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įlomiai Sudaužė Kronštadto Bazę
NUTILDĖ DIDŽIĄSIAS RUSU KANUOLES

Rusai stengiasi išgelbėti dvi savo 
divizijas

Suomiai neturi pa- 
lėktuvų užpuolimams

nors ir mažas, Suo-

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 24. — Rusijos lėktuvai kas
dien atakuoja Suomijos mies
tus ir miestelius ir civilius gy
ventojus, 
kankamai 
atremti.

Tačiau,
mijos oro laivynas veikia. Pa
skutiniuoju laiku suomių lėk
tuvai keliais atvejais atakavo 
Rusijos išgarsintą Kronštadto 
bazę.

Iš Kronštadto padarę jie jo
valą. Kronštadto tolimo šovimo 
kanuolės nutildytos. Kronštad- 
tas šiandien visai nutilęs, sako 
neutralus stebėtojai.

Po atakų prieš Kronštadtą 
suomių lėktuvai nu skridę toli į 
Rusiją ir čia įvairiose vietose 
padarę nemažai žalos strategi- 
niems punktams.

Kai dėl mūšių Suomijoj, tai 
rusai trečiadienį jau trečią 
dieną atakavo suomius šiaurė
je nuo Ladoga ežero. Suomiai 
sako, rusai buvo atmušti ir 
trečiadienį.

Aiškinama, 
šiaurėje nuo 
tik norėdami
eiti suomiams už nugaros Ka
relijos fronte, bet taipgi steng
damiesi išgelbėti dvi savo 
vizijas.

šitos rusų divizijos yra 
vojuje. Suomiai nukirto jų
sisiekimą. Joms trūksta mai
sto, jų kareiviai maitinasi ark
liena.

Dabartiniai mūšiai į šiaurę 
nuo Ladoga ežero skaitomi di 
dėlės svarbos.

rusai atakuoja 
Ladoga ežero ne 
aplink ežerų už*

di-

pa
su*
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EXMOUTH, britų . naikintuvas, kuris šiomis dienomis paskendo dėl minos ar 

torpedavimo. žuvo visa įgula.
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LEWIS ĮSPĖJO PREZ. ROOSEVELTĄ •
SAKO PRALAIMĖS, JEI KANDIDATUOS TREČIAM 
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COLUMBUS, Ohio, sausio ganizuotus darbininkus pasida- 
24. — Trečiadienį jau antrą re smagiu užsiėmimu. Ir iš de- 
dieną laikyta angliakasių uni- mokratų vadovybės* nesimaty- 
jos — United Mine Workers ti ir negirdėti jokio sudraudi- 
Union — konvencija, šią antrą mo. 
dieną John Lewis, unijos pre-l Bendrai demokratų partija 
zidentas, išėjo su ataka prieš per septynis metus nepajėgė 
prez. Rooseveltą ir demokratų išrišti nedarbo problemos. Ša- 
partiją. Įlies pajamos tebėra žemos.

Lewis pareiškė, kad demo- Taksai didėja. Pasilieka tos pa
kratų partija neišpildė žmonių čios nelaimės, kurios vargini 
vilties. Neišpildė jos nė vai- šalį prieš septynis metus, 
džia.

Organizuotų darbininkų at-'pritarimas 
stovo nėra prez. Roosevelto ka- nų pusėn, 
binete. Jų atstovų nebuvo for
muluojant šalies įstatymus, bus nominuotas
svarstant svarbius šaliai klau- minui, tai .jis negarbingai pra
simus, aiškina Lewis. laimėsiąs rinkimus, pareiškė

Kongrese gi atakos prieš or-4Lewis.

Įvairiose valstijose piliečių 
kripstąs republiko-

Ir jeigu prez. Rooseveltas 
trečiam ter-

Darbo taryba ūžta- Browder stato savo

RUSAI MĖTO BOMBAS Į SUOMIJOS 
LIGONINES

HELSINKIS, „Suomija, sau- sako, antradienį sužalojo 
slo £4. — Pereitą aritradienį rias Suomijos ligonines, 
rusų lėktuvo numesta bomba 
pataikė į patalpas' nuo lėkiu-: 
vų atakos pasislėpti. Devynio
lika asmenų užmušta, daug ki
tų sužeista. Nukentėjo, tarp 
kitų, septynios slaugės ir vie
nas daktaras, atbėgę čia iš ar
timos ligoninės, ši nelaimė suo- 
nius užgavo mieste Nurmes.

Rusų lėktuvai, pranešimai

kė tu-

■kare 
šalies 

Kai ku- 
yra ata-

Rusų lėktuvai šiame 
jau yra atakavę 102 
miestus ir miestelius, 
riuos miestus lėktuvai 
kavę po 35 kartus.

Rusų pranešimas apie lėktu
vų veiklą antradienį sako, kad 
jie skraidė apžiūrėjimo tiks
lais.

TALKININKAI IR RUMUNIJA 
SUSIGINČIJO

I / ' 4 ' * * * 4

LONDONAS, Anglija, sau- riant, Hitlerįs reikalauja sau 
Kilo rimtas Rumu-’net talkininkų aliejatis; Rumu-uo 24.

•ijos vienoje pusėje ir talkx 
’.inkų, britų ir franeuzų, ki 

Dalykas ‘■
i

4oje pusėj e ginčas 
oks:

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

na unijistus

sauHELSINKIS, Suomija, 
w . šio 24. — Vartodami artileri-

£_!nijos vyriausybė matomai nori ją, tankus, lėktuvus ir pėsti 
Hitlerio reikalavimus patenkin- ninkus, rusai jau trečią dieną

Taigi Britanija, pareiškė Bu- fėje nuo Ladoga ežero. Jię no-
atakuoja suomių peticijas šiau-

manijos vyriausybei stiprų pro- ri aplink Ladoga ežerą užeit’’
Rumunijoj yra britų ir fran- testą, uf net pagrasino sulai- suomiams už nugaros < Karelir 

>uzų aliejaus kompanijų. Vo- kyli siuntimą Rumunijai Bri-i jos fronte. Trečiadienio prane- 
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kietija reikalauja Rumunijos tanijos- lėktuvų-ir kitokių ka- 
aliejaus.' Reikalauja net dalies ro reikmenų, ajeigu aliejaus 
to aliejaus, kurį parūpina tai-. klausimo nepavyks tinkamai 
’rininkų ^kompanijos. Kitaip ta-.išrišti.

Šimais, suomiai ve! atmušė ru
sų atakas.

Rusija praradusi 
100,000 kareivių

Rusai paskandino 
suomių laivą

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 24. — Rusų lėktuvai tre-COPENHAGEN, Danija, sau

sio 24. — Tilpusiu dienrašty įjadienį užpuolė laivą Notung, 
“Socialdemokraten” iš Helsin- kuris stovėjo Sotunja apylin- 
kio pranešimu, sovietų Rusija kčje> Aa]and salų srity. No-

Tele^ąmomis siunr Talkininkai gal pa 
į čia Bristą vokie-

Bčiams
LONDONAS, Anglija, sau-

sius kariuomenės
i Suomiją

J n ' '

LONDONAS, Anglija, 
šio 24.

sau-
Karinių, ir politinių

per pirmuosius du karo mėne
sius neteko 100,000 kareivių — 
užmuštų, sužeistų ir prapuolu
sių.

Kaltina franeuzus 
dėl Italijos laivo 

nelaimės

tung buvo 1,333 tonų ir pri
klausė Suomijai.

Rusai taipgi mėtė bombas į 
Vokietijos laivą,. įvažiavusį 
seklumon Aaland salų apylin
kėje, bet nepataikė į jį.

Paskandino laivus, 
kurie gabeno sava

norius Suomijon
COPENHAGEN, Danija, sau

sio 24. — Dienraštis “Berling- 
ske Tidende” sako, trys ar ke
turi Estijos žvejų laivai, ga-

ROMA, Italija, sausio 24. — 
Italijos pasažierinls laivas Ora- 
zio užsidegė jutoje sekmadie
nį. Nelaimėje žuvo 104 žmo
nės. Mussolinio dienraštis Po- benę savanorius Suomijon, ta- 
polo d’italia dėl žmonių žuvi- po paskandinti. Kely | Suomi- 
mo kaltina franeuzus: esą; 
franeuzų karo laivas sulaikė 
Orazio keturias valandas juro
je, patikrindamas jo krovinį ir 
pasažierius. Jei ne šitas sulai-, . 
kynias, tai Oražio lengvai bu- vusius 
tų pasiekęs Barceloną, net deg
damas, ir visi pasažieriai bu
tų buvę išgelbėti.

ją taipgi pražuvęs Estijos lai 
vas Kaddari.

Naciai areštavo bu- 
' Čeko-Slova- 

kijos karininkus

Chicagai ir apiei.nkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 24. — Vienos savaites be
giu, nuo Kalėdų iki Naujų Me
tų, vokiečiai areštavo Čekijoj 
55 buvusius čeko-Slovakijos ka
rininkus — paskelbė Paryžiaus 
radijas antradienio vakare.

Be to, Vokietijos slaptoji,po
licija areštavusi 40 nacių ka
rininkų. šie esą kaltinami da-

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

LONDONAS, Anglija, sau
sio 24. — Rumunija pagal Hit
lerio paliepimą neduoda talki
ninkams reikalingo aliejaus. 
Aliejaus klausimas iššaukė 
rimtą Britanijos - Rumunijos 
ginčą.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 24. — Du darbininkai, Al
fonse Chartier ir Edward 
Geoffrion, įteikė Nacionalini 
Darbo Santykių Tarybai skun
da.
z. Jie sako, ,kad juos, senus 
Waum$eC Mills '■ darbininkus 
(miestely Manchester), kompa
nija atsisakė priimti į darbą, 
nes jie buvo unijistai.

Darbo Taryba palaikė skun
dą. Ji iškėlė bylą kompanijai 
teisme, reikalaudama sugrąžin
ti darbininkams darbą ir už
mokėti algas jiems už tą lai
ką, kurį jie buvo pavaryti iš 
darbo.

kandidatūrą 
kongresą

NEW YORK, N. Y 
24. — Nuteistas ryšium 
vartojimu falšyvų pasportų 4 
metus kalėti komunistų parti
jos sekretorius Browdcr stato 
savo kandidatūrą į kongresą 
papildomuose rinkimuose 14- 
me New Yorko distrikte. Rin
kimai įvyks vasario 6 d. 

• X

Rinkimų tarybai jau paduo
tas protestas prieš Browderio 
kandidatūrą.

sausio 
su

Vokietija karą lai
mės — sako nacių 

armijos vadas

šio 2'4. Negalėdami siųsti ekspertų rateliuose rimtai svar- 
Vokietijph maisto ir kitokių stomas pagalbos siuntimo Suo- 
reikmenį laivais, nacių šimpa-'mitai klausimas. Kalbama, gal 
tizuotojai Amerikoje siunčia būt talkininkai pasiųs Britani- 
pinigus Holandijon telegramo- jos ir Francuzijos savanorių į 
mis, su užsakymais gabenti iš Suomiją iki pavasario. Tatai, 
Holandijos maisto reikmenas manoma, sustiprins talkininkų 
Vokietijon

Paskandino 23-čią 
britų karo laivą

LONDQNAS, Anglija, sau
sio 24. — Admiralitetas pa
skelbė trečiadienį, kad pasken
do, miną užgavęs, ar buvo pa
skandintas torpedos, karo lai
vas naikintuvas (destroyer) 
Exmoutl). Apie 200 įgulos na
rių žuvo.

Exmoiith yra Jau penktas 
britų nąikįntuvas ir viso 23- 
čias Britanijos karo laivas žu
vęs nuo karo pradžios.

įtaką neutralėse šąlyse.
Ryšium su šitomis kalbomis 

karo įvykių stebėtojai daro iš
vadą, kad talkininkų nusista
tymas Rusijos atžvilgiu kei
čiasi. Iš karto jie mėgino ne
užgauti Rusijos, pataikauti jai, 
neutralizuoti ją. - Dabar gi stip- 
rėja nuomone, kad ir Staliną, 
kaip Hitlerį, tenka skaityti 
priešu. '

Sulaikė Kanados 
kviečių siuntimą

sau- 
lai- 
pa
jų-

24.

---- X---- X---- X----
LONDONAS, Anglija, 

šio 24. —. Britanijos karo 
vas Exmouth (destroyer) 
skendo, užgavęs miną. 175 
reivių žuvo.

—x—x—x—
TOKIO, Japonija, sausio

— Ties Britanijos ambasada 
surengta protesto demonstraci
ja. Japonai protestuoja todėl, 
kad Britanijos karo laivas pa
ėmė iš japonų laivo 21 vokie
tį jūreivį. Japonija reikalauja 
sugrąžinti jai paimtuosius vo
kiečius.

24.
sausio 
siunti-

Komunistų sąkelei 
vis ruošiasi pasi

traukti

“buržųjų” organizacijas, 
ją jie užkinkydavo Stali- 
tarnapti liberalus rašyto- 
profesionalus ir net kai

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 24. — Vokietijos armijų 
vyriausias komanduoto jas, gen. 
Walther von Brauchitsch, pa
rašė nacių partijos dienraščiui 
“Voelkischer Beobachter” strai
psnį. Jis aiškina kodėl Vokie
tija karą laimės.

Generolas mato nacių pir
menybę galimume greitai kil
noti armijos dalis iš vieno punk
to į kitą; mato stiprumą to
kiuose nacių žygiuose, kurių 
priešai nesitiki; koncentravime 
didelių pajėgų svarbiuose punk
tuose ir atakose priešų linijų 
šonuose ir užnugary.

Sulaikė daug pinigų 
siųstų Vokietijai 

. *
LONDONAS, Anglija, sau

sio 24. — Valdžios atstovas 
painformavo, kad talkininkų 
kontrabandos kontrolė nuo ka
ro pra'džios iki šiam laikui su
laikė $200,000,000 pinigų sių
stų Vokietijai. Pinigai buvo

Rusijai
0TTAWA

24.
siųsti į Rusiją 1,000,000 buše
lių ^kviečių. Kanados valdžios 
’ sakymas siuntiįmą sulaikė.

Turkija ir Vokietija 
atnaujina prekyba
ISTANBUL, Turkija, sausio 

24. — Turkijos prekybos mi
nisteris Topcoglu paskelbė, kad 
atnaujinama Turkijos ir Vo
kieti j os prekyba. Pirmoj i1 f su-

Kanada, sausio
■ Iš Kanados mėginta pa-

sau-

—X—X---- X—
ISTANBUL, Turkija, sausio 

24. — 'Turkija ir Vokietija pa
darė naują prekybos sutartį.

—x—-x—-x—
OTTAWA, Kanada, 

Kanada sulaikė
mą kviečių Rusijai. 

----X----X—X----

LONDONAS, Anglija, 
šio 24. — Parlamente premje
ras Chamberlain buvo užklau
stas, ar Britaniją nutrauks di
plomatinius santykius su Ru
sija. Chamberlain atsakė, kad 
Šitoks žingsnis reikalautų at
sargiausio ir visapusio apsvar
stymo.

tNEW YORK, N. Y., sausio 
24. — Daugiausia išgarsinta, 
plačiausia savo veiklą iššako- 
jusi komunistų pagalbinė orga
nizacija yra The ' American 
League for Peace and Demo- 
cracy.

Per ją komunistai pasiekda
vo 
Per 
nui 
jus,
kuriuos bažnytininkus.

