja mediniu) ir čia “L.” 
parodo savo didelį nesumanu- 
mą. Jaunuolis Banylius, kuris 
dar neseniai iš Lietuvos atvy
kęs, ten palikęs gimnazijos suo
lą, o čia pradėjęs amato moky
tis, susitaupęs kelis centelius, 
prašė užsakyt jo tėvams į ūkį, 
‘Naujienas” — tikrai neužsitar
navo pravardžiuojamas “Baniu- 
lįuku”, esą, dėl to, kad mažas; 
kas iš to, kad žmogus tris kart 
už Banylių didesnis, o prašo
mas iš salės išsikraustyti? Tai
gi, kaip matom, “L.” įžeidė ne 
tik “tamsius katalikus”, jo žo- 
džiais sakant, bet ir ilgamečius 
“N-nų” skaitytojus pp. Matjo- 
šaičius ir Banylių. ir visus tuos 
Toronto lietuvius, kurie tiesio
giniai ar netiesioginiai surišti 
su “L.” visuomeniniame veiki
me. Jis įžeidė ne tik savo prie
šus, bet ir savo artimus drau
gus. Buvo skaudu išgirdus ne
smagų incidentą
sidarė nesmagiau, kuomet ta 
pati klaida buvo pakartota 
spaudoje, šis įvykis labai suju
dino Toronto lietuvių visuome
nę. Vieni susiėję, gyvu žodžiu 
svarsto tokį labai netaktišką 
“L.” išsišokimą — kiti, spau-| 
doje aprašinėja, ir vis “L.” ne
naudai. Pasirašydamas “Laisva-

reikia turėti skaisčią sielą.
Dabar, vardan “N-nų” garbė) 

ir gerovės ir “N-nų” skaitytojų 
malonumo prašau gerbiamą “N- 
nų” Redakciją, nedėti šmeižian
čių kitus, korespondencijų jei
gu jų autorius, minėdamas ki
tų pavardes, bijo savo pasirašy
ti, nes bijodamas, kad jo var
das nenukentėtų, jis stengsis ki-

Pirmas Torontiečių Parengimas 
Vilniaus Naucįai. »

Kitos lietuvių kolonijos, jau 
seniai suskato panašius paren
gimus rengti, bet torontiečiai, 
tik dabar pradėjo. Sausio 21 d., 
Toronto lietuvių parapija su
rengė šokius ir su užkandžiais, 
fubiikos buvo daug ir reikia ti
kėtis, kad pelno liko nemažai, 
kuris visas skiriamas Vilniaus 
našlaičiams.

Kiti parengimai.
SLA 236 kp. rengia vak.rą 

vasario 10 d. lenkų salėj, irgi 
vilniečių naudai. Re.kia tikėtis, 
kad Toronto lietuviai neatsisa
kys paremti šį parengimą, gau
singai atsilankydami. Visas pel
nas yra skiriamas vilniečiams 
šelpti. —Frances

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.

▼enud nu« Pnblia Uabi- 
tttiec

NAUJIENŲ
Baltinąja per 

A. RYPKJEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

bet dar pa- Raltinl atdara kas vakaras 
(U I vai. Sekmadieniais —

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL



TreČMtdieo, sausio 24, 1940

Netekome Kultū
ringo žmogaus, 
Dailės Mylėtojo

Miri Balys Namajuška

Per Lietuvos konsulą 
Daužvardį, Chicagoj, teko 

mirė
Chicagoj 

o ypač

su-
Ba-

Drageliš

žinoti, kad Lietuvoj 
lys Namajuška, kuris 
buvo gerai žinomas, 
Northsidėj.

Balys buvo gimęs
kių vienkiemyj, Užpalių vals
čiuj, ir į Ameriką atvyko 1^10 
metais. Buvq labai draugiškas 
ir linksma budo. Tuo įsigijo 
daug draugų. Visados buvo gra
liai pasirengęs ir vedė švarų, 
pažangų, kultūrinį gyvenimą. 
Buvo dailės mylėtojas, užtadgj. 
nuo pat pradžios atvykimo į 
Chkagą priklausė prie Lietu
vių Socialistų 81 Kp. Vyrų 
Choro, kuris dabar yra Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras, taip
gi ir prie “Pirmyn” Choro.
ISvyka Lietuvon Su “Pirmyn” 

Choru
“Pirmyn” Choras 1938 
važiavo j Lietuvę, pa*

Kai 
metais 
minėjimui 20 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių, 
išvyyko ir Balys Namajuška. 
““Pirmyn” Choras po sėkmingo 
aplankymo Lietuvos grįžo at
gal, bet Balys- dar pasiliko pa
viešėti savo gimtinėj ir su pla
čia gimine. Vėliau jis pranešė, 
kad nutarė apsigyventi Lietu
voj pastoviai, savo tėviškės gra
žiam ūky j.