Organizacijos pirmininku iki 
šiol buvo Union Theological 
Seminary profesorius Dr. Har- 
ry F. Ward.

Dabar, pranešama, Ward 
ruošiasi pasitraukti iš pirmi
ninko vietos ir laikinai iš pro
fesoriaus pareigų. Jis ruošiasi 
paimti ilgas atostogas.

Taigi dar vienas komunistų 
sąkeleivis ruošiasi nušokti nuo 
Stalino vežimo.

Holandija pasiliks 
neutrali

Senato komitetas 
užgyrė kreditą 

suomiams

H A AG A, Holandija, sausio 
24. — Pereitą šeštadienį Bri
tanijos laivyno ministeris Chur- 
chill pasakė, kad mažų neutra
lių šalių saugumas gludi ko- 
operavime su talkininkais, bri
tais ir franeuzais. Holandijos 
parlamento debatuose trečia
dienį įvairių partijų atstovai 
pareiškė, kad Šalis pasiliks, 
kaip buvo iki šiol, neutrali.

Buvo atvykę vilniečiai
UKMERGE. — Praeitą šeš- 

tadienį Ukmergės Literatūros 
premijos komiteto kviečiami 
buvo atvykę vilniečiai rašyte

numato apsimainymą jai Miciute, Pangonis, Macke-

WASHINGTON, D. C., sau
sio 24. —- Senato bankinių rei
kalų komitetas 17-ka balsų 
prieš 2 balsus užgyrė pataisy
tą senatoriaus Brown bilių, ku
ris numato duoti kreditų Šuo-

Baigiami šaulių namai
ZARASAI. — Rinktines va

do pik. Itn. Pašilio inięiatyva 
šaulių namai jau baigiami. Dar 
liko smulkus vidaus įrengimai 
ir dekoravimas. Greit zarasie
čiai turės jaukią kultūringą

Žukauskas, mijai. Komiteto rekomendaciją užeigą, kurioje bus salė susi-
esiį vw-siunčiami čekiais, money orde- tartis i A ------- . . ---------  - -

Bendrai giedra; šalčiau; sau-rę sąmokslą kartu su čekais riais, laiškais ir kitaip. Suim- Prekių vertėš $6,000,000. Lai- vičius, Radziulią, 
lė teka 7:10 v. r., leidžiasi 5:04 karininkais, sako tas pats pra- ta ir daįnjantų vertės $8,000,- kas mainams 4Yyk<*yti nepažy- Gimnazijoje buvo suruoštas va- dar turės priimti visas koągre- rinkimams ir vaidinimams sce-

* * [metas. Ikaras.▼ai. vak. Į nešimas.
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Vilniaus atgavimo kovos ir žygiai'1“"“-
Ketvirtai., sausio 26, 1940 — ____

(Tęsinys)
//. I)i pi o matiniai Žygiai

Diplomatinę kovą dėl Vii 
niaus Lietuva pradėjp dar 
prieš Suvalkų sutarties sulau
žymą. Lenkai visame pasauly
je, o ypač Ver sales taikos koh- 
ffefeiičijbjė, visokiais budais 
intrigavo ptieŠ Lietuvą, įrOdi- 
ntdatni, kad lietuviai lt tetikai 
tilt esą viena tauta ir todėl Lie
tuvos atstatymo nepriklauso
ma valstybe nereikią pripažin
ti, o jos teritoriją reikia pri
jungti prie Lenkijos. Santarvi
ninkai tos lenkų propagandoš 
buvo paveikti ir todėl jie fritf- 
sų kariuomenės kovose su len
kais rodė nemaža šališkumb, 
žinoma, įpusų nenaudai. Lie
tuvos diplomatams teko gero
kai dirbti, kati išgautų riiusų 
pripažinimą ir atremtų lenkų 
intrigas.

Liethvos vilnietiškų diplo
matinių žygid pradžioje, bū
tent, 1920 m. liepos 10 d. Švei
carijoje, Spa miestelyje, Tai! tų 
Sąjungos Taryba pasirašė pfb- 
tokolą, su kuriuo sutiko it 
Lenkija. Tuo protokolu Vil
nius ir Vilniaus kfaštas, išsky-

AKINIAI VISOKIOS MADOS

„*2.45 , 
pritaikyti akims 
su pilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
juštinimas akinių VELTUI.

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

Futniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. YArds 2151.

t
daruti užsienių (Voiltikos deri- aišku, kad Lenkija yra husista- [L 17 Į? CIVT1T lĄjČJUl 
nirtio, karinę it ekonominę čiUsi Vilniaus kraštą aneksuoti »• 1J« mIIjUJLIIidtli

SVfeik&S. t’Potųš 
Apife . Užkietėjimų

Daktaras, pasakytų, kad. geriau
sias daiktai , gydyti .užkietėjimą 
yrU tašti jd prfežaštt šiuo bil
du nereikės pirma kęsti ir ‘‘gy
dyti’* paskubėjus geli te tą iš* 
vengti.- -■
: Laimė, kad Juriife nėfeikės ieš
koti jo toli, -jei hevalgysite visiš
kai refinuotus valgius, ką didu
mą daro. Dauguma, galimai kaip 
ir jtĮs, hęgaUna gana “rupiihid”! 
Bet “rupumas’.? nereiškia.,vąlgįų 
krųvą’ Tai rėlškii Vėįgiiį riišl, 
kuriš kiltie nesuVartojaihaS, bėt 
susidaro į minkštą “rhpią” ma
sę plonųosiose žamošė. .

Jei tai yra ko jums stokoja, 
bandyk trupių gruzdžių Kellogg’s 
All-Bran pusryčiams. Jame yra 
kai tik tas reikalingasis “rupu
mas”.

VAlgyk All-feran dažnai, gerk 
gąria ,vandens ir/ prisidėk ppė 
“Reguliariųjų”. Ęelldgg’s Battlė 
Crėėk daromas. Jėi jūsų Stovis 
yra įšišėriėjęš, tai .btdtfųgiausia 
bittų pasitątti Su gydytoju.

...... U ’.l. . rt.. i ■
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mo sanlatviriinkij komislj^ pa-, 
sijuto labai lenką įželąth.”

Tas sailtarvihiilkų komisijos 
įžeidimas taČihti lėil^viiib riiil-^ 
sų diplomatinius žygius. Trufn-. 
pu metu LiėtuVbš dipldiii’d- 
tams pavyko sukelti Tautų 
Sąjungoje ir didžldsidlše Val
stybėse griežtą gen. Želigovskio 
smurto pasmerkimą. Tautų 
Sąjųngbš Tarybos pirmininkas 
L. hbiifgėbis Lcrikljoš rilštdvbi 
įtėiktaihb laiške firir^iškė siriar- 
klį pčbiestiį, įjabiėždhmris, kaJ 
Suvalkų sutarties sulaužymas 
yra kartu sulaužymas ir len
kų diroto pasižadėjimo Tautų 
Sąjungai.

“Vatiiiiąsi, Viiriihivs phėihL 
mas y^a tKiiiij Šąjungoš 'tapy
bai dublį prišiŽadėjiriitį siilatp 
žyinašj loilėl riėgdiifhh nepa
klausti iehkiį* vyHaii^b^, kb- < 
kių pHėiribiiilį ji žada 
imtis pasižadėjimų sailgojiniiii 
laiduok, išigit iietfukuš Vii- ! 
nius hebiiš evakuotas, Thhyba ’ 
bus ptiveTstri sktiijiai štlširink- 
ti dalyki) ištiHi, kur j ji laikb 

1 labai i'ašė šdVb IrilS-
ke L libtirgėbiš. LahaŠįai dpib 

.. . x , . Vilniatiš užČihiiiliį riFsiliėh^ ii*lay‘,“.._pa.s,rašyml,, ° pasku> tuometinė bidžiįltis BHiahi- 
jos užšičhiy tčikaltį hiiiiištraš 
Fischeriš širvo , tėlėg^dtribjb 
Tautų S^jiirigbš Tat^bbš pii*- 
mininktli L. Bottfgėbiš. Mihiš* 
tras b'iščheriš tašė: “bei V1L 
niaus £&ėihini6 iŠ Ihnkų jįiU- 
sės, man rbdbš, labai sdi-iftilė- 
jo padėtis, turint galvoje Len
kijos atštbvb litiė Tatltiį Są
jungos Ign. Paderevskio Tary
boje duotus pasižadėjimus. Da
lykas būtinai turi Kuti svarsto
mas Tarybos suširinkimė Briu
selyje. Bėt tub tatpil liian at
rodo, kad Tamsta galėtum pa
kviesti lenkų atstovą jam pa- 

a aiškinti Lenkijos žygio rinitu- 
ritą ir j ari! pranešti, kad, Tam- 

_ štbs nubnlbne, Tarybą bus pri
versta, nebent lenkų kafiūbriie- 
he Viinių-ėvakubą^ Uyąį ripi^aį, 
ištirti padėtį: Aš *pdiddtlu, iifd 
jeigu Taftišta Sutiksi, šis įspė
ji lųas tiiri Kuli RiiO plaučiau 
paškėlbtas.”

Bėt didžiųjų vdlšiybiij reak
cija pasitenkino tik tuo pro
testu, o inilis konkrečių prie- 
tiibnių hlekaš iŠ jų iiėmąhe.

Tautų Sąjunga konkrečių 
priemonių, nesiėmė, gal būt lo 
dei, kad ji neturėjo nei realioš 
jėgos, nei tokio svaraus mora
linio autoriteto, kuris lenkuš 
butų privertęs atstatyti šulais 
žytą sutartį Šilai žinodama; 
Tautų Sąjunga pąsirinjio su 
teise nesuderinamą kompromi
sų kelią. Jos taryba savo po
sėdyje Briuselyje spalių 20-28 
d. Vilniaus klausiiną pasiūlė 
spręsti plebiscitu, .Lietuva Su
liko, bet ji reikalavo, kad ple- 
bišcįtaš butų daromas tik ati
traukus visą lenkų kariuomę- 
lię, ądihiriistraciją, sustabdžius 
propagandą ir kurį laiką da
vus kraštui ; nurimti. Lenkija, 
rtbrš su plebiscitu- ii’^i sutiko, 
tačiau apie savo kanuomehėą 
atitraukimą iš Vilniaus krašto 
ji rię negalvojo. NJors .abi val- 
styjjęs bHcialiai šuti.ko* ple* 
jiščnb mintimi, bet faktiškai 
nei Lietuva, nei Lbriklja j ° ne
norėjo. Liėtuvrii iš viso buvo 
iėpriįmtirią\. sostinės likimą 
:į)ręšii plebiscitu, o Lenkijos 
aktika nuo £at pradžių buvo; 
■adymas didėlio taikingumo, 
tfiiminėjimas visų jiašiulyriių, 
bt trukdytinas jų' ; vykdyjrhb, 

crid įird^jdš ii&fcšdi&m laiktii 
^dlėtŲ sdstipfinti okttpdbiją ii* 
iživirtintl ariękšlją. hibbišcitb 

rfeikaid gruodžio 13-27 d. Vah- 
iiivdjfe latikėši tfiiištį delegaci
ja, bėt iiiėkb hbiiašlekė.

Tautų Sąjungos TaryM, Hid- 
tydąma, k&d hėi viena, pęi an
tra šdite jSlėbiščlto iienbrl it jį 
pravesti bus gana suriku, 1921' 
rii. koyb 3 d: nutdtfe; vietoje 
plejJišello, Lielti^ai 
jdi phšiulyti- libšibginėš derv- 

kritioiiis pirihlbinkautų 
"t. 8; Tai*ybbš iiatyš Belgijos 
hžšleriiį teikhlų fcihistrds Hy- 
hiarisdš. ir tėnkija Ši
tą pasiulynią priėmė. Batafi-

................ ■■■■—........ * ■ 
rus tik Suvalkus, Seinus ir 
Punską, buvo pripažintas Lie
tuvai. Be kitų valstybių, šitą 
protokolu pasirašė ir Lenkija, 
taigi,_ ji gera valia sutiko .Vil
niaus miestą ir kraštą atiduo
ti Lietuvai.

Kitas reikštnirighs musų di- 
plotriatinis Ihirifiejiriihs nuVb 
1920 m. 1Ž d., 
taikbi šutafrtj sti Sėvletij Są- 
junga. Tąja sutartimi SSSR 
visiems amžiams atsisako nuo 
suverenumo teisių į Lietuvą ii; 
tarp abiejų valstybių buvo nu
statytos sienos. Vilnius ir Vil- 
niaus-Šeinų kraštas buvo pri
pažintas Lietuvai.

’ Lietuva ir su Lenkija, tuojau 
po Maskvos sutarties pasirašy
mo, norėjo sudaryti tokią pat 
rimtą taikos sutartį, Tuo tiks
lu 1920 m. rugsėjo 15-18 d. 
Kalvarijoje ir rugsėjo 29 d.- 
spalių 7 d, Suvalkuose įvyko 
derybos, kurių * pirmosios bu
vo nevaisingos, bet antrosios 
baigėsi garsiosios Suvalkų su-

sulaužymu.
kadangi Suvalkų sutartis 

buvo pasirašyta santarvininkų 
komisijos akivaizdoje, lai tos 
sutarties sulaužymu lenkai 
santarvininkus skaudžiai įžei
dė. Tatai liudija santarvininkų 
komisijos nario amerikiečio 
pik. Roberto Francis Kelley, 
kuris lt)35 m. lankėsi Kaune, 
pareiškimas. Jis apie Suvalkų 
sutarties stilaužymą pasakė: 
“Atsiminimai liūdni... Netikė
tina, kad tais Europos vargin
gais laikais radosi valstybių, 
kurios mindžiojo musų misi
jos padarytą taikos faktą 
Niekados santarvės komisija 
netikėjo, kad sutartis bus su

CRANE COAL GOMPANY, ;
5383 S(k Ix»hffsAVėniiŽ ‘ 

TftlefbfttS FoKTSMotJTH §022 '
POCAHONTAŠ Minė Rhri Iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ......................... *
PETROLEUM CARBON GOKE $7^75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sąleš Tax ekstra

■m ttiiiaĮijii.’ufo;/;,

"■į'--į'

ynianso pro-

konvencijas. MUsų delegacija, 
padariusi šavb rezervus prieš 
kantorius, lenkų kalbos įvedi- 
lii^ ir konvekcijų sudarymą, 
šti
jektą kaip diskusijų pagrindą. 
Sd nyhirihšo projektu suliko ir 
Lenkija, tačiau ji reikalavo, 
kad butų gautas: ir Vilniaus 
gyventojų sutikimas, o taip 
j)ht; kad dėrybošb dalyvautų 
ii* Vilniaus gyverilojij atsto
vai, žinoma, toki, kokius lenkai 
parinks.

Hymanso projektą priėmė ir 
Tautų Sąjungos Taryba, kuri 
birželio 28 d. nustatė, kad, lie
tuviams ir lenkams susitarusį 
Vilniaus ginčo išsprendimo su
tartis butų ratifikuota Kauno 
ir Varšuvos seimų ir Vilniaus 
Sėiihėlio, ir kad iš Želigovskio 

butų atšaukti tie 
nėra kilę iš Vil- 
Tvarkai palaiky- 

vielos milicija iš

be jokių sąlygų.
(Bus daugiau)

Rėmkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAHJIKNOSE”

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadienį

4631 So. Ashland Avė.
Tėl. VAROS 0994

Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archėr Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

c

No. 4313—Jaunoms panelėms šukiiėll. Sukirptbš tniėtos tiktai 
13, 15, 17 ir 19.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyfcdžjų 
prašonie iškirpti paduotų blaii- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti hitėrą lf’aiš
kiai patašyti Sdvo vardų pR- 
vdrd£ it adtfesų. Kiekvifeiid pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gall- 
te pasiųsti pinigus arba pašu
to ženkleliais kartu su užsako
mu. Laiškus reikia adrešudtli 
Naujienos Patiem Dept, 1739 
So HaUted SL Chicago, UI. j

priduoti pavyz 
žymėti riiiėrą U aiš 
Mi Mdvo vardų

H,

Mrs. A. K. JARUSZ DR. STRIKOL’IS 
lr..SS^

Phadžioje savaitės p^fiso vąt. Nuo 2 iki 4 ir nūd 6 iki 8 
Kiekvieną dieną vak« Nedėlioj Pagal šušitarimą 

buha Gfišo Tfel.: YARbS 47«7A.
G63b S. VVčšteHi av. Natrių Ttl.: PttOSPECT 1930

Tel. Hemlock 9252 ---------------------------------------------
Subatoj ir Nedėlioj nu p rj VI?,7I7T’TQ 
Central Avenue, | UII. V* V JLZjIjIj 10

. DENTISTAS
1645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street .
Telefonas YARDS 2246

V&iantlbš hUd 9 iki 8 Vakaro. ~ 
Seredoj pagal sutartį.

džib 21) H. Rritišelyje, Hymah- 
SUi piimiiiinkaujaht, prasidėjo 
derybos. Nbts’ Lietuvoje šių 
lUtybiį ibbžtiiiathis iš anksto 
niekas Hėb^liikėjb; tačiau rilio 
paČitĮ dei'ybiį atsisakyti tifebil- 
v<j galhna; Ph^ihaudodama 
derybothis, intišų vyriausybė 
notejb viso pasaulio akyse dar 
kattų išdžštyti šavo tbises į 
Viliiitį. lįtitišblyjė dvi sakaites 
ėjo karšti debatai tarp musų 
ir kiiktį dbkgacijtį. Jų iŠklau- 
sęš„ rfyiiiąrišaš gėgUŽes 20 d. 
abiėins šalitriš’ pateikė sri^b ži-: projektą priėmė, bet jį taip 
nortiąįį prefektų. x Pagal Hy-^ apstatė įvairiais rezervais ir 
mansė projektą, Lietuva gali- sąlygoriiis, kurios reiškė ne ką 
na Vilnių, bet turi išsiskirti į kitą, o tik kategorišką projek- 
Kauno ir Vilniaus kantonus, to atmetimą. Ypačiai lenkai 
greta lietuvių kalbos, įvesti ir nieko nenorėjo keisti Vilniaus 
lenkų kalbą ir su Lenkija «u-‘krašto okupacijoje. Iš to buvo

kariuomenes 
kariai, kurie 
Kiaus krašto, 
ti sudaroma 
5,000 žmonių. Lėnkdi su kai
kuriais rezervais šitą Tautų 
Sąjungos nutarimą priėmė, bet 
Lietuva jį griežtai atmetė, rei
kalaudama Suvalkų sutarties 
atstatymo. Po kurio laiko Hy- 
manšas savo projektą sušvel
nino mūšų.. naudhi. Lietuvos 
vyriausybė ii' šitą projektą at- 
niete. Lenkija, nofš bficiališkai

Central Avenue, 
Bėvėrly Shores, 

Indiška
Tel. Mich. City 

2799—R3.
■■ ' -1 • -- » ii» i»i . ..... ..............  >

AKIŲ SPECIALISTAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMbvlance, ' ■ -
DIENA IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So* Hermitage Av®. 
4447 South Fairfield A venų*

TeHu. LAK AYKTTK «nf

koplyčios visose

Laidotuvių Direktoriai
.UHiiiiiiittĮihiimtijitViiiinM'uii 

NARIAI ■ 
Chieagbš, 
Cicero ■ 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

■

i u; i. .i. . .t .i

litiitiiuiiiiiiiiiiiiiihitieiiiiaiiii

Ambulance 
Patarnavo 
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

'KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
iiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiliiiiiiihiii

I f* !>■ I. I. I .1 W ........... . — - - į----------------------------

LACHAWICZ IR SUNVŠ
2314 West 23rd Placė t’hdnė Carial 2Š15
SKYRIUS: 42-44 East 108th Strėėi Tėl. Ptilimati 1270

' ______________________________________________________________

ĄLBERT V. PETKUS
1704 S6. Westferh Avfehue Phone Lafayette 8024

, , ■ ..............................................' ........................................................................................ ...............-

ANTANAS M. PHTLLIPS
1307 IJtuahica Avėhue’ , Phone Yhrds

ANTHONY B. PETKUS
H834 Sb. VVėfetern Avė. Phone Grbvehill
1410 South 49th Court, Ciceto' Phone Cicero

l’O

014.
21 no

j. IJULEUHUSSMh S. fcaliioriiia Avenue Phone Lafkyttte 35 2

p. j. ridikas 
iiisL Šo. Ualįted šlreet YARbs 141K

1» j. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

\ ’ S. P. MAŽEIKA
3319 LitUanica Avenue

A

Yards 1139
Yards 1138

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ,

Mano 20 metų praktikavimas
• jusiį garantavimas. . 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kutis 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu 

mo, skaudamą akių karštį, atitais* 
i rumparėgystę ir toliregystę. Pri 
engia teisingai akinius ViSuoše at 
įtikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos bė akinių. Rainos pigiau kaip 

pirma
i712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
Ų GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Oiua:> ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 Wfcšt 63M St 

VALANDČS: 2—4 popiet ir 7—9 v akarb, tireėiadiėhiaiš ir sėktnadie 
niais pagal susitarimą, 

telefonas HEMLOCfc 6111

Kreivo? akv

rytu iki 8 x 
sutartį.

akys atitaiso

LIETUVIAI
8

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. MICHlGAN BLVD. 

Tel. Kėnwood 5107.

__Kiti Lietuviai Daktarai 
Ofisas Carini 73Ž9 Rtš. Šfeėley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

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

ir susitarus.

DR. A. JEN’kINS
* (ll.l

GYDYTOJAS Ii? (UIRI R4.V 
2506 Mest 
✓alai ido?

va) valiau 
Te.

7—9
>fiSu

63, d •'freef
■ tu < 1 u nu<
n pagal sutarti 
’ROSPECT 673’ 

IRGJNTA 2’?

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

TH.- Office .Wrentworth 6330 
<< ' Rez. Hydo Park 3395 

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

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

... ■■■ ! II ■ 9*111 ii ..I ifc.

U

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Vifginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo f—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
3939 SOUTH CLAREMON? AVĖ. 

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

- ■ - -........................ .....................----.................- - ---------- ---- - -

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

AvenuePrie Western

Ihmtii

•L IMKI K<

<<• nil<id

L Montvid, M. 1).
Wesi Towi Štate Bank Bldg 

2400 ĮVEST MADISON STREET 
VaI 1 iki 3 pd pleti). 6 iki 8 vak

Telefonas SRRLEY 7330

Tel VAfchs Š140
VALANDOS: Ntlrt 11 iki 12, 2 ik 

,* 4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 lt 7 iki < 

X šventhdiėniais: 11 iki 12.

Dr. V; A. Šimkus 
Gydytojas ir chiruRgaš 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas it ėkuŠfetis.

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

Ofisas it Laboratorija
1034 W. Išth Št., httoll Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vėl. vak. kiėkviėha 
diėną, išškitiant šeštadieni d Vakšte 
ir nedėliomis.

TeL CANAL 3110
Rėzidėncijoš telėfohai:

Superior 9454 ar Central 7464

M

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-rbš lubos

CHICAGO, ILL. 
ofiso Valandos 

Nuo 10—12 vaE ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diebą.
Phone MIDWAY 288" .

Ki

Telefonas YARDS 0994

Dl Maurice Kahn
1831 SObth AŠHtANb A VE

Ofiso valandos.
m io iki 12 dieną, 2 iki 3 i
•tų. 7 iki 8 vhl. Ned nub tO iK>
fce* TCnlrnhunF Pi.AzA 32nn

. • *.. . .

ADVOKATAI
K. P. GŪGIS

Miv'ok
... . u- - 127 Drarborn 

vėtrai 14 i’ 
• tiahied *

. j Račai? /tUu 6 ik R « 
Telefoną* VARDS 081S 

ir ................... .
paga* -i u tačt j

fillAlU

Kei virtadn-maib

ADVOKATAS
7 So. Dearborti St.

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL UM4 

Namų Tet—Hyde Patk 3395 .

Garsinkitės “N-nūs e

Si

«

V



Ketvirtacl., sausio 25, 1940

Clevelando ir Ohio Žinios
Miesto auditorija. — Pasimirė naujai išrinktas majo

ras. — Bricknerio kalba. — Kitus peikia, o pats ne
veikia. — Lietuvos nepriklausomybės minėjimas. — 
Keliausime į Youngstowną. — Dėl durnos galvos 
daug triukšmo. -— Nubaudė. — Restoranai ir šunes. 
— Samda 
rengimai.

Organizatorių susirinkimas. — Pa- 
Pirma automobilių šių metų auka.

i saliunams, 
kurie yra arti audiforijos.

—o—
FREEMONT, OHIO — Majo

ras VVilliam H. Blair iš Clydė, 
kuris buvo išrinktas antram 
terminui, staiga pasimirė. Dak
tarai sako, kad Blair gavo 
plaučių uždegimą.

Miesto auditorijos viršinin- kompeticija tiems 
kai aiškina, kad auditorija 
praranda daug biznio, kadan
gi nėra parduodamas alus ir 
kiti stiprus gėrimai laike pa
rengimų. Salės, kuriose par
duodami gėrimai, yra pigiau 
išrenduojattios ir ten daugiau 
biznio padaroma. O miesto 
auditorijos esą negalima pi* 
giau renduoti, nes kitokio už
darbio, išėmus rendą, nėra. 
Taigi, dabar miesto taryba ma
no, jog reikia praleisti įstaty
mas, kad auditorijoje butų į- 
rengtas ir saliųnas. Tokiu bū
du butų galima daugiau paja
mų turėti. Vadinasi, butų 
galima daugiau pajamų turėti.

NAUJIENOS, Ohleago, III.

r ACME-N AtJJI KN I, Phoi - i
Kongresmanas Frank Hook, kuris bando. įrodyti, 

jog tarp Martin Dies ir William Pelley, sidabrmąrškinių 
vado, yra kažkoks susipratimas. •

M N?

rabinas Brickner, 
pagarsėjęs kaipo 

ir aukšto mokslo

metų, ir liko užmuštas. Tokių 
nelaimių daug pasitaiko. O tai 
dėlto, kad tėvai neprižiūri vai
kų. Daugelis paleidžia savo 
jaunamečius vaikučius į gatvę Y?_ _ _ *

—Jonas Jarus

sirodyti, tai kam dar kitus kri
tikuoti? • - • » .. \ —o—•

Vasario 2 dieną yra rengia
ma lietuvių diena Lietuvių sa
lėj. Tai bus paminėjimas 22 be jokios priežiūros, 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės. šį paminėjimą rengia mai
šytų partijų .žmonės. Dainuos 
Lyros Choras. Bus ir keli kal
bėtojai. Komitetas kviečia vi
sus dalyvauti.

Sausio 21 dieną bažnytinėj 
salėj įvyko parengimas, kurį 
surengė LĖKS A 142 kuopa. Bu • 
vo suvaidinta komedija “Mir- 
a”. Publikos atsilankė vidu- 
iniškai.

Remkite Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. ~ Whoiesale
<707 S. Halsted St

Tek Boulevard 0014

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus n 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam j farmas Ir kitus miestus 
žema kaina. Mūsų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristotam an 
■?lis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted Si

Saukit Tel. YARDS 3408

NEKILNOJAMO 
TURTO 

PASKOLOS
4’/2% F. H. A. 

ar 
Konvencialės ilgų terminų 

paskolos

PIRKIMUI—STATYBAI 
—REFINANSAVIMUI

Ūmus Mandagus Patarnavimas

Chicago City Bank 
and Triist Co.
HALSTED AT 63rd. 
Tel. Wentworth 8800

r

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigą, kreip 
kis į Naujienų spulką, 

‘/gausi paskolą ant ilgų
•• metų 1 • '• - ■

1739 So. Halsted Si
CHICAGO, ILL

Garsusis 
kuris yra 
kalbėtojas 
žmogus, per radijo kalbėda
mas pasakė, jog nėra svarbu, 
ar Rooseveltas palaikys kan
didatūra trečiam terminui, ar 
ne. Svarbiausias klausimas 
yra tas, kokia ateitis mus lau
kia ir kokis pasikeitimas poli
tikoje gali būti šioje šalyje 
Europos karo metu. Brickner 
mano, kad dabartiniu laiku 
Rooseveltas yra reikalingas 
šiai šaliai. Jis esąs sumanus ir 
gabus reikalus tinkamai vesti. 
Todėl ir nebūtų išmintinga da
ryti pakeitimą tokiu svarbu 
momentu. Ir taip daugelis ma? 
no. Tokiu būdu Rooseveltas 
gali būti verčiamas palaikyti 
kandidatūrą trečiam terminui. 
Pakol kas pats Rooseveltas 
apie tai dar nieko viešai ne
kalba.

—O—■

Vienas clevelandietis SLA 
narys užsikarŠčiavo, kad esą

sukakčiai paminėti. giau žmonių eina Valyti į re-
Nežiurint kokių politiškų storanus ir mažiau gaminasi 

pakraipų mes būtumėme, ko
kiai religijai mes priklausy
tumėme, bet visgi mes visi 
esame lietuviai, ir tik tą vieną 
tėvynę Lietuvą teturime. Tai 
kodėl gi negalima visiems mi
nėjimą surengti drauge? Tuo 
budu išeitų daug gražiau ir 
daug reikšmingesnis butų pats'maistą. Kaikuric i 
minėjimas. O kai susirenka'Amerikoje mažai yra Šunų, 
tik po kelis desėtkus į paren-'bet pažiūrėkite, kiek maisto 
girną, tai mes patys save maži
name svetimtaučių akyse.

Kada ateina angliškų laik
raščių reporteriai > ir pamato 
mažą skaičių susirinkusių, tai 
išsineša nekokį įspūdį apie lie
tuvius. Nors kožna partija ir! pertai Sako, kąd : tai 

parengimais, ta- švenčių priežastis. Daug 
negali užginčyti

giriasi savo
čiau niekas
to fakto, kad bendrai rengiant
butų daug geresnės pasekmės.

—o—• . •
Y0UNGST0WN, OHIO —

valgį namuose. Tokiu būdu ir 
šunims trūksta naminio mais
to. Tad kenavimo kompanijos 
per pereitus metus pardavė 
septynis šimtus milijonu kenų 
šuns maišto. Kai moterys na
mie negamina valgyti, tai ir 
šunims turi pirkti kenuotą

Suėjo į šeimynišką gyveni
mą Aleksandras Vįšn aukai 

su Aida Navarskaite. šliubą 
?mė šv. Jurgio bažnyčioj. Lin
kėtina jaunai porai ilgo ir lait- 
mingo gyvenimo.