Giminių Amerikoj Neturėjo
Balys Namajuška Amerikoj, 

Chicagoj giminių neturėjo vien 
tik kaimynus ir daug draugų, 
kurie sužinoję apie jo mirtį bu
vo labai sujaudinti.

Lietuvių Vyrų ir “Pirmyn” 
chorai, netekę savo mylimo 
draugo, sustoję ir ‘nulenkę gal- 
yas liūdnai atidavė jam pasku
tinę pagarbą, sakydami savo 
širdyse, ilsėkis ramiai, Baliuk!

Betiajus Pakviestas 
Instruktorium Į 
Kansas City, Mo.
Mokins Meksikietiškas šokius

2&-tą Sausio, Vytautas Be- 
liajus iškeliauja į Kansas City, 
Mo., kur tapo pakviestas į in
struktorius vienos didžiulės ir 

J

gražiausios meksikiečių įstai
gos vakarų valstybėse, o gal ir 
visoj Amerikoj.

Įstaiga žinoma vardu, “Out 
Lady of Guadahipe Center”, 
didelis ispanų architektūros 
liaudies namas, kur meksikie 
čių kultūra bei tautosaka yra

Išklausius “Naujie 
nų” Sekmadienio 
Radio Programų

Nors Chicagoj lietuviškų ra- 
dio programų klausytis pėra 
naujienybe, kaip lygiai nėra 
didelio malonumo klausytis 
monotoniškų biznio skelbimų 
su “dideliais išpardavimais.”

Kitaip tenka įvertinti “Nau
jienų” sekmadienio programų, 
guriame buvo. atvaizduota 
“Naujienų” raštinė ir buvo 
papuoštas gražiomis dainomis. 
Pakeitimas pranešėjo. į rašti
nės pareigūno vietų sudarė 
daug gyvesnį ir žingeidesnį 
programų. Raštinės pareigūnė 
vaidino savo rolę labai rūpes
tingai ir tuom suteikė klausy
tojams smagumų, sukurdama 
tikrų raštinės vaizdų.

Bet tai dar ne viskas, apie 
ką tenka kalbėti su dideliu 
malonumu. Musų jauna dai
nininkė, p-lė Ona Skeveriutė, 
dainavo taip gražiai ir malo
niai, kad jos gražusis aukštai 
išlavintas meliodingas balsas, 
su gera lietuviška dikcija,, su
kūrė tikrai jaukų ir malonų 
pusvalandį radio. klausytojams. 
Jau nuo. seniai p-lė ONUKS 
yra mėgiama musų tarpe kai-.! 
po gera dainininkė, bet ji nie
kad neturėjo tokios geros pro
gos savo gražiu balsu mus pa-| 
linksminti, kaip praeitų sek
madienį. Džiaugiantis jos gra
žiu, žavingu dainavimu, reikia 
prašyti jos, kad ji taukiaus 
pasirodytų per radio ir duotų 
progų radio klausytojams gė
rėtis jos talentu ir jos gražiu 
balsu. ' 1

NAUJIENOS, Chicago, m.

NAUJIĘNŲ-ACME Photo
PH()ENIX, ARIZ. — Joan Bennett, pasižymėjusi 

filmų artistė, kuri šiomis dienomis ištekėjo už Walter 
Wanger (po kairei).

lįs®
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Naujienų-Acme Teiephoto
WASHINGTON, D. C. — Arlhur . IJaight, senato

riaus William Borąh pažas, nuima nuo rialo mirusiojo 
senatoriaus rekordus.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdyt >os 

1940 Metams
__  VAL

DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus-
N. Cleveland

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
DYBA 1940 MET.

kas^—Pirm.,- 2109 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
4015 W. 13th st.; J. Keturakis— 1 
Nut. raštininkas, 1525 So. 51st : 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas'—Fin. Rašt., 113 W. Germania ; 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.? St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiunas-^-Maršalka, 3521 West 
38th pl. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

12 WARDO AMERIKOS LIETU- 
VĮŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitorius—Pirm.

4000 So. Talman ąve.; F. žiekus 
—Pirmin. Pagelb., 2554 W. 40th 
st.;. Pąul J. Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
LucillexDagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr.-kvotėjas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL- 
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edvvard 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
si.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas ' — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago. III.

CLASSIFIED ADS
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
MOTERIS PAIEŠKO DARBO 

prie namų—arba prižiūrėti vaikus. 
Esu pilnai patyrusi. 4524 South 
Marshfield. YARDS 1609.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, savas kambarys, 2 
vaikai, $7.00, nėra virimo nė skal
bimo. Briargate 3554.

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

TABIN-PICKER and CO., 
4119 Belmont Avenue.

REIKALINGA VEITERKA. 666 
West 14th Street.