—o—
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Naujoji parapija rengia pa
minėjimą Lietuvos nepriklau
somybės 22 metų sukaktį vasa
rio 11 dieną. Komitetas kvie
čia visus dalyvauti.

Pirma 1940 metų automobi
lių auka buvo berniukas, šešių 
metų amžiaus. Išbėgo iš tea
tro namo su savo dviem sesu- 

mano, kad tėmis, aštuonių ir vienuolikos j

jie sunaudoja. O iš to galėsite 
spręsti ir kiek šunų yra. 

—o—
Per pereitą porą savaičių 

darbininkų samdymo skaičius 
kiek sumažėjo. Tačiau ekš* 

buvo 
dirb* 
sura-tuvių sulaikė darbus ir 

šinėjo inventorių savo 
gose. &,

—o—
j Sausio 19 dieną SLA gene-

kai kurie daug rašo, daug kai- Draugai iš ten praneša, kad ra]įs org. jt Jarus sušaukė 
ba apie susivienijimą, o ma- youngstowniečiai rengia Lie--įUOpų organizatorių susirim

PAŠALINK
RAUMENŲ SKAUSMUS!

Pasijausite geriau, kad šildantis, 
paremiantis, raminantis John- 
son’s Red ross Plaster veiki
mas pašalins raumenų skausrpus 
gėlą ir aštrumus, švarus, pato
gus, lengvas vartoti. Ekonomiš
kas.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų iidirbėjų

REDCROSS 
PLASTER

L

Paštetoėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Phone BOULEVARD 4552 Moterims: TREČIADIENI

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYK SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su akmenų krosnim.

Kambariai dėl pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.
ELEKTRINIS GYDYMAS

1657 West 45th St. Kampas So. Paulina St
A. F. CZESNA, Savininkas.

;>1

ba apie susivienijimą, o ma
žai ką veikia. Tiesa, reikia pa- tuvių dieną vasario 4 dieną, šimelį, kuriame buvo aptarti1 
sakyti, jog kalbamas narys ir- Jie užkviečia ir būrį clevelan- vajaus’ reikalai. Iš susirinkū- 
gi daugiau kalba, negu dirba, diečių dalyvauti. Vieni -kalbės, sių paaiškėjo, jog organizato- 
Laike pirmos pažangos vajaus kiti dainuos, o daugelis taip riai darbuojasi, kad antras pa
gavo vos vieną naują narį, o sau žada važiuoti pas artimus žangos vajus butųQlūb sėkmin- 
buvo pasižadėjęs net dvidešimt kaimynus pasisvečiuoti. Mąt, gesnis, negu pirmasis. Tik vie- 
gauti. Lengva kitus barti, bet youngstownįeČiai mus dažnai L ________________________
sunku pačiam dirbti. Kiti nors aplanko^ tai del-to ir clevelan- Jiad kaikuric orgapizšitoriai

; v labai mėgsta generalį organi-- 
, zatorių kritikuoti, o patjrs la-. LOAN ASSOCUnONofChicago

atvažiavo is bai mažai veikia. Net ir susi- - • . . . ; ' t ,
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.;

sigyveno viešbutyje. jPo: kelių kai turėtų užsičiaupti: jeigu Vat <* v*05:. 9 į“ 12 i
valandų ji susigriebė, kad ne- žmogus savo darbais negali pa-‘ Sub. a lki » valu, . ,

gauti. Lengva kitus barti, bet youngstowniečiai mus dažnai
— V* 'I • 1 4 ♦ ▼y • a • i « v . • • M

rašo, o tamsta nei to nepada
rai.

—o—
Lietuvos 22 metų sukaktį 

minės net trys skirtingos par
tijos musų kolonijoj, ir visi 
minėjimai ’ įvyks vasario mė-

! nesį. Yra apgailėtina, kad net
tokiam svarbiam darbui parti- 

Ijos negali susitaikyti ir sureng
ti vieną didelį parengimą tai

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

KLAUSYKIME
siu rimui W1WIHB&

1

I

diečiaį- nenori apsileisti.
. < —O— ’■ v -y.

Viena moteris ;
New Yorko j Clevėlandų ir ap- rinkimų nelanko; Tokie kriti-

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

Turtas virš - - r - $4,000,000.00 
tsargos fondas virš - - $300,000.00

Dabar Mokame 3^2^ ^ž Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt;

nas dalykas yra apgailėtinas,
i ■ i v ■ ?z v :. / • L. g . ♦ 1 • C

labai mėgsta generalį organi-s
!1CHARTERED BY U. S.

GOVERNMENT
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
1192 ARCHER AVENUE

Phone Virglnia 9780, 
lykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop. 

vetainę renduojam susirinki* 
įams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago. III.
*■■■■■■ ........................  .. ia »V ........i

Mitchell’s TAVERN
2038 VVest Nęrth Avenue

’os užeigos savininkė yra Eli- 
abeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

PETER SUDENT
Atidarė naują vieta ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas. • '

6600 W. lllth St., Worth, III.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studijė Įrengta pir- ", 
mos rųšies su mo 
ierniškomis tižiai** 
iomis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

i

'•y

JDarcus
r ’ • * ♦ •••./ .2 '

RYTINE RADIO
• VALANDA

' .—■■iš stotifcs--

beturi devyniolikos /tūkstančių 
doleriu “cash” pinigais, ku- 
riuos ji atsivežė iš New York’o. 
Tada ji kreipėsi į policiją, I 
kad padėtu surasti vagilį. At- jB 
vykusi policija užklausė, ar ji JI 
buvo užpulta. Atsakė, kad ne,'K 
bet pinigai esą prapuolę. Tada ff 
detektyvai pradėjo pinigų ieš-! B 
koti jos kambaryj ir surado 
užmestus už maudynės. Mat, « 
ji turėjo pinigus paslėpusi sa- S 
vo drabužiuose. Kai nusiren- g 
ge, tai pinigai nupuolė pagal K 
maudynę. B

Suradusi pinigus, policija ją M 
tuoj nuvedė į banką ir palie- W 
pė pinigus padėti, nes devy- ■ 
niolika tūkstančių dolerių bis- Jį 
ki perdaug su sayim

—o—
The Highway Oil 

Trucking firma liko

nešiotis.

Co. and 
nubausta 

trimis tūkstančiais dolerių pa
baudos už tai, kad jie nepa
skelbė viešai savo naujas kai
nas už tavorų pervežimą. Pa
skelbimo reikalauja valstijos 
įstatymai. Po nuteisimo teisė
jas dovanojo du tūkstančius 
dolerių, bet vieną tūkstantį 
pabaudos turės užsimokėti.

» A. A. McVittie, restoranų ly 
gos prezidentas sako, jog kiek 
vienais metais daugiau ir dau

UETUVISKŲ RADIO
PROGRAMŲ ”;S

ELYRIA, OHIO —• Duplex 
Manufacturing Co. praneša, 
kad jų įstaigoje kilo gaisras 
ir nuostolių padarė už apie de
šimtį tūkstančių dolerių. Gai
sras kilęs nu oįkaitusio pe
čiaus.

H ■9KS

-r
X Kasdien ano ryte'

...r - iki 9:U vakar*

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

i

4 ■'

S NSURED
užtikrink savo indeliams tikrą 

apšAugą ir pelną. A
ČIA VISU INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00 <

A

■flndt rtlUnvU*

MADŲ
EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 

ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk... čia ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulkainoka 3'/z* palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

fcSSž!^

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:LITHUANIAN BOILūING,

LOAN AND SAVINOS ASSOCIATION

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SU 
Chicago, m.

Vardu. <

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500

‘A £41

Adresas.

YaUtlja------- *

Lt \
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NAUJIENOS, Chlcago, Hį Ketvirtad., sausio 25, 1940

NAUHCH' s 
'MitK

-*t TMh Q»inrt»»' »\v
Liihuaman News Pub. Co„ ln«
173$ South Jlalsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates 
$5.00 per year in Canada 
$5.00 per year outside of Chicag- 
$8.00 per year in Chicam

<c per copy

Kniered d* Second ’ia>‘ M»tt» 
vlarch 7th 1914 ai ih»- P<»«i 
>f Chicago III., under th<> ««»♦ nf 
Vlarch 3rd 1879

n<«irTw>»

Phfm< metu ....... . ............ 4.0
Trims oiAneaiams _______  2.0<
□viepo mėneaiams 1.5*
šienam mėnesiui ________ T
ucagoj per išsiuntinėtojus: 
✓iena kopija L-___________3c’
Savaitei 18c 
Mėnesiui ..........  " -----__ 75c

APZVALG
"C4 lb,>11 l

Naujienos eina kasdien, išsk) 
ciant sekmadieniui. Leidžia Nau 
icny Bendrovė. 1739 S Halsted St 

"’hicago. III Telefonas Panai QFinn

’ungtinėsy Valstijose, ue Chicagoj, 
paštu: 

(Atpigintą)
vietarps ........1_____ ;------- $5.00
'usei mėty ....... 2.75
rims mėnesiams .........  1.50

Jviom mėnesiams ____ — 1.00
.'ienam mėnesiui -------------75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: 
Metams .... ... ..... .......—----- $8.00
Pusei metų   .......................4.00
Trims mėnesiams ......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mone> 

t irderiv kartu su užsakymu.

Lewis prieš Roosevelto kandidatūrą
Angliakasių konvencijoje unijos prezidentas, John 

L. Lewis, padarė pareiškimą, kuris nustebins publiką. Ji
sai apkaltino'demokratų partiją ir jos vadus darbininkų 
sųvylimu ir pasakė, kad šių metų prezidento rinkimuose 
laimės republikonai, jeigu demokratai nepasistengs at- 
steigti koaliciją su organizuotu darbininkų judėjimu.

Labai aštriai Lewisas išėjo ir prieš trečią Roosevel
to terminą. Rooseveltas, sako jisai, gal būt, gautų nomi
naciją, bet — ' '

“... aš manau, kad prie tų sąlygų, kuriose dabar 
gyvena kraštas, ir to nepasitenkinimo, kurį jaučia 
žmonės, jo (Roosevelto) kandidatavimas pasibaigtų 
negarbingu pralaimėjimu.”
Tačiau yra vienas stambus keblumas, norint atsteig- 

ti demokratų ir organizuotų darbininkų koaliciją. Orga
nizuotieji darbininkai patys tarp savęs nesusitaiko. Kol 
C.I.O. kovoja su Amerikos Darbo Federacija, į koaliciją 
gali įeiti tiktai dalis organizuotųjų darbininkų. Jeigu de
mokratai susitartų su C.I.O., tai A. D. Federacija pultų 
į glėbį republikonams.

Ar nebūtų galima kaip nors sudaryti pirmiausia ko
aliciją darbininkų judėjime? Kitaip, tai — nežiūrint, ku
rį partija laimės rinkimus — darbininkai prakiš.

įliejo komitetas
Labai didele balsų dauguma — 345 prieš 21 ~ atsto

vų butas Washingtone prailgino kongreso komiteto ne- 
amerikiniems veikimams tyrinėti laikų dar vieniems me
tams.

Tas komitetas ir jo pirmininkas, atstovas Pieš, iš 
Texas valstijos, iššaukė kai kuriais savp žing&nįąįs ne
mažai aštrios kritikos tam tikruose sluoksniuose. 'Ęartą 
jį viešai nupeikė net ir prezidentas Rposey eitas. JBet kuo
met visi komiteto nariai sutiko pateikti kongresui ben
drą raportą ir padėjo po juo savo parašus, tai buvo ga
lima num.atyti, kad kongresas įgalios jį veikti ir toliau.

Amerikos visuomenė, matyt, nori, kad butų ištirtos 
ir išvilktos švieson įvairios demokratijos priešų grupės, 
kurios daro slaptus sąmokslus prieš šio krašto konstitu
cinę santvarką. Dies’o komitetas šitoje srityje atliko 
daug gero darbo, surinkdamas medžiagą apie nacių Bun
du, apie Stalino agentūrą .(vadinamą komunistų partija), 
apie “sidabrinius marškinius? ir kitus tos rųšies nenau
dėlius. Ji nutraukė “nekaltas” mąska.s daugeliui asmenų 
ir organizacijų, ir publika šiandien geriau {pažįsta įuos 
elementus, kurie knisasi po Ameriįkos demokratijos pa
matais.

Apgailėtina yrą tiktai, kad komiteto pirmininkas 
kartais darydavo spaudai pareiškimus, nepasitaręs su ki
tais komiteto nariais ir nesurinkęs pakankamai faktų sa
vo žodžiams paremti. Kai kurie žmonės turėjo pagrindo 
dėl jo atakų įsižeisti. 'Bet, aplamai imant, tas tyrinėjimo 
darbas atnešė daugiau naudos, negu žalos.

L. TROCKIS APIE HITLE
RIO Ift STAUINO

SĄJUNGĄ • ■
-------------------------------------- ■

Šios savaites žurnalo “Liber-j 
.y” numeryje įdėtas Leono! 
Trockio straipsnis apie Hitlerio] 
ut,alino sąjungą. Buvęs sovietų; 
Raudonosios armijos vadas,; 
Kaip paprastai, p*šo labai^gyyai 
o* sąmojingai įr kąi kurios jo 
šroikšlos nuomones yra tikrai 
įdomios.

Trockis mano, kad paminėto
je dviejų diktatorių sąjungoje 
Hitleris yra vyresnysis partne
ris. Stalinas laikosi įsikibęs į 
nacių “fiurerio” skverną todėl, 
Kad jisai mano, jogei Vokietiją 
yra stipresne už Angliją ir 
Francuziją. Bet Stalinas pamar
ius, kad naciai pralaįmi, tai ji- 
j>ai bandys persįniesti į įprięšin-; 
gą pusę. į

Trockis laiko visai nepagrįstą 
daugelio Europos politikų įsi
vaizdavimą, kad Stalinas norįs 
ilgo karo (ir planuojąs iššaukti! 
viso pasaulio revoliuciją, kuo
met Laras bus išsėmęs Vaka'rų? 
Europos valstybių jėgas. Jisai 
mano, kad Maskvos diktatorius“ 
revoliucijos bijo, kadangi revo-1 
milicija jį nušluotų.

I

“Tendencija į socialistinę 
lygybę, kurią buvo paskelbu
si revoliucija, yra išrauta su 
šaknimis ir paniekinta. £SR- 
S-je yra tarp dvylikos ir pen-. 
kiolikos privilegijuotų asme
nų, kuriems tenka puse visų 
krašto pajamų ir kurie vadi
na tai ‘Socializmu’. Antra

/ l ' « K 1

vertus, tenai yra apie -160 tnų- 
įionų ŽĮnonįų, kuriuos slegia 
biurogratija ir kurie gyvena 
skurde.” ';.■
Tam privilegijuotam sluoks

niui, su Stalinu priešakyje, ru
pi ne daryti pasaulio revoliuch 
ją, bet išlaikyti dabartinę padė-. 
(į Sovietų Sąjungoje. Visojiie. 
sukrėtimai pasaulyje Stalino 
diktatūrai yra pavojingi.