VIENOS ADATOS OPERATO
RIŲ, blind stiteh hemmerių ir pin- 
kerių. Patyrusių prie medvilnių 
suknelių. Darbas sekcinis, ir nak
ties darbas. Darbas nuolatinis. 

SMOLER BROTHERS, 
2300 Wabansia.

Ten BeHajus. bus savaitę lai
ko fa? mokins meksikietiškųs bei 
aztekų (Meksikos indėnams) 
šokius ir žaismes. Kor.

1180 Archer Avenue 
Pitono LAFAYETTE 5800

11 h R A Gėlės Mylintiems 
I ! n K A Vestuvėms, Ban- 

ietams, Laidotu- 
" vėms, Papuoši-

HELP VVANTED—MALĖ . 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DRAIVERIS — 
alaus išvežiojimo bizniui, su biskiu 
capitalo, arba gali būt partneris. 
Gera proga padaryti gerą gyveni
mą. Šaukti YARDS 1638 dėl smul
kesnių informacijų.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGA VIDURAMŽĖ mo

teris arba pora vištų ukiui. Turi 
mokėti karves milžti. Kambarys, 
užlaikymas ir alga. Šaukti Prospec , 
8985 po 6 vai. vakaro. Antanas Gri
nius, 3424 West 67th St.

SUSIRINKIMAI

REIKALINGAS DARBININKAS 
mokantis daryti sandvičius restora
ne. GEORGE’S CAFE, 3465 South 
VIorgan St. 1

REIKALINGA HAM BONERIŲ 
—patyrusių tiktai. REAL PACK- 
ING CO„ 2710 Poplar Avė.

REIKALINGAS PUSAMŽIS’" 
ŽMOGUS kaipo janitorius, kuris 
patyręs apie boilerį ir namo darbą. 
Šaukite NORMAL 6902. {

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS DIENOS PAMINĖJIMO KO
MITETO susirinkimas dėl vasario 
16 įvyks ketv., sausio 25 d. 8:30 
vai. vakaro pas pirm. Dr. Rakaus
ką, 2415 W. Marųuette Road.

—Pirm, ir Rast.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

NAUJIENAS, n 
Box 1120.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ plyti-m 
nis su krautuve, modernas flatas ir 
15 akrų garažas, taipgi gretimais 2 
aukštų freimims, krautuvės ir fla- i 
tai. Gerų pajamų nuosavybė—bar- . 
genas. Savininkas 650 W. 43th St.

Butų džiugu, jei “Naujienų” 
radio vedėjai išlaikytų1 ir to-1 
liaus tokia aukštuma 1 
programuos, kokia pasižymė
jo praeitų sekmadienį. Per ra
dio programas visko yra sklei
džiama net ir perdaug, todėl 
butų labai pageidaujama, kad 
“Naujienų” programai žymiai 
skirtųsi, laikydamiesi rimties, 
meno ir kultūros.

Radio Klausytojas

ir to1 ? ■ ,4. l'į
radio Dėl Pasitanmo Apie

Nepriklausomybės
Minėjimą

hl( !

Diena Iš Dienos

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

-L-G'eo. Medalinskas, 233 S. Cent- 
j;ąl. -Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yukniš, 210 S. Kildare Avė.; 

‘Rąštlhitrkas—M. Meddlinškas, 233 
So.‘ Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt 
Springfield Avė.;

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepulevičius. 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

KAS NORI PIGIAI PIRKTI Mar- 
ąuette Parke namą, krautuvę, 3 fia
lai, mūrinis apšildomas. Mainys į; 
lotą ar kitokią mažą nuosavybę, 
Kad ir ne Chicagoj. Matyk ar rašyk'

JOE. VILIMAS, 
6800 S. Maplewood Hemlock 2323 ;

PIGIAI REZIDENCIJA Marąuet- 
te Parke. Didelis lotas gražioj vie-*' 
toj netoli Parko, gera transportaci- 
ja, kas norite pigiai ir gražiai gy
venti, atsišaukite ar rašykite greit. .

JOSEPH VILIMAS, 
6800 So. Maplevvood Avė.

Tel. Hemlock 2323.

Budriko Radio 
Valanda

— SKAITYTOJŲ BALSAI —

Lietuvos Konsulas p-as Dauž- 
vardis, kuris rūpinasi visokiais 
Lietuvos reikalais Amerikoje, 
sausio 16 dienų sušaukė. Ghica- 
gos lietuvių įvairius veikėjus ir 
dvasios vadus apkalbėti ir su
organizuoti komitetų rengimui 
Lietuvos 22 metų nepriklauso
mybės paminėjimo. Žmonių at
silankė gana daug, nepaisant 
blogo oro. Pasirodo, kad Ghi- 
cagos lietuvių visuomenė .yra: 
užinterėsiiota Lietuvos likimu.

Darželis, pol- 
kitas> Kvartc- 
Onyte mano, 
Kulkosvydis,

Budriko radio programas 
pereitų septintadienį buvo į- 
vairus ir geras. Išpildė jį di
džiulė simfonijos orkestrą, 
dvigubas Saurįo kvartetas ir 
Makalai.

Orkestrą pagrojo gražų mar
šą ir eilę lietuviškų melodijų 
—Skudutį, valcą Saulutė, Kaip 
Gražus Rūtelių 
ka Daili teta ir 
tas padainavo: 
lelijyte mano,
Žalumo banga, Vijo vilkas vo
verytę, Oi berneli vienturti ir 
Atsisveikinimo daina. Makalų 
grupė įdomiai ir gyvai suvai
dino savo pasakos vaizdelį. Ir 
muzika ir dainos ir vaidinimas 
man labai patiko.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienį vakare 
tarp 7 ir 8 vai., Chicągos lai
ku iš stoties- WHFC—1420 k. 
Programe dalyvaus akordeo
nistai, moterų chorai ir bus 
svarbus asmenų ir draugijų 
pranešimai, juokai ir svarbes
nės pasaulio žinios. Nepamirš
kite pasiklausyti.

• —Radio Mėgėjas ■

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine
1748-50 West 47th St Phone Yarda 5069

I

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

nūs susirinkimo tikslų, kad no
rima surengti didelį Lietuvos, 
nepriklausomybes apvaikščioji
mų, visi vienbalsiai pritarė.

Vienas jaunas veikėjas, veik
lus politikoj, pranešė, kad jie 
jau tokį apvaikščiojimu rengia 
vasario 4 d., Ciceroje,. užvardin
tų “Lietuvių Diena”, apvaikščio- 
ji'mui. Lietuvos nepr.klausomy- 
bčs sukaktuvių, ir kvietė prie 
jų prisidėti visų šį susirinkimų,, 
pareikšdami, kad jeigu jus ne- 
prisidčsite, tai jus esate mums, 
ir jaunimui priešingi.

Konsulate susirinkę veikėjai 
pasijuto įžeisti, ir nors jaunuo
lių rengimų užgyrė, bet nutarė 
Kitų apvaikščiojimų rengti at
skirai. ‘ <

Tie jauni veikėjai apleido su
sirinkimų, parodydaini savo ne
užsiganėdini mų. Iš jaunųjų pu
sės nelabai gražu sporto pareik 
girnų maišyti su Lietuvos nepri
klausomybes apvaikščiojimų.

Ten Buvęs

Išsiėmė "Leidimus 
/edybomš 

(Chicagųj) /
,David Don, 33, su Nora Sne- 

ushcwski, 23 :
Norman Kooląud, 25, su Be- 

renice Balsis, 18
Bruno Telėcki, . 23> su Ruth
Statkus, 16 ; ’

Frank Russelll, 24, su Ursu- 
la Keruliš, 23 ,

EVerett Hųvrie, 3(>, su Marion
Baucus, 30

Williaxn Sevedge, 24, su Ma
rle Youiigs, 20 ,

Jesse Norvelis, 21, sii Rudy
Shepard, 16 ’■

Reikalauja
’erskiru ; •

Louise Gust nuo CIarence A.
Gust

Ann Smolinski nuo Kasimir 
Smolinski .

—------H—----- -----------------

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Radauskams Gerai- 
Sekasi

>r

Visiems yra žinoma? . kad 
Hollywood Inii svetainė i*r ali
ne, 24.17-19 W.' 43rd Sl\, pilnai 
yra perėjusi į Mykolo ir Ęlz-

■V. Manikas, 17 S. 
; Kasierius—M. 

Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Kiltis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis — Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rast., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 

, 3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 

’ 12 vai. dieną, Lietuvių Auditori- 
‘ joj, 3133 S. Halsted St. 1 drau- 
, gystę priimami vyrai ir moterys 

nuo 18 iki 45 metų amž.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut.
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 So. State 
St.; Paulina Stasiulis 
glob
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

rast,

Kasos 
Sophie Šatkauskas—Kasier-

$4.000—ar MAINYTI—87th Wa- 
bash 6 didelių kambarių namas. •’ 
Furnasas, naujas boileris. „

6341 May—$2500.00 gražus, paly- t 
ginamai naujas, 6 kambarių karš
tu vandeniu šildomas namas, Šva- ' 
rus.

$3750—64th ir Paulina 6 kamb. 
katedžė, karštu vandeniu šildoma, 
naujas boileris. Garažas.