MONARCHIJA PO AME 
RIKOS VĖLIAVA

Ukrainos ukininkai nusivylę
Girupė amerikiečių {pabėgusių iš Galicijos, kurią dą- 

bąr yra okupąvę bolševikai, į Rumuniją, pasakoja Ame
rikos spaudos atstovams, 'kad padėtis toje ukrainiečių 
apgyventoje teritorijoje yra bloga. Galicijos ūkininkai 
labai nusivylė savo “vaduotojais”, kurių jie laukė, ištiesę 
rankas. Vienas korespondentas rašo:

“Sąlygos, sako jie, išsklaidė iliuzijas tikraįniečių 
ūkininkų, kurie rugsėjo mėnesį sveikino rusų karei
vius, kaip išvaduotojus. Ukininkai statė triumfo var-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
COLUMBUS, O.—John L. Levvis (po dešinei) ang

liakasių konvencijoje. Jis gana griežtai pasmerkė pre
zidentą Rooseyeltą.

Be yisąi nącių valdomai 
Lenkai grąsia badas.

Pirmą karią, Lenkijos istori
joje, kąip sako vienas anglų fco- 
resphh^ntas, lenkų tauta gyve
na pavojuj\e, ką<l jį buą išnai
kinai. Jeigu karas prasi tęs tų ke
letą niefų, tąi prie dabartinio 
nacių šdimipinkayimo Lenkijo
je, butų išžu^y-,
ti arką išmirtų nuo ligų ir ba
do. §upkų Jočiau manyti, kad 
išnyko ^ąųgiaus kaip -20 
milioųų ^įabųių tauta.

TljYSSENĄ "

Vokietjjos p.oųci ją lįšįeido 
‘‘tarptautinį varantą” (įsakymą 
areštuoti) prieš stambų Voiue 
tijos pramonininką, Fritzą Thy- 
sseną, kuris pereitą vasarą pa
bėgo į užsienį. Seiliaus tas vo-! 
kiečių kapitalistas buvo karštas 
nacių rėrųėjas. Jam tarpinin
kaujant, Vokietijos pramoni 
nirimai ir hąnkinurkai sukėlė di-' 
dėlės sumas pinigų Hitlerio 
rudiparškinių gaujoms šelpti.

Policijos varante Thyssenas 
yra kaltinamas vagystė, sveti
mų pinigų pasisavinimų, apga
vyste, tąksų nemokėjimu ir per
žengimu įstatymų apie valiutą.

Fritz Thyssen buvo kurį lai
ką apsigyvenęs Zuriche (Šveica
rijoje), paskui staigiai iškeliavo 
į Portugaliją, ir sakoma, kad 
jisai ketinąs važiuoti į Pietinę 
Ameriką.

Dėdė Šamas valdo monarchai 
ją. Daugumas amerikiečių apie,' 
tai nieko nežino. O betgi tai yra 
faktas. ;

Tą monarchiją aprašo Irying 
Wallace žurnale “The American 
Mercury”. Į pietus nuo Filipinų 
salų guli dvejetas 4pkstwęįn 
Šulu salų, Lųrįose gyyena .dau-į 
giaus kaip pusė mįjiono ikarinj 
gų žmonių hnohametoniškos tP 
kybos. Jų valdovas yra sultonas 
ilsmalc Kiram. .Amerikos val
džia moka jam kasmet .po 
000 algos. Šūltono ^palocius”' 
— dviejų kambarių stubelka — 
yra Jolo saloje.

NACIAI STENGIASI IŠ
NAIKINTI LENKUS

Žinios
Musų žy.ejai įr jy 

inventorius
KAUNAS.

visus musų pajūrio žvejus ir 
jų inventorių pasirodė, kad žve
jų yra apie 2 tuksi. 500 žmo
nių; jie turi 50 motorlaivių, ke
liolika katerių, 85 burlaivius, 
46 irklinius laivelius ir apie 
600 tinklų.

Naujų laivelių musų žvejai 
pradėję pirktis iš Latvijos žve
ju.

Suregistravus

Registruojami dar
bininkai

šiomis

Ryklių antplūdis Lietuvoje
Karas labai demoralizuoja žmones.—“Nikolajevskije sol- 

daty”. — žydų gyvenimas euristinėje Rusijoje. — 
Žydai rųsifikątoriai. — Rusijos žydhi Vokietijoje ir 
kitur. — Spekuliantai žydų tarpe, r— Spekuliantų 
veiklą Lietuvoje. — Metas sudrausti parariau.
kitur. — Spekuliantai žydų tarpe. -

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ŠVENČIONĖLIAI, 
dienomis apskr. s-bėj pradėti* 
registruoti laukų darbininkai, 
norį vykti laukų darbams į Su
valkiją ir į kitas Lietuvos vie
nas. Tokių darbininkų jau su
registruota apie 300, bet dar 
daug darbininkų negrįžę iš 
Latvijos ir Estijos, į kur išvy
kę laukų darbams.

Du plentai

Įįšę Įlietu vos
LONDONAS. — Anglijos lie

tuvių kolonijos, ypatingai Loų- 
■ dono," M’dnchesterio ir Škotijos 
lietuviai1 taip pat giliai ir ąu 

i .dideliu z'džiaugsmų pergyyeno 
^Vilniaus 5, 'sugrįžimą ;Lietuvai.’ 
Apie' Vilnių įkalbama ir ties 

. Lažiiyčia1 susirinkus, ir klube, 
ir namtiose įr darbe. Žinios 

vapie Viliiiip skrenda iš lupų į 
■lupas, laikraščiai su žiniomis 

! apie Vilnių gaudyte įšgaudomi. 
Gruodžio 3 d. Londono lietuvių 
(kolonija surengė specialę Vai
niaus grįžimo šventę savo ko
lonijos bažnyčioje ii' klube. 
Niekas neatsimena tokio gau
saus lietuvių s.usiburimo, kaip 
itą dįeną. Iškilmėse .dalyvavo ir 
Lietuvos atstovas Balutis su vi
su atstovybės pey^onalų. Šven
tės iškilmių programa buv,o 
baigta sveikįųimo teĮLegrajno-1 
pūs respubliį^s .prezįdentuį, 
vyriausybei 4r ^įinįaus lietu-: 
viams fir ęia pat surinkta vil
niečiams šelpti 600 litų aųkų.1 
Mąųchesterio lietuviai irgi \ąt-- 
ąiųųte vilniečių reikalams jau 
4 svarus ir 10 šilingų, o Škoti
jos Jietuviai per savo laikraštį 
“Išeivių Draugas” pradėjo ,rim 
kti aukas Vilniaus kraštui pa
remti. !

Moraliai dalis jų kaipo pre
kybininkai dar labiau sukjužo. 
Kiti jų išliko sy.eįkesni ir to
liau štai kad ir Prancūzijoje — 
dar varo rusifikacijos darbą. 
Iš jų tarpo vyriausiai iškno vi
sokių ir visokie valiutų speku
liantai.

Juk iš jų tarpo vyriausiai bu
vo neigiamai veikiamas Pran
cūzijos frankas^ ypač tuo metu, 
k$i Prancūzijoje buvo Įsigalėju
si nuosakesnė demokratijos v y? 
.riausybė: Iškilus Lenkijos-Vo- 
kietijoš karui ir Dancigui grį
žus vokiečiams, šie spekuliantai 
jau movė daugumoje į Baltijos 
valstybes.'

Jų keletas dešimtis atsidūrė 
dr Lietuvoje ir čia tje įgudę ry
kliai jali yar.o $avo darbą. Per
ka — parduoda viską, ką tik 
galimū pirkti ir parduoti.

Kadangi jie kaipo svetimša-

yaryli šlykščius spekuliacijos 
darbus.

Tokių esama ne vien tik žydų 
tarpe,, bet ir kitų tautų, čia

Prieš pasaulio karą Vokietija 
bandė nutautinti Poznanę ir 
Pamarį kolonizacijos keliu. Ji 
kėlė į tas srįlis vokiečius ūki
ninkus iš Vokietijos gilumos. 
Bet šitas metodas gerų vaisių 
nedavė.

Dabar vokiečiai ir vėl valdo 
tas lenkų apgyventas žemes. 
Hitleris imasi kitokių priemo
nių, kad tenai įsigalėtų “vokiš- 
kumas”: jisai Stengiasi lenkus 
tiesiog išnaikinti.

Viena, lenkai tūkstančiais yi'a 
gabenami iš vakarinės Lenkijos 
į Varšuvos ir Liublino sritis, o

KAUNAS. — Pavenčio cuk
raus 'fabrise kasdien ♦ dirba 
1200—1300 darbininkų trimis 
pamainomis po 400 ir per .die
ną pagamina po 1500 maišą 
,cukraus. Vidutiniai šis fabri-l 
kas per -sezoną pagamina apie; 
15 milijonų .kilogramų cukrau?.’ 
Šiemet pagaminta ir gabalinio 
cukraus 14 tuksiančių dėžių po 
50 kilogyąmų kiekvienoj. Rūn- 
Lelių .^ųkrįpgupias šiemet bu
vo įjaiį ^cukraus nebus
galimą i^^įplį daugiau kaip 
kitaip fpięįąit?-

•tus sodžiuose >>r barstė gėlės kareiviams, iku«pi< jie H,2 ' .. f
atėjo. Kadangi jie tikę josi, kad-pagėręs fii
jie turės, nepriklausomą Ukrainos resptiblifcą, ’kaip
buvo žadėję sovietai.”
Bet, vietoje to, jie susilaukė dar didesnio skurdo. 

Kainos pakilo ir pasireiškė ^maisto ir kitų daiktų truku
mas. Galicijoje bolševikai elgiasi panašiai, kaip jie elgėsi 
okupacijos laiku Vilniuje: gabena'prekes ,į Rųęijps gįįųL- 
mą. ’

kijos miestuose lenkų inteligen
tams ir buvusiems valdniin- 
Jęoųps a t įpiląs .boy^įk visoks mž- 
įątfjmb taip įką$ jie gyvgna ųej 
ąpsakopiaųą skuręje.

Daugelis lenką sugrustą į ka
lėjimus ir koncentracijos sto- 
vyjkjąs. Už menkiausius pųslkal.-, 
timus jie yra baudžiami mirtim."

VILNIUS. — Draugija užsie- 
įniy 4jetiUyią;ns remti iki gruo
džio p d. užaąegiątravp Vilniuje: 
jš yięo 2658 ūthęgųsius lįetu-l 
'Vius. Atbėgę yra'iš vokiečių: 
pkupųo^ųjo Suvalkų krašto ir. 
įrųsų valdžioje likusios Vilniaus: 
srities. Atbėgusiųjų skaičiuje 
yra 1974 vyrai, 621 moteris, Li
ti vaikai. - Lenkų kalėjimuose 

var'‘ 
gintų už)lietuvybę, yra 114.

du verstis prekyba, tai samdo 
vietos žmones. Kiti jų jau lei
džia šaknis Vilniaus mieste. Kai 
kurie Vilniaus miesto lenkai 
abejingi dėl savo likimo čia 
skuba savo turtus likviduoti. 
Šie tarptautinės markės speku
liantai tūri savo einamas sąskai
das įvairių valstybių bankuose, 
jų tarpe Anglijoje ir Prancūzi
joje. Tad lenkams, norintiems 
išvykti svetur, gera proga savo 
■turtus likvidavus, šiems speku
liantams perlaidus išvykti į anas 
valstybes, nes jie jau t tena i gau
na iš bankų atitinkamais če
kiais pasiimti pinigus.

Žinomą, visos tos .prekybinės 
sutartys daromos svetimais var
dais. Tie'rykliai kaipo svetim
šaliai pirkti, įsigyti Lietuvoje 
turto negali, tai tenka kitų as
menų paslaugą .pasinaudoti, bet 
kiti ,jų stebėtinu įbudu greitai 
»jąu lįsigijo iLie.tu.vos ^pilietybę... 
. Trumpai tar(us, šie rykliai 
fitipriąi demoralizuoja visą Lie
tuvos gyvenimą! Jų pilni viso
kie įbarai, restoranai, viešbučiai, 
>kur jie girtuokliauja ;ir fpaleis- 
tuvauja.

Tai vis žmonos praradę bet 
kokią sveiką sąvoką apie tikrą 
prekybą ir. ūkišką gyvenimą. 
Jiems Lietuvos (krašto (reikalai 
visiškoj nerupi, jie čia nori tik 
pasipelnyti, palėbauti ir pirmai 
įprogąi jiasitaikius svetur išsi 
nešdįnti. Kitų jų vykusiai at
vaizduoja .nuo karo žymiai nu
kentėjusius ir neturinčius kur 
prisiglausti... o tuo pačiu melu 
gyvena labai išlaidžiai. Apie 
ijuos suka visokie tarpininkai, 
4nakicriai,. kurie jiems padeda

lės, ištroškusios gerai palėbauti 
ir pasipelnyti. Jos apsukriai, 
naudojamosios savo visuome
nine padėtimi padeda tiems ry
kliams sukti niekšybės lizdus.

Kai kuriuose Kauno restora
nuose niekuomet nebuvo tiek 
lėbaujančių žmonių, kiek dabar 
jų būva, čia negirdėsi lietuvių 
kalbos, čia kalba vokiškai, ang
liškai, lenkiškai, ir visas reika
las sukasi tik apie spekuliaci
ją.

• Tiesiog bjauru žiūrėti, kad 
šjų ryklių tarpe sukinėjasi da
mos, kurios musų yisuomenėje- 
turi dar gerą vardą ir visuome
ninę padėtį. Tai parduodama 
Lietuva. Jos turtai nežinomais 
suktais keliais plaukia į užsie
nius. Lietuvai čia jokios nau
dos, nes pinigines operacijos at
liekamos per užsienių bankus.

ŠVENČIONĖLIAI. — Apskr. 
s-bč susirupinusi dviejų plen
tų liesimu. Plentas Švenčionė
liai—Kaltanėnai pradėtas, o 
plento Turmontas — Zarasai 
statybai ruošiamasi. Pastarasis 
plentas bus 14 km ilgumo ir 
Zarasus j4mgs su Turmonto ge- 
lež. stotim. Švenčionėlių — 
Kaltanėnų plentas bus apie 10 
km ilgumo.
Baudžiami spekuliantai

ZARASAI. — Rugsėjo pir
momis dienomis daugelis pre
kybininkų suslėpė savo prekes, 
tikėdamiesi vėliau geriau pasi
pelnyti. Bet šiomis dienomis 
policijos pareigūnai gavę žinių, 
kad kai kurie prekybininkai 
turi suslėpę prekių atsargai, 
padare kratas. Kratų- metu bu
vo rasta daug suslėptų siūlų, 
muilo ir kt. prekių.

Gyvena vilose

ri t n rii iaifei r i i iiiain illiiiiiiiiliitt ■M

kios naudos.
Bet dar kas toje visoje isto

rijoje įdomiausia, kad net yra 
tokių gydytojų, kurie neturi tei
sės kaipo svetimšaliai čia užsi
imti gydytojo praktika, o vie
nok ja verčiasi. Yra tokių gy
dytojų iš vielos tarpo, kurie ne
legaliai užleidžia savo gydymo 
kabinetus ir dirba pusiau!

Žinoma, tokie nelegaliai gy
dytojai jokių valstybei mokes
čių nemoka. Tai šlykšti speku
liacija, kuri visais keliais g.Lai 
leidžia šaknis į Lietuvos, gyve
nimą.

Metas butų visa tai kieta ir 
negailestinga ranka sudrausti, 
šitiems spekuliantams negali 
būti jokio pasigailėjimo, nes jie 
demoralizuoja visą musų kraš
tą ir kartu kenkia Lietuvos val
stybės ūkio reikalams.