$30,000—71st ir Western, 15 flatų
4 kamb., garas, refrigeracija, ren- 
dos $7000 metams, šaukti

Ic’R. MEDORA, Stewart 3601.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

So.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO 
TAMS:

2453 W. 45th PI.
2196; Vice-pirm.—Benis
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So, Maplevvood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas, 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Ląuciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta, kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood s ve t., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

VALDYBA 1940 ME- 
Pirm.—Antanas Povilonis, 

Tel. Lafayette 
Lėkšna,

Socialistai Šaukia 
Susirinkimą

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
centrale kuopa šaukia narių 
metinį susirinkimų sausio 27 d., 
penktadienio vakare, pradžia 8 
vai. — įvyks Naujienų name, 
1739 S. Halsted Si.

Bus renkama valdyba 1940 
metams, įvairios komisijos; taip 
jau bus pienuojama darbuotė 
visam metui. Visi kuopos no
riai ir draugai norintį® įstoti į 
kuopų yra kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime. —Kvieslys

Sužeidė Tris
Tunelio Sprogime

PARSIDUODA 80 AKRŲ miškas. 
Eagle River, Wis. Miškas vertas ►, 
apie $2,000—Parduosiu pigiai.

504 E. 47th Št., Drexei 6929.

APIE 30,000 KETVIRT. PĖDŲ 
kiek ir.\§ko, prie grįsto miško kelio 
(tuoj į šiaurę nuo Roosevelt Rd.), 
vakaruose nuo La Grange Rd. Kai
na $375—$75 pinigais, $5 mė
nesy. Box 1138, 1739 So. Halsted 
Street.

VV11OLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*’

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE

’ 'Pasirodo, kdd p. Rudauskai 
yra rimti ir apsukrus biznie
riai. Nėra tos dienos, kad jų 
svetaine nebūtų užimta paren
gimams, susirinkimams/ ves
tuvėms, parėms ir įvairiems ki
tiems j^amct^cw? Ęuna, ir. to
kių dietxų, kad čia bwa 2-3 ir 
daugiauš šusiritakimų. Mat, čia 
vietos yra kąįp dvare. Yra di
džioji salę, sklepinū sale, tlf- 
šus ir privatinis erdvus kam
barys įvairų koprisijų susirin
kimams.. . / L i A

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus-—Pirm., 6504 So.

Rbckwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm.,’ 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395;v F. Mikliunąs — Fin, rašt. 
4917 Camenskey Ave„ Laf. 1152; 
F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield, Avė.; F. šerpy
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St, Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
ątętovas, ir koresp., 826 W. 34th 
Pi., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yarda 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, AugusŲnas, Subaifis; KStul-

L.A Jucius— Teis.

“Subway” tunelyj ties 1200 
Clybourn avenue vakar įvyko 
sprogimas. Viejiam darbinin
kui buvo nulaužta koja, kiti 
du buvo apdeginti. Sprogimas 
kilo kai kibirkštis uždegė ga- 
soliną, kuris buvo pumpuoja
mas į tunelį.

Sužeistieji yra: Charles Ar- 
nold, 2549 So. Pulaski avenue 
(jam buvo nulaužta koja); 
Raympnd Monaco, 25, nuo 906 
So. Racine avenue, ir 24 metų 
Daniel Stonehouse, 7123 So. 
Campbell avenue.

Kas diena. . .
Tūkstantinės pirkėjų armijop Į 
ieško visokių pirkinių, bi? 
nio progų ir t t

>

-V

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

FodSl jeigu turite ką par 
duoti, mainyti, išnuomoti 
samdytis ir t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų 
rąj| kostumerį, bet garsinki
tės . ŠIANDIEN NAUJIEM 
‘Classifiedr skyriuje

^KAITYKITE kas dieną Nau 
jienų 7-me puslapyje “Claas 
ified’’ skyrių, kur siūloma daug 
vairių gerų bargenų.

VISUOSE BIZNIO roikaiuoM 
naudokitės Naujienų aukštas 
vertybės classified skyriaus pa

Garsinkitės “N-nose’i

CANal 8500 
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, ni.
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VAKAR CHICAGOJE

Nes Negaunam Po $75,000 Algos Į Metus

*

jų yra ne-kad

MARŠ, INC. — Mrs. E. V.

MONTGOMERY WARD &
Xv.WA

pirm., ■i

•X:

310 Railivay st., Ilighmoode.■ ■■

Y:

pėdė” buvo dar

:><ĄXĄ

Tallman, 
Išmetinėja 
pagundai.

O Ant teduoto šaligatvio pa
slydo ir mirtinai susižeidė 34

CO., 
antras

Alga Chicagoj
algų Chicagoj

Kenneth G.

Maxwell nuovadoj sėdi 
šoferis, Fred 
So. Ada st.

i*

LIETUVIŠKU VARDU ŠITAME SĄRAŠE 
TIKRAI NĖRA-

CRANE COMPANY—Char
les B. Noltc,. pirm., $80,550.

R. R. DONNELLEY & SONS 
CO. — C. G. Littell, pirm., 
$105,606.
, GENERAL OUTDOOR AD- 
VERTISING CO., INC. — Bur- 
nett W. Robbins, pirm., $75,- 
120.