Yra tokių niekšų parsidavė
lių, kurie šiems spekuliantams 
visokiais budais patarnauja. Jie 
juos aprūpina Lietuvos valsty
bės pasais, jie jiems suteikia 
prųgos verstis šlykščia spekulia
ciją.

Visi Itąe svetųnšaljai, atvyku- 
sieji iš Litur, 4uoj 4uri būti su 
jausli. Kilį jų ^tiesiog čia .iiele. 
galiai įsikuria. Yra kas juos yri- 
glaudžią! Tai pikčiausi jLietųvo- 
je parazitai, tie grybeliai, kurie 
pūdo Lietuvos orgapizmą. Pir
moje eijejc ,l,cklų juos patikrin
ti, iš kur ir tjcaip jie čia verčia
si. Tektų tų restoranų lankyto
jus apdėti tam tikru mokesčių. 
Viešbučių priežiūra huvlų Luti

ŠVENČIONĖLIAI. — Prieš 
pat karą į miestą suvažiavo 
daug karininkų šeimų ir šiaip 
turtingesnių lenkų, kurie apsi
gyveno vasarvietės rajone esan
čiose vilose. Kadangi vilos į- 
rengtos tik vasarą gyventi, da
bar nepaprastai šalta. Malkos 
Švenčionėliuose labai pigios, po 
Lt
rint to, namie daug kur vai
kai negali ruošti pamokas, ka
dangi per šalta.

1 mtr., tačiau, nežino

Aktualus klausimas
ŠVENČIONĖLIAI. —Ūkinin

kai nedraudžiami kirto med
žius ir skubėjo apsirūpinti sta
tybine medžiaga. Yra valsčių, 
kur tik nežymi dalis ūkininkų* 
nebuvo susidomėję miškų, nes 
neturėjo arklių. Dabar dauge
lis ūkininkų bijo galimų baudų 
už miško medžiagos kirtimą ir 
laukia kaip išsispręs šitas klau
simas.

vandens
ŠVENČIONĖLIAI. — Mieste 

labai gilu vanduo, maža yra 
šulinių, todėl moterims sunku 
apsirūpinti vandeniu.

sustiprinta, kad lenais neitų 
naktimis ištvirkavimas.

Apie tąi Ljfotuvoje jau daug 
kalbąma, bot labai mažai da
roma. O jau tikrai melas -Lietu
vai apsivalyti nuo šių tikrai 
šlykščių parazitų. Jų vigų tikra 
vieta, tai priverstinų darbų sto
vykloje. O tos poniutės, kurios 
taip pamėgo tuos savos rųšies 
svetimealius, turėtų būti tuoj iŠ 
miestų išvarytos į kaimą bulviiy 
skUfiti.

Kaunas, XII—>10.
(GALAS)
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Kur saulė nenusileidžia
Vaizdai Iš Suomijos Gyvenimo

Po šimtmečių kovos už savo kus rėželiai ariamos žemės, iš 
tautines ir politines teises,1 
4947 m. gruodžio 6 d. buvo 
paskelbta Suomijos nepriklau
somybė. Tos Suomijos, kuri 
iųuo musų yra netoli—pasiekia
ma per pusantros paros—bet 
kurią mes pnažai pažįstame, 
dėl to, kad ji yra ypatingose 
gamtos ir susisiekimo sąlygo
se. Suomija didelė valstybė ir 
maža tauta. Jos plotas siekia 
388,217 kvadratinių kilometrų. 
Tai yra toks pat plotas, kaip 
buvusios Lenkijos. Tačiau Len- 
k joje tapi plote gyveno apie 
34 milijonai žmonių, o Suo
mijoje nepilni keturi milijonai 
—3,834,660. Tai yra todėl, kad 
73.5% viso ploto užima miškai 
ir geroką dalį ežerai bei upės. 
Nenuostabu, kad daug kas 
Suomiją vadina ežerų kraštu, 
nes čia jų priskaitoma apie 
60,000. Suomija dar vadinama 
nenusileidžiančios saulės arba 
baltųjų naktų kraštu, nes vasa
rą, apie birželio-liepos mėn. 
kai kuriose Suomijos vietose 
saulė beveik nenusileidžia, ir 
naktys būna šviesesnės už da
bartines apsiniaukusias musų 
dienas.

Žmonių gyvenimas sunkus, 
nes gamtinės sąlygos nepavy
dėtinos: miškai, ežerai, upės, 
balos, pelkės, akmeninės uolos 
ir tik mažais protarpiais smul-

kurios per dideles pastangas 
išsikala grūdas, nešantis vargo 
nebijančiam suomiui miltų 
kietam blyneliui. Sakau blyne
liui, nes suomis ūkininkas re
tais atsitikimais valgo duoną. 
$iaip jis kepa kietus, storus 
blynus, paskui juos pamirkęs 
sriuboje valgo vietoje mūsiš
kės duonos. Suomiai tik ypa
tingai gerais metais šiek tiek 
grudų eksportuoja. Tačiau dažT 
ųiausiai jų įsiveža iš svetur. 
Užtat jie daug išveža miško 
-medžiagos (toje pramonės ša
koje dirba apie 80,000 darbi
ninkų), kailių (sumiąį žymiau
si šauliai Europoje, ir jų di
dele gyventojų dalis verčiasi 
iš medžioklės milijoninių hek
tarų miškuose, kurįų yra 25 
milijonai hektarų, kai Juo 
tarp dirbamos žemės tik 2, 
515,000 ha). .0 vis dėlto ofici- 
alinė statistika rodo, kad iš že
mės ūkio gyvena 59% gyvento
jų (atskirų ūkių priskaitoma 
ligi 300,000), tačiau dalis ūki
ninkų dirba miškuose, verčiasi 
medžiokle ir žvejyba. Pramo
nėje dirba 16%, prekyboje per 
4%, transporte apie 4%, valdi
ninkai ir laisvos profesijos su
daro per 4%.
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Gaminama tik vienas Ukraa Ex-L.ax I 
ĮshlSmėkite raides ■‘E-X-L-AX” ant 
dėžutės ir kiekvienas plytelės. Kad J 
gautumėt geras pasekmes, reikalai) • 
kitę originalia Ex-Lax.

____ . i
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NAUJIENOS, Chicago, -Ui.

COAL
o * /

EGG ................... . ........... $6.00
NUT   ............... $6.00
LUMP ............  ’• $6.00

■ MINE ■ RUN - t $5.75
STOKER Screeųings.... $5.20 

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

LIETUVIŲ KALBOS

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

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

:;>s Si

LOS ANGELES, CĄL. — Profesiona u futbolo komandų susirėmimas.
 ■ :

vo sunkiai uždirbtą pąųi A(pįr kaip pusei Suomijos. Pigus ku
niginis vienetas, kaip musų sisiekimas visokiomis priemo.- 
centas), bet jokiu būdų nępąT nėmis (Suomijoje susisiekimas i 
ims jam nepriklausančio sve- Jakai .išvystytą?: visame krąš-' 
tirno. Prekyboje, net ir turga-1 te yrą 64,715 km tinkančių au

gai i būti tikras, kad fų ąųsįsi,ekįmuį kelių, 5,491 km 
sumokėsi teisingą prekės ver- geležinkeįlų, 47„0Q0 km vidaus 
tę, daugiau prekybininkas jie- vandens kelių), pigi spąuda,

Lietuvos Padangėje
vietoje

A

Gyyeptpjąį ęusiruųpįnę 
dėl pasikartojančių 

.vajgysčnj

KląjpėdišJftm perka 
Kalėdoms

SARTININKAI. — Pereitais 
metais esame ir spaudoje skai
tę, kad Panemunė maitina Til
žę. .šiais melais maitinimo £en- 
Iras „yra Sartininkąi ir idąipĮČ- 
diškiai mielai čia lankosi pasi- 
valgyti dešrų, nusipirkti žąsų, 
ančių, taukų ir kt. maisto pro
duktų. Gruodžio 19 d. buvo at
ėjusių virš 50,0 žmonių. 'Vietos 
ir apylinkės žmonės §u žąsimis* 
ir maisto produktais nustojo 
visas pakeles. Klaipėdiškiai nu
pirko virš 200 žąsų ir ančių. 
Dabar klaipėdiškiams besilan
kant -musų pasienio ūkininkai 
Surado naują .rinką savo mai
sto produktams, kur parduoda 
daug (brangiau pegu turguose. 
Ryšium su (klaipėdiškių atsilan
kymu, labąį žymiai 'kainos pa
kilo ir tarnautojai yra atsidū
rę keblioje padėtyje, nes čia 
pragyvenimas yra žymiai bran
gesnis negu Kaune.

Ai Vidurkį Užkiete* jimas Kliudę Jusn.: Darbui?
Ar jue alslUekate savo darbe — nepajėriat 
atlikti savo užduoties rerai. dėlto, kad 1^Į>‘ 
čiatės prastai, nenormaliai, esat pavarre? 
Tad patikrink pats save. Gal dėl vidurio 
užkietėjimo jus taip jaučiatės. Gal junta 
reikalingas liuoguotojas. Jeigu tai jums yra 
—pamėginkit Ex-Lax!
Paimk plytele ar čvi prieė einant gulti iifc- 
nakt. . . Ex-Lax gardus kaip skanus 6 kb> 
ladas. O ryte pamatysi, kaip daug geriau 
jausies po. gero visiško viduriu iftvalymb. 
_x-Lax veikia gerai — bet Švelniai, be ii- 
ittempimo ar nesmagumo.
-x-Lax yra patikimas Selinyplnig liuosųp- 
.ujas — geras visiems, nuo senelio iki ma|o 
ai ko. tOc. ir 2Bc. dėžutės viso.se vaistinėje.

V

JU'UP, ■ *■

užsiprašys. O jei esi užuomar
ša, keliaudamas prie savo 
daiktų prikabink savo adresą: 
tuomet daiktai, nors juos pa
liksi laive, traukinyje, garlai
vyje, autobuse, kavinėje, res
torane, viešbutyje,—tave su
ras. Net ir tuomet, kai jie bus 
daug tūkstančių verti.

□ 

•r •

Suonjiis be darbo — ne suę- 
mis. Studen.tė ar .studentas, 
nors ir baigęs universitetą, ne
gali gauti vietos be jų vaidina-

Suomis, kaip minėjome, jau 
vien dėl gamtinių sąlygų tu
ri būti darbštus, nes tik per di
delį darbštumą gali sau ir šei
mai pasirūpinti duonos kasdie
ninės. Užtat suomiuose kiek- _ . _ _ ,
vienas darbas laikomas gar- mos “gyvenimo praktikos”. O 
bingu ir tik dirbantis laikomas t°ji praktika .pasireiškia per 
doru ir lygiateisiu piliečiu. Vi- darbą. Lankydami Sųųmiją, vi
soks darbas 
lygią garbę

nemoĮcąmas .bibliotekų įrv skai- 
Įtyjdų Jąųkym.as, tžemoą kainos 
įeiti į teą(rus ir kitas kultūri
nes pramogos, pigus maistas. .. .... „
Pžtat flors .darbininkų daug ]vyko dar ;1S B*1'
medžiu Pramonėje, fedp aa- k°J°.’ Kakbaraičių k., R<-.

kyla, jliM' ar.ti 80,QQ0 ir jeitose samių valse .pavogta 7 kai- 
: -- j hai, 20 m. audimo, bątąj, daug

nedarbo baltin^ :ir kitokio Jurjo, y.er-
’ ’ _ tčs ųž 4Q0 Lt. Iš ukin. Kąptu-

a rauskio dr Dukauskio, gyy. Šar
kių k., Raseinių valse., daug 
drabužių, paukščių įr pora pa- 

Past^bėtiną, kad va-

RASEINIIA. — šiomis die
nomis, be anksčiau įvykusių 
apylinkėje daugelio vagysčių,

kojo, gyv. Kakbaraičių k., R->

pramonės §ajws,e ąpie 128,000 liai- 20 audimo’ ^tai, daug 
darbiniųkų), tačiau ] 
klausimas neaktualus. Paskų- 
Jiųiais mętųis visame krašte 
buvo vos apie 1,50.0 Jbedarbių. 
Pažymetiųas darbiniųkų gyvė- . 
nimo bruožas, kad jie labai 
organizųoljįtaupus; retas atsi- vyksta ta antrų, tre- 
tikimas, Tad pasitaikytų gir
tuoklis; ią^ąį daug škaito lai-

Duodam Paskolas ant 
Pirmų Morgičių

Ųhicagęj ijr Ąpįelinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui naujų namų

MOKAME 9
Dividendų už padėtus pinigus

ĮK^ekyifPo asmens taupiajai yra 
Fedcral §ąyątigs & -JLoan Insurance

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

KREIPKITĖS J

Suomijoje turi sur sutiksite jaupus žmones? 
ir įstaigoje dir- dirbant laukuose, miškuose, 

bantis, ir fabrike- darbininkas, žvejojant, traukiniuose, ąuto- 
ir ūkininkas, žvejys ar medžio-Rusuose konduktpri a u j a n t, 

• - ’ -' - viešbučiuose, valgyklose ir re
storanuose patarnaujant, kal
biesi su tai žmopėmis jr neti
ki, kad paprasti darbininkai. 
Jie puikiai nusiiųąpo apie įme
ną, literatūrą, orientuojasi po
litikos jda.usįmųose, , dažnai 
moka ir svetimų kalbų. jBesi- 
kalbant paaiškėja, kad tai stlir 
deniai. Studentą), kilę iš kai
mo, vasaros metu grįžta į |<ai- 
iną ir dirlia kartų su •]

to jas nesivaržydamas sėda prie 
vieno stalo. Tačiau nė vienų 
draugėje netelpa tas žmogus, 
kuris praktikuoja gyvenimą iš 
svetimo prakąito. Vagystės, nu
sikaltimai Suomijoje toks re
tas atsitikimas, kad į teismą, 
kada vagis teisiamas, renkasi 
plačios apylinkės gyventojai. 
Tai yra didelė apylinkės sen
sacija. Vagystės nusikaltimas 
prilyginamas žmogžudys t ė s 
nusikaltimui.

Suomis nepaprastai sąžinin
gas. Jis brangina kiekvieną sa-

čią dieną. Policija kelis įtarti
nus asmeųis tardo, tačįau va- 

kraičių ir'liiygų.ljat"/ Suornir «FS«iJ . nepavyko ^aiškinti, 
joje neraštingų žmonių visai Daugelis-Basemių yals.c. gyyen- 
nėrą, sunku butų rasti dųrbi- tojlJ Pašyti ąps v.-kų, 
niriką, kuris nebūtų baigęs.jš šios apylinkes į butų iš- 
ųors • pradžios, mokyklos. Šuo- pienas gyventoja?, du
rnių kultųra galėjo augti daug »vagM0.es jąu anksčiau
anksčiau neį, sakysime, Lietu- baustas daugelį kartų. Del 

pasikartoj ančių vągysčių gy
ventojai yra priversti nemie
goti Jr saugoti savo turtą.

voję, nes.^ųpmijoje laisva šuo 
mišką pįrnjpji mokykla jau 
buvo įsteigta 1858 m:, o pirmas
suomių kalba laikraštis išleis; 
tas net 1775 m.

4.' Ar tai pažaga?