HALES & HUNTER CO. — 
C. S. Woolman, vice-pirm., 
$159,684.

HOUSEHOLD FINANCE 
CORPORATION —. B. E. Hen- 

. derson, pirm., $125,165.Countway,| JEWEL TEA c0 JNC _ 
nthove ♦ iv*-’

j M. H. Karker, pirm., $88,637.
| LADY ESTHER, LTD.—Sy- 
ma Busiel, pirm., $96,000; Al- 
fred Busiel, vice-pirm., $96,000.

LORD & THOMAS, INC. — 
M. Noyes, vice-pirm.,

$100,450; R. H. Fogler, 
$84,541.

NEWS SYNDICATE 
INC. — R. C. Holliss,
vice-pirm., $114,597; R. T. Wil- 
ken, advertising manager, 
$114,597; H. V. Deuell manag' 
ing editor, $114,597; M. An- 
nenberg, circulation director, 
$114,597.

NORTHWEST ENGINEER- 
ING COMPANY — L. E. Hoip 
ston, pirm., $100,000.

PEPSODENT COMPANY — 
Kenneth G. Smith, pirm., $155,- 
806.

SEARS, ROEBUCK & CO. 
— Robert E. Wood, pirminin
kas, $98,076.

A. E. STALEY MANUFAC- 
TURING COMPANY — Augu
stus Eugene Staley, $91,123.

TRIBŪNE COMPANY—W. 
E. Macfarlane, business man
ager, $92,500; L. H. Rose, cir
culation manager, $100,000.

Rs.

Lietuviškų vardų žemiau pa
duotame sąraše nėra. Nėra to
dėl, kad musų tarpe nesiranda 
laimingi Žmonės, kurie gauna 
po $75,000 ar daugiau į me
tus. .

šios savaitės pradžioj Fede- 
ralės Valdžios iždo departamen
tas paskelbė sąrašą visų žmo
nių, kurie 1938 metais gavo al
gas siekiančias $75,000 ar aukš
čiau. Pasirodo, 
mažai.

Aukščiausią algą Amerikoj I 
gauna Francis A. Countway, i 
prezidentas Lever Brothers fir
mos, kuri gamina visokius mui-j 
1q preparatus (Lifebuoy mui
lą, Rinso, etc.) Jis gavo $469,- 
713. .

Antrą aukščiausią algų gau
na Thomas J. Watson, prezi-.David
dentas' International Business $80,565; Sheldon R. Coons, ex- 
Machines Corporation. Jo “pė- eeutive vice-pirm., $108,921.
dė” kas savaitę buvo ir galbūt
tebėra $8,500, per metus — Marš, pirm., $120,000. 
$453,400,’

Toliau, iš iždo departamento CO, INC. — S. L. Avery, pirm, 
skaitlinių pasirodo, kad 17 žmo
nių gauna $200,000 arba dau
giau į metus, o 400 parsineša 
namo po $100,000 ar daugiau.

Jš moterų aukščiausią algą 
gauna filmų aktorė Claudettė 
Colbert. Ji gavo $301,944. Net 
mažytė Shirley Temple 1938 
metais uždirbo $114,848, o per
nai rodos jos 
didesnė.

Aukščiausia
Aukščiausią 

gauna biznierius 
Smith, prezidentas Pepsodent 
bendrovės. Jam bendrovė išmo
kėjo $155,806.

Bet • dešimtimis tūkstančių 
algas skaito rie jis vienas, štai 
sąrašas chicagiečių, kurių algos 
viršija $75,000:
Kitos Aukštos Algos Chicagoj

t * -*'>•.> . * f-

BLACKETT - SAMPLĖ - 
HUMMERT, INC. — Hill Bla- 
ckett,. pirm., $120,000; J. G 
S^mple, ižd., $120,000; E. Fk 
Huipmert, vice-pirm. $140,625.

BORG-WARNER
RATION — J“ “ ‘
$84,875; H. E, Blood, vice-pirm.
$97,625. 1 • ‘ ’

.’BRINK’S, INTC. — Frank Al- 
lep; pirm., $85,119.; John D. Ąl- 
len/ vice-pirm., $85,119.

- EARDNVELL WESTING-: 
HbUSE COMPANY — J. R. 
Cardwell, pirm., $89,015.

CONTINENTAL
NATINOAL BANK and TRUSTl Per pikietininkų linijas į 
COMPANY OF CHICAGO —■ dirbtuvę vakar rytą bandė 
Walter J. Cummings, pirm.» įvažiuoti du trokai su reikme- 
$100,550. nimis, bet abu buvo sulaikyti.