PALANGA; —Palangos mie-Suomija £ayąj, kmp £^09
įkrautas. J^ gąąaįtągavo miesto teises Jr 4 *Q

DEL INFORMACIJŲ

iflįDERALSAVINGS
WAND LOAN ASSOC1ATIONAND 1OAN ASSOC1ATION

O f CHICAGO

2202 W. Cermak Rd
Tęlephone Canal 8887

Chicago, III.
Ben. J. Kazanauskas, Secretary
* • * •» : . r » • * * » •

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

Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

i -i

M

įif^^įSįiįyįį

2394
COPR. IW, N£U>lfcCRAFT SERVICE, INC.

. HAT AND MUFF SĖT PĄTTįERN
No. 2394—Mėgsta 'kepuraitė ir ‘‘Muff’

...

;Į;

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Ohleago, III.

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man -Pavyzdį No

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

I Adresas........ .............. . ..................................................... .....................
■ TTT ............- ,•

Miestas ir valstiją..... ..................... .......... ....... ................................

No. 2394

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS _
VIENYBE

Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 
Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulioIR LIETUVOS.

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

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.

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

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

Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 
persiuntimas į Lietuvą ir kitur.LITHŲANIAN PRESS CORP.

193 Grund Street Brooklyn, N. Y.

. ribas buvo • įtrauktas ir -Kan- 
nepąpyąąįi. tininkų kaimas. Iki šiol paštai 

‘ ~“ i korespondencij as

; ; ' 1 k-itais 'tos •ey'ipiHg^.tĮis
ukininko šeimos nariais. Latl- yr? r -- --  ,

njolcyklas visur bu?i. .pnstatyda.vo
_ žay.Clas. E^eyąri, sąlos, :p*išiašpr j namus, bet nuo gruodžio 1 

i...JKai kyr d. Palangos pašto viršininkas 
tose vietose ežerų rajonai lan- paskelbė raštu, -kad į minėtą 
kytoją -užburia. Atrodo ne nar -kaimą korespondencijų prista- 
.ųraji gamta, .b,e,t įjtnantrios dai- tymas laikinai sustabdomas, 
liųįpįęp ranka? kųrinys: ąiąur motyvuojant tuo, kad sumažė- 
ro? ,ežęru vagos, .dąr siauresnės jo laiškanešių skaičius. Kol Pa- 
žųijnės juostąs, pųdidųte jr ne- -langos pašte buvo tik du laiš- 
gaųsia ąugipeiąįja pąpjipšto?, 9 kanešiai, korespondenciją į na- 
tais siaurai? ^ęmas rėželiais *mus atnešdavo, bet dabar Pa- 
J^tį .Miąi, jgejlęžiųkeiiaį lan50S P.ašte ^ra net >k.eturi 
prptąypįąis ^ynjų pąmejiai -ir,laiškanešiai, o Kantininkai pa- 
'pųęiųtos yasą^iųgs, pąpatori- 
jo?. JEžerąįs plaukia dąųg .mor 
tarinių ir kurinių Jąiyelįų. yi? 
sųr kpibžda žyereliaį ir paukš
čiai. paiigfaų ^mailių lanko/ 

vietose ^yeyys ir paukš
čiui labai pryųųkę* j? žmogąųs 
raukus patys įma muistą, Mąt, 
sųųiųįąi ųejpąprą^tąi ų?yli sa
vo fr jos ,gy.yųnąs« jš- 
s^iri’ąųt lųedjžįoklei skirtųs 
Žy čyis j r pąųkįčįųs, ir lai lik 
tųm tįkgųbąe r^ezervatųo&e, .ki
tur jųkio gyvių .nepaliečia. 
Pąug .kur matysi paminklus su 

f l?>KUk?.čių( biustais.

Nedaug tėra Europoje -tokių. 
Jautų, 'kaip suomiai. Tai Jauta, 
užgrūdinta šįhUmečių kovomis 
už laisvę ir kultūrą, ų su ne/ 
priklausomybe dar daugiau 
sustiprėjusi. Netenka abejųti, 
kad suomiai, nežiūrint kokiose 
sąlygųse ateityje
gyvdriti, Visuomet išlaikys sa
vo suomiškumą. A.”

i- ------------ 1— -------- - ----——---------- ----  

Skelbimai Naujieno.se 
duoda wtdą dšlte, 
kad iz&žios--------------- ■
yra naudingos.

kautieji pradžius 
vaikaį visuomet padeda moti 
noms namų ruošos darbus 
dirbti, smulkius ūkio dąrbu? 
atlikti, iręs suaugę vyrą! įąbaį 
retai pasilieka namie. Jie veina 
uždąrlĄąųįi į,miškus -ir dirbtu
ves, į njędįftpįįę, pląųkia į ęže-

di-ai, mažos ąąjlęjčs

laikinai sustabdomas
linuko tanką? kųrinys:

Šitaip dirbdami suomiai ga
li gražiai gyventi. Kaimuose 
gyventojų nameliai maži, ta? 
čiau nepaprasta švara, jauku
mas. Suomiai nesipuošia, *bet 
ir apskarmaliavę nevaikšto, 
-uomiai daug maudosi, nes 

kiekvienam arti upė, vartoja 
daug muilo, užtat suomiai svei
ka Jauta. Sveikatos reikalams 
jie turi pakankamai įstaigų: 
497 ligonines su -24,471 lova, 
labai daūg sanatorijų,' darbi
ninkų sveikatos reikalams ii-į 
gonini.ų, draudimo kasos išlai
ko daug gydymo įstaigų, o 
Tamperės miesto apylinkėse 
įrengia ištisi sanatorijų ir ki
tokių gydyklų kvartalai, kur 
iš visos Suomijos sūvažiuoja 
darbininkai poilsio ir sveikatos 
taisyti. '

pąrįjininkų uždarbiai jąėpa

net ^keturi

Što nebegauna. . *
Tai jokiu budu neprisideda

,dos paplitimo sąlygų.
prie pažangos, ypač prie spau- 1 w t • 1 • 1 ‘ 4

Arklinis .cukrus

lygsta išląiUoips. Visur, net so? 
stjnęjc Įlelsįnkyje įįįutąi ląbai 
pigus. Visos 4arl>inADkų šei
mos pajėgia sąin,dy.tis ^erdvius 
butus, net su mūsiškai vadi- 

!-• * * • » i •» » 7 < • » ■ r ■ ■ t

namais "patogumais”. Pigi el
ektros šviesa. Elektros šviesą 
turi ir daug kaimų gyventojų, 
nes ant Imątrąs knoklįo ,pąr 
kinkyta ^Įųlžinįšką 
stoties tiekia energiją daugiau

r L , \ ... ., .• ‘ f

i’-AL i..... > 1 t- f. .

. KLAIPĖDĄ. — Gruodžio 19 
d. Klaipėdos kr* buvo gautas 
cukraus transportas. Cukraus 
laukė visi, neš kelios dienos 
jau .neturėjo ir dar tikėjosi, 
kaip šventėms jjąųgiąųs gąųti 
negu jpąprąstai čUlig kortelių. 
Cukrus nustebino visus. Kas 
jau buvo nusipirk.ęs, tai vienas 
pas kitą jięšė parodyti ir tei
ravosi ąr Čia yra ^Ukrus ir ko
dėl negaunama Wtp cukraus, 
įjabąr pąyi^yihęjamą^ cukrus 
yrą tas pats ^geįtonąs, kprĮs bu
vo paropodamas laike pįdž. 
karo. Dauguma žmonių šį gel
toną vcdkrų vadina ąįidjĮiiį nes 
yup Šerdavę ąrkjįius, ,o dabar 
klaipėdiškiai įiielai perką ka
lėdotas ir d^.r £ąMa suk£ 
telių kaip vaistus ir pradeda 
gąlvpti, kąd po Jciek Įąikp ne- 
galės gauti nei arklinio cuk
raus, o apie baitą žnaonįų ciik- 
rų nustoja ir' Pajoti.

nuropoję
Jei (.norite žinoti apie karų jr kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”

"Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite "Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje i.(išlipant ,Chi- 
cm), $5.60., Chicagnje ir įropoję — $8$0.

JMoney 'Orderį ar čekį siųskite:

/
'NAUJIENOS'

1739 South Raisteij Street 
•CHICAGO. ULLINCMS 

Sųsipažininųu kopiją pasiutime veltui.

viso.se
%25c2%25bbvagM0.es
Naujieno.se
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PRASIKALTĖLIS
ŽEMAITĖ ~

(Tęsinys)
—Sakė, rodos, kad penke- 

riems metams. Sako, tokia toly
bė, kol nueis, mažne metai iš
eisią...

—Tėte, sakai: — nebeina ly
sini jo... Penkeri metai, jei 
sveiki busim, netruks prabėg
ti... Vistiek, jeigu negeriau, tai 
nebus blogiau, kaip kalėj’me.

—Jus jauni, tėvas irgi tvir
tesnis už mane... O kaip aš, tai 
nebesulauksiu jo pareinant — 
verkė motina. — Važiuokim 
nedėlioję į Mintaują... Jeigu 
paleis, nors kelioms dienoms, 
parsivešim... O jei ne, nors at
sisveikinti paskutinį kartelį...

—Važiuoti, važiuoti, o kame 
tas pašaras dabar? — dejavo 
senis. — Namie ir šiaudų pa
ktam tę ark’iai gali pakanksoti, 
o kelyje vistik reikia geriau pa
šerti... Avižų — kaip tik sėk
lai...

tu jį užstoji... Ar aš nesakiau: 
neleiskim į mokslų, neleiskim, 
tegano kiaules?.. Bent užaugęs 
darbininkas butų buvęs... Užsi- 
statei mokinti, išsimokino tavo 
užgaidų... Dabar turi už savo...

(Bus daugiau)

PADĖKA
Brighton Parko Moterų K'u 

bo narės ir rengėjų komitetas 
dėkoja sekantiems radijo p po
gromams ir jų vedėjams: Pco 

‘plės Rakandų Krautuvės, J.
Krukas; Goldberg Krautuvė, S. 
Barčus; Budriko Korporacijai, 
S. Valančius ir Povilui šaltimie. 
rui, taipgi laikraščiams Naujie 
noms, Vilniai ir Draugui už jų 
malonų garsinimų klubo vaka 
ro, įvykusio sausio 21 d.

Brighton Parko Mot. Klubas, 
Anelė Zabukienė-pinn.

SŪNŪS PALAIDŪNAS
Nuraudęs beržynas, Alėjos klevų — 
Ilgu be tėvynės, nyku be savų!
Ir šuntakiais, liūnais, tamsiais pagiriais

, - Simus palaidūnas į sodžių pareis — 
Tų vakarų kartu šuva’gailiai staugs, 
Prie užkilų vartų mama nebelauks — 
Ieškosi mamytės — Ji smėly miegos — 
Jų šauksi prikritęs prie žemės nuogos.

(Prisiuntė O. Iridreliene)

Puikiai Pavyko 
Brighton Parko 
Moterų Klubo 
Parengimas

| Vaikas ir Mokykla |
Į Rašo L. NARMONTAITfi 1

MUSU TORONTIETES ŽADA ŽENGTI

—Kaip norint, kaip norint, lė
tutėli, važiuokim! — meldė 
verkdama motina. — Gal pa
skutinį kartelį, nors peržegno- 
t:...

—Visų amžį tu jį žegnoju 
ir... nieko gero neišžegnojai... 
Ar aš nesakiau, kad nėjo į ku
nigus — išeis niekais? Ir įvyko 
mano žodis.

—Tetutėli! kokia čia niekais?;
- užsišoko Veronė. —- Juk! 

kiekvienas žmogus, juo yra ge
resnis, tuo daugiau turi nuken
tėti.

—Jis, sakai, kenčia už geru
ma, o už kų mes per jį? Moti
na dėl jo savo ašarose išsimau
dytų, o mano skolos, užtrauk- 
tos per jo mokslų, nei kiek ne- 
simažina, dar beveik didėja... 
šit ir džiaugsmas iš gero žmo
gaus, anot tavo betariant... O 
kunigu būdamas, butų beturįs 
ir pinigų ir skolas jau išmokė
jęs...

—Teisybę tėte sako — prita
rė Onė: — Vistik ant jo, vis
ki/ sukrovė ant jo... Kaip čia 
Reikalingai painiojosi, net į 
kalėjimų įlindo...

—Bene iš savo noro, arba iš 
savo valios įlindo? — verkšle
no motina: — Ne jo panosės 
bestovinčius sukemša...

—Vienų sykį pamokytam rei
kėjo gudresniam būti arba at
sargesniam, — šnekėjo tėvas.
— Tau visi kalti, jis vienas ne
kaltas!.. Taip jau iš pat mažo

|Kino-TeatraS|
(MOVIES)
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Šiomis dienomis vidurine 
sčio kino teatruose yra rodoma 
du kuriniai, kuriuos kiekvien i 
šio kolumno skaitytoja turėti] 
pamatyti. • į ;

“We Are Not Alcn?’
Veikalas parašytas žymaus 

rašytojo, James Hilton, auto
riaus tokių kurinių kaip Good- 
bye, Mr. Chips ir Lošt Horizon. 
Veikalas vaizduoja tragingų li
kimų dviejų nekaltų, kilnios 
sielos žmonių, kurie niekam ne
linkėdami blogo, ir nesitikėda
mi blogo nuo kitų, buvo nekal
tai įtraukti į likimo verpetą. 
Pagaliau apkaltinti žmogžudys
te ir nuteisti mirčiai.

Pasižymėjęs charakteriu kū
rėjas Paul Muni vaidina gera
širdį mažo miestelio daktarų 
Jane Bryan, ta nelaiminga mer
gaitė, kurių likimas suriša su 
geruoju daktaru. Abudu jie 
vaidina žavėtinai. Tų pat gali
ma pasakyti ir apie visų sųsta- 
tų. Režisūra pirmos rųšies. Šis 
kūrinys turi daug gražios filo
sofijos, kuri verčia giliau susi
mąstyti. Būtinai pamatykit.

“A Child Is Born”

Rašytoja Kathleen 
Norris Paskirta Mo
tinų Legiono Vadu 
Autorė priėmusi paskirtų vietų, 

kad galėtų paremti taikos 
judėjimą

Katheleen Norris, įžymi au
torė ir per ilgus metus veikėja 
judėjime dėl taikos, apsiėmė 
būti pirmininke Nacionalio Le
giono Motinų Amerikoje.

Būdama giliai susidomėjusi 
Motinų Amerikoje tikslu, ponia 
Norris rengiasi imti aktyvių ro
lę šios organizacijos veikime. 
Yra manoma, kad ji netrukus 
lankysis Chicagoj ir kituose 
miestuose, kur legiono skyriai 
randasi.

Nors ponia Norris yra pasau
liniai žinoma kaipo rašytoja, 
bet ji yra lygiai žinoma ir už 
jos nenuilstamų darbavimųsi už 
taikų. Daugybė jos parašytų 
straipsnių aiškiai pabrėžė dar
bą, kurį moterys gali atlikti už 
taikų.

Dramatiškas vaizdelis, sekąs 
pilnai antgalvį. Visa veikalo ei
ga yra didelės ligoninės patal
pose. čia sutinki visokio kalib
ro motinų. Įvairaus amžiaus ir 
dar įvairesnių aplinkybių ir si
tuacijų. Čia labai real ai vaiz
duoja tų gyvenimo punktų, taip 
natūralų, taip žmonijai žinomą, 
bet kartu ir bauginantį, t. y. 
gimdymo va’andų. Sąstatas su
sideda iš pilnai patyrusių artis
tų. Abudu minėti kuriniai ro
doma vidurmiesčio teatruose.