CORP0-
C. S. Davis, pirm.,

Streikuoia Ham- 
mondo Fabriko 
darbininkai

Į streiką šiomis dienomis 
išėjo 100 darbininkų, dirban
čių Metals Refining Company 
dirbtuvėje, 1717 Summer ave
nue, Hammond, Ind. Jie reika- 

jlauja algų pakėlimo ir geres- 
ILLlNOIS’nių darbo sąlygų.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Dįzzy Dean, pasižymėjęs beisbolininkas, kurio 

alga liko nukirsta 50 nuoš.

NAUJIENOS, Chfcagfi,!».

• Vakar Q-lą valandą ryto 
Chicago pravažiavo traukinys 
su pereito šeštadienio mirusio 
senatoriaus W. E. Borah kil
nu. Jis vežamas iš Washingto- 
no į Boise, Idaho, laidotuvėms. 
Kaną lydi delegacija senato
rių ir atstovų buto narių.

• Prokuratūros policija va
kar, vėl suėmė kelis pereitų

500,000 mažiau mokesčių, ne
gu 1938 metais. Visų kitų mo
kesčių suma nupuolė išėmus 
mokesčius už gėrimus. Jų val
džia surinko apie $20,000,000, 
$800,000 daugiau negu užper
nai.

i

q Evanstone vakar nusižu
dė pramonininkas, Laivrence 
F. Schmidt. Kūnas buvo atras
tas Sheridan Plaza viešbuty j, 
kur jis nusisamdę kambarį ke-

NAr.nENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Maisto konvencijoje gražuolės bando patiektas “patrovas*

ji yra iš 38-to precinkto, 28 
wardc, ir iš 25-to vvardo

• Ties 1300 IV. Madison st., 
kas tai pašovė Teras valstijos 
gyevntoją, James Berthal. Po
licija jį paguldė brideivell li
goninėje ir daro įvykio tyrinė
jimą.

• Nežinomi piktadariai iš
šaukė Dr. K. D. Brovvną’, 5501 
Prairie avenue, “pas pacientų” 
Kelyj jie daktarų sustabdė at
ėmė $10, žiedų, laikrodėlį—ir 
automobilį.

• Iš buto adresu 1945 North 
Francisco avenue kas tai pa
vogė pašto ženklų kolekciją, 
įvertinama iki $3,000. Ji pri
klausė 70 metų Pranui Pokor- 
ny. Jis kolekciją rinko per

taxi 
7041 
sau, 
Jis aiškina, kad buvo taip. Į
jo taxi įsėdo \Villiam West, 
Forest Parko gyventojas, ir į- 
sakė jam, Tallmanui, važiuoti 
į alinę Southsidėj Iš čia į kitą, 
į trečią, ir tt. Westas nebuvo 
labai blaivus, ir ėmė mėtyti 
savo pinigus, kurių turėjo 
$133. Tallmanas pagalvojo, 
“jei Westas nori jutos mėtyti, 
tai aš jam pagelbėsiu.” \Vestą 
sumušė, pinigus atėmė ir iš
metė iš taxi.

MEMPHIS, TENN. - 
6 laipsnių žfcriiiau niillo.

Ledai Mississi pi upėje, kai
N,A IuHEJNU-rtC/Hr. iii)-

teinperatuta nukrito iki

Naujos Aukos 
Vilniaus Lietuvių 
Reikalams
ŠLA 178-ta. Ėuopaf Moiint

Greėnwood, per p. M.
. $15.00
: 2.oo
$675.35

Janulienę .....
J. Petrauskas a......

Buvo paskelbta

Viso yra
Aukotojams širdingai ačiū!

KOMITETAS VILNIAUS 
KRAŠTUI ŠELPTI

(Aukas reikia siųsti finansų 
akretoriui A. AmbrozevičiuL 
739 S. Halsted St., Chicago; 
ekius ir money orderius reikia 
šrašyti iždininko, P. Millerio, 
žardu. Visos aukos greitai 
:vituojamos per spaudą).

Mi

iiįįrfeg

$

m

S

$692.35

pa

M

Iš Lietuvos
• . k 4. ' 's ■ • «•".'.■•■

.jimą federalė valdžia suėmė 
56 metu moteriškę, ElaineBat- 
tier Bald.win, 1401 E. 57-th st. 
Ji yra žmona pašto patarnau
tojo, Jay D. Bakhvin.

e Nuomininkų teisme teisė
jas Kala paskyrė $200 pabau
dą namų savininkei, Miss Jea- 
nette Goldberg, 4119 "Lake 
Park avenue. Ji buvo nubaus- 

. ta už nešildymą nuominin
kams butų laike pereitų šal- v • cm.

• Federalis mokesčių ko
lektorius Chicagoj, Cartcr 
Harrison, skelbia, kad perei
tais metais valdžia surinko 
Chcagos distrikte apie $65,-

kad pergerai savo darbų atli
ko. Bevalydama teisėjo kam
barį, ji išmetė surūdijusios 
vielos gabalą, kuris figūravo 
kaipo įrodymas svarbioj by
loj prieš B. and O. gelžkelį. 
Skundėjas tvirtino, kad jo ko
ja užkliuvo už tos vielos jis 
pavirto ir'nukrito po trauki
niu prarasdamas ranką. Lai
mėjo $17,000 nuosprendį, ne
žiūrint, kad vielgalio nebuvo.

• Už netikusių čekių plati
nimą alinėj, 4982 Elston avė., 
buvo suimtas 40 melų Richard 
Hansen, Highland Parko gy
ventojas.

4

’5,223 Šeimynos
"auna Pašalpą 
Chicagoj

Bedarbių Skaičius Mažęja.

•. NaUjlenų-Aenie T»*l<‘nhot<.
BROWNSVlįLE, TEX.— 

Jack . Hollingsworth judina 
mažąjį pirštą, Kurį jis buvo 
praradęs geležinkelio ne
laimėje. Trims valandoms 
praėjus po nelaimės dakta
rą prisiuvo nutrauktą pirš
tą,kuriš, prigijo.

Atvažiuoja

.*■

į-j;

Išplaukė Iš Švedijos Sausio 19.
“Naujienos” gavo pranešimą 

kabeliu iš Gothenburgho, Švedi
jos, kad Amerikon atvažiuoja 
Lietuvos gyventojas, Albertas 
Jaustas, iš Biliuniškių kaimo,

Jis išplaukė iŠ Gothenburgo 
sausio 16 d„ švedų laivu, 
“brottningho’m” ir New Yorką 
pasieksiąs apie sausio 29 d.

P-as Slautas atvažiuoja pas 
savo seserį, p. Mana Soloski, 
5134 S. Justine St., Chicago.

Kalbės Studentams 
Apie Lietuvą

Šiandiėn po pietų p-ia J. 
Daužjardienė, Lietuvos kon
sulo p. Daužvąrdžio žmona, 
kalbės apie Lietuvą Chicagos 
Universiteto studenčių T. E. 
O. seserijai. /

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
FLYMOUTH, MICH. — R. R. Purcell, kuri pateko 

į bėdą dėl nesumokėjimo “sočiai security” mokesčių.

Chicagos šelpimo Admims- 
tracija skelbia, kad šelpiamų 
šeimynų skaičius Chicagoj 
mažėja.

Birželio mėnesį pašalpa bu
vo mokama 115,668 šeimy
noms, o pereito gruodžio mė
nesį —95,223 šeimynoms.

. W. P. A. administracija 
Aaipgi skelbia, kad pereitų 
metų sausio mėnesį Chicagoj 
ture j o 108,537 bedarbįuš-dąr- 
bininkus, o gruodžio mėnesį 
jų skaičių sumažino >ikr 53,322. 
Dalį dubininkų atįėido, o da
lis pasitraukė, gavę darbus 
dirbtuvėse ir kitur.

.,. . ...-.'y,. w,’
Pirkite tose krautuvėse, ku-

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Atsirado Geras 
Samarietis

Davė Berniukui Kraujo.
Pirmadienio “Naujienose” 

tilpo pranešimas, kad apskri
čio ligoninės daktarai prašo 
kraujo 11 metų eičeriečiui, 

iDayięl Zuck’ui, nuo 5920 W. 
l30th st. Berniukas serga pra-:

Mirė Penki Žmonės—
Automobilių nelaimėse va

kar i? užvakar • žuvo sekami 
žtnOnėš:. J

31 metlj Arttiur Pegloui, iš gaistinga kaulų liga. Jis butų 
Nor(h Chicago; j35 metų W«T- miręs, jei greitai nebūtų gavęs 
lidm k.orn, 2843 W. 71st st.kraujo nuo žmogaus, kuris sir- 
(B. aųd O. traukinys sudaužė g0 pačia liga ir pasveiko, 
jo automobilį prie 71sti ir Bell Geras- samarietis • atsirado, 
avenue) ; Joseph Kolata, 45 Tai buvo 18 metų Robert 
mętų harveyietis, nuo 5825 Whalen, nuo 115 Wildwood 
dathrop avenue; GeorjeShūui, Road, iš Lake Forest, Iii. Jisai 
34, ch ieagi e t is, nuo 4626 Ohio atėjo ligoninėn ir sutiko nelai- 
street, ir 75 metų Gustaw San-'mingajam berniukui atiduoti 
din R047 Rn- Carnpnfor ■_ :__ : i___

NAUJIENU-ACME Telephoto
NEW ORLEANS, LA. — James Noe, kandidatas 

į gubernatorius, kuris liko areštuotas už bandymų nufo
tografuoti balsavimo vietos.

T

rios garsinasi ,4NAUJIiiNOSE” din, 6047 So. Čarpenter str. ■ dalį savo kraujo

■dM