“Gone With The Winds”
Šiandien pradeda rodyti net 

dviejuose Chicagos teatruose 
tų taip sensacingai išgarsintą 
kurinį “Gone With The 
Wind”. Woods teatre bus ro
doma tik du kart per dienų: 
2 vai. po pietų ir 8 vai. vakaro. 
Sėdynės rezervuotos. Bilietai 
$1.10 ir $1.50. Oriental teatre 
galima bus matyti dienos lai
ku už 75c, vakare visos sėdy
nės rezervuotos $1.10 ir $1.50. 
Apie patį kurinį pakalbėsime 
kitų kartų.

Teko nugirsti, kad SLA 236 gražiai suderintomis įvairiaspal- 
kuopos veiklesnės narės rimtai 
nisirupino lietuvių moterų kul
tūra ir menu. Kad šį jau. seniai 
spaudoje iškeltų klausimų butų 
galima įgyvendinti, moterys no
ri sukurti tam tikrų draugijų, 
kurioje jos numato geresnių 
pasekmių, negu po SLA kuopos 
pastoge.

Nieko prieš tai, žinoma, nie
kas negali turėti, — jei tik dar
bas bus rimtai apgalvotas ir or
ganizuotai bei vieningai vykdo
mas. Kądangi toks rimtas užsi
mojimas yra rišamas su viso
mis lietuvių moterimis, todėl 
reikia tikėtis, kad bus bando
ma eiti bendrais keliais, pasita
riant viešuose moterų susirinki
muose, o ne tarpe grupės vie
nos pakraipos moterų. O tam, 
suprantama, reikalingas vienin
gumas, nuolaidumas ir svar
biausia nuoširdi tolerancija, ku
ri akstins kiekvienų moterį en
tuziastiškai dėtis prie darbo, pa
remto kultūra ir darnia sutar
tim. Panašų darbų vykdant gal 
priscis iniciatorėms susitikti su 
priešinga mintim ar skritingų 
darbo supratimu, bet viską tai, 
kas nepatiks, reikia su ramiu 
kantrumu panešti, duoti teisės 
gerai pagalvoti ir tik visapusiš t 
kai dalykų supratus ir įvertinus 
burti moteris į draugijų. Ten 
kur ambicija ir .užgauliojimai 
viešai reiškiasi, ten darbo pa 
sėkmės nekokios. Visos musu 
lietuvės moterys yra lygios, vi
sos vieno vargo slegiamos, to 
dėl ir viešuose darbuose reika
linga tinkamo viena kitos įver
tinimo.

Svarbiausias musų moterų 
užsimojimas esąs tinkamai pa
siruošti sekamai Toronto Nacio- 
nalei parodai su lietuviškais iš
dirbiniais ir t. p.

Tokio žygio musų lietuvės ga
li drųsiai imtis; pasekmės (pri
sižiūrėjus, kaip turėjo parodai 
pasiruošę kitų tautų moterys) 
galima užtikrinti iš anksto. Iš
stačius tokius audinius ir siuvi
nius kaip turi iš Lietuvos 
ponios Z. Stankienė, O. Ku- 
niutienė, Br. čirunieriė, A. Stan
kienė ir kitos, kurių audiniais 
dar neturėjau laimės grožėtis, 
butų vien tik. džiaugsmas ir 
garbė musų lietuvaitėms, mo
kančioms padaryti rankomis 
stebėtinai gražių dalykų. O kur
gi visokie gintariniai išdirbiniai, 
kurių daugelis lietuvių turi. Ne
galima nepaminėti ir vietinių 
moterų, turinčių gaburtių įvai
riuose rankdarbiuose. štai Bro
nė Kavoliunienė, kuri gražiai 
mezga įvairias paduškaites, ori
ginaliai padabindama jas lėlių 
galvutėmis; kita A. Stankienė, 
nepaprastai gražiai siuvinėjanti 
įvairiaspalves gėles ant lovų 
kopų, Staltiesių ir t. p., o vėl Z. 
Užemeckienė turinti tikrai ga
bias rankas mereškos darbui, 
neviena puošiame savo kampe
lį jos darbp takučiais ir staltie
sėmis. Nepaprastai gražų ir di
delį divonų turi išsiuvinėjusi

vėmis gėlėmis T. Kudrefcevienė, 
kuri taip laikyti ir niekam ne
parodyti stačiai skaudu. Jis se
niai prašosi viešo ir tinkamo 
pripažinimo ir įvertinimo. O 
kiek daug dar yra moterų, ku
rios gali stebinti savo gabumais, 
tik jos mums dar nežinomos, o 
per viešų ir bendrų darbų visos 
galės kartu sudėję savo darbus, 
sudaryti tikrai gražių parodėlę, 
įvereinamų svetimtaučių.

Tikrai širdingai linkiu mote
rims kuo geriausio pasisekimo 
šiame užsimojime. Lai nors kul
tūrinis darbas/ sujungia visas 
moteris. Juk musų visų geri no
rai, lik jie kartais skirtingai į- 
vertinami. Visų hitišų sielose

Sunku dabar rasti sekmadie
nį, kad neturėtumėme vienų 
du arba ir daugiau didesnių pa 
rengimų. Kada Brighton Parko 
Moterų Klubo penkių metų su 
kaktuvių paminėjimo progra
ma supuolė praeitų sekmadienį 
su keliais kitais didesniais pa
rengimais, tai musų moterys 
buvo lyg ir nusiminusios. Jos 
truputį abejojo, ar jos susi
lauks tos skaitlingos publikos 
savo parengime. Bet jų lauki
mas, pasirodo, nebuvo apviltas. 
Dariaus-Girėno svetainė buvo 
pilna publikos. Pastebėtina bu
vo, tai tikrai graži jaunimo re 
prezentacija. Toks gausinga 
publikos susirinkimas ir jo en-

dyti smagia nuotaika^ tik rim
tas viena kitos įvertinimas. Jei 
šis darbas tikrai bitš vykdomas 
vieša eiga, tai nėra abejonės, 
kad jis nors šiam darbui ras 
pritarimo ir mes moterys atei
vės į šių šalį, toli palikusios sa
vo gimtinės kampelius pasiju- 
sime, kad esame vertos būti ge
raširdėmis lietuvaitėmis ir sve
tur. —O. I.

Dar apie rankas
Pereitų savaitę kalbėjome 

apie rankų odos švelnumą, 
šiandien kalbėsime apie p.rštų 
nagus, kurie vaidina labai sbar- 
bų vaidmenį rankų gražume. 
Visos gerai žinome, kad dažy
mas nagų dabar yra priimtas. 
Tačiau labai dažnai užmirštam 
pagalvoti, kaip tie kruvinai 
raudoni musų nagai pritinka 
rankų bendrai išžiurai. Jeigu 
turi rankas gražios formos, ty
rai baltų lygių odų, ilgus pirš
tus, tųsyk drąsiai gali vartoti 
ryškiausios spalvos dažusv Bet 
jeigu, rankos neturi tų ypaty
bių, tada jau reikia saugotis 
aštrių spalvų. Rankos, kurios 
turi susidurti su joms kenkian
čiu darbu, turi būti atsargiai 
prižiūrimos. Jeigu pirštų na- 

įgai yra trumpi, tąsyk jau tie
siog negalima juos dažyti rau
donai, nes tas ne tik kad ne
duos rankoms . gražumo, bet 
gadins visų išžiūrą. Moteriškės 
rankos, taip kaip ir jos veidas, 
tuojau parodo jos gerų ir blo
gų skonį grožio klausime.

Yza.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALfiJE 

2343 SO. KEDZIE AVIS.

teikiamų programų, sudarė tik
rai malonią nuotaikų.

Klubo narės ir šio vakaro 
rengėjos, ypatingai klubo pir
mininkė Anelė Zabukienė, kuri 
daugiausia darbavosi surengi
me šios programos, nuoširdžiai 
džiaugiasi visapusišku pasiseki
mu minėto sukaktuvių paminė
jimo. .

Programa buvo sekama: 
L Dainos ir lietuviški šokiai.

Brighton Parko Mažųjų gru
pė — A. Zabukienė, vedėja.

2. Meksikonų šokis.
Elvira ZabukUitė ir Jane Ra
gauskaitė

3. a) Kur Bakūžė Samanota 
b) Italiah Street Song 
Marie Schultz, soprano

4. Akrobatiškas šokis 
Violet Stanuliutė

5. a) Kur Banguoja Nemunėlis 
b) šnabždanti Viltis

, c) Mano Mergelė
d) Stasys
e) Bublicky
Brighton Parko Jaunuolių 
Choras, A. Zabukienė — ve
dėja.
Čigones šokis

Atigenia Misčlkaitė, šokėja.
Dainos
Lietuvių Kultūros Ratelio 
Choras, p. Judzenlavičienė 
vedėja.

8. Lietuvių Jaunuolių Balalaikų 
Orkestras, J. Budrevič.us, ve
dėjas.

9. Dainos — Brighton Parko 
Moterų Kaimiečių Grupės, po 
vadovyste Anelės Zabukienęs. 
Visi programos dalyviai gra

žiai pasižymėjo ir sulaukė gau
sių aplodismentų.

Vakaro vedėja buvo Jule 
Skeberdytė. Negalėdamas as
meniniai dalyvauti šiame pa
rengime, musų Konsulas gerb. 
p. Petras Daužvardis prisiuntė 
sekamų telegramų, kurių vaka
ro vedėja perskaitė • susirinku
siems :

“Nesuspėdamas jūsų gražiam 
parengime dalyvauti, siunčiu 
jums ir susirinkusiems nuošir
džius sveikinimus ir linkiu vi
siems maloniai vakarą leisti, 
lietu v jškai-amer ikoniškai j aus- 
tis, Vilnių bei vilniečius realiai 
prisiminti; tautos vieningumo 
bei sąmoningumo reikalą gyvai 
įvertinti — lietuviškam talentui 
ir lietuvių tautos atsparumui 
bei savistovumui protų ir širdį; 
įkinkyti, visur ii’ visuomet gra
žų lietuviškų darbų dirbti ir 
garbingąją lietuvių tautą nuo 
visų vėjų saugoti ir ginti.

P. Daužvardis, 
Lietuvos Konsu’as”

Be abejo, kad po šio pasek
mingo sukaktuvių parengimo 
klubietės su dar didesniu pasi-

Rudi Batai.
Motina nupirko Jonukui ru

dus batukus kaipo dovaną jo 
keturių metų gimtadienio. Jo
nukas nudžiugęs motinai pasi
sakė, kad dabar jis galės pasi
linksminti mokykloj ant supyk
ins. Motina nusistebėjus savo 
sūnaus tokiu atsiliepimu pradė
jo klausinėti, koks čia reikal s.

Mat, jaunutis Jonukas lanko 
prieš-pradinę privat nę mokyk 
lų, kurioj yra priimama vaiku 
čiai tarp trijų ir keturių metų 
amžiaus. Kadangi klasės yra 
mažos, tai mokytojos gali vai
kus gerai prižiūrėti, ir kiekv.e- 
nam pašvęsti gana daug laiko.

Bet nežiūrint to, kad kiekvie
nas vaikas yra gerai prižiūri
mas nė vienos mokytojos nebu
vo atkreiptas dėmesys į tai, kad 
tie maži vaikučiai turi tarp sa
vęs tam tikras taisykles, ir kad 
jie kaip grupė kontroliuoja sa
vo narius.

Jonukas motinai prisipažino, 
kad kitas narys tos mokyklos, 
vienas keturių melų amžiaus 
“Džimis”, yra jų vadas, ir visi 
vaikai jo klauso. O “Džimis” 
norėdamas dažniau vartoti ta 
supyktą ir būdamas natūraliai 
vadovaujančio budo asmuo, nu
statė tam tikrų tvarkų, būtent, 
kad tik vaikai su rudais batais 
gali žaisti ant supyktos.

Ir visi kiti vaikai priėmė tų 
patvarkymų be pasipriešinimo. 
Jonukas pats manė, kad taip ir

turi būti ir nes skun ė nei ujo 
kytojoms, nei mot nii, nes dė
vint juodus arba baltas b..t . 
jis galėjo vartoti kitus ždiJiu.

Dabar turint naujus rudus 
batus Jonukui buvo linksma, 
kad jis galės įstoti į tų jam pir
miau uždraustą grupę ir jam 
teks žaisti ant supyktos.

Toks atsitikimas parodo, kad 
nei tėvai, nei mokytojos tikra- 
ir nuodugniai nepažįsta savo 
vaikų arba mokinių. Tiktai kar 
tais, kaip per viršminėtų atsiti
kimų mums suteikiama gal.iny- 
bė žvilgterėti į jų mintis, o li
kusį laika turime vaikus teisti 
atsižvelgiant į jų elgesį.

Tad sunkų suaugusiems tik
rai ištirti, kų vaikas mano. Ir 
nežiūrint tėvų ar mokytojų pa
mokinimų, va.kas vis liks as
muo, “individualas”, ir vis bus 
po kontrole los grupės, kurioje 
jis gyvena. Didžiuma bus kaip 
Jonukas, kuris seks vadų, o 
maža dalis bus kaip “Džimis”, 
kuris turės sekėjus ir jiems nu
statys “rudų balų” taisykles.

Dėl to (šiandien turime “sida
brinių marškinių” ir kitokių se
kėjų. Kad kuo daugiausia butų 
galima išvengti 'šitokių dalykų, 
reikia vaikus pamokyti gyventi 
demokratiškai ir įkurti ta idea- 
lą taip, kad jie suprastų, jog 
kiekvienas turi teisę prisidėti 
prie suformavimo taisyklių, o 
ne tik vienas “vadas”. Ir tų lek
cijų turės išmokti Janukas.

APIE VITAMINĄ C MADOS
Po ilgų tyrinėjimų maisto 

ekspertai priėjo išvadų, kad vi
taminas C palaiko žmogų jau
nesniu. O lai reiškia, kad senes
nio amžiaus žmonėms, kurie 
nori ilgiau išsilaikyti jaunais ii 
energingais, būtinai yra reika
lingas vitaminas C.

šia proga noriu paduoti sų- 
rašų maisto produktų, kurie y- 
pač pasižymi vitaminu C. Pie
no produktus tenka statyti pir
moje vietoje. Jie ne tik turi vi
taminų C, bet ir kitus vitami
nus, kurie sveikatai yra reika
lingi. Taigi, šviežias arba rau
gintas pienas ir iš pieno padaro
mi produktai vitaminų atžvilgiu 
yra vienas iš geriausių maistų

Vitaminu C pasižymi pami- 
dorai (tomatės), salotos, oren- 
džiai, lemonai, avietės ir žem
uogės.

Kiek mažiau to vitamino turi 
pupos su lukštais, morkvos, 
svogūnai ir “grėpfrutai”.

Trečiai grupei priklauso vir
tos morkvos, kaliflorai, pieniai, 
obuoliai, bananos ir vynuogių 
sunka.

Čia suminėjau tik tuos mais
to produktus, kurie daugiausia 
turi vitamino C. Tai padariau 
tuo tikslu, kad šeimininkėms 
butų lengviau pasirinkti mais
tą, atsižvelgiant į* vitaminą C.

—A. K. Jarusz

Jau pasiekė krautuves gra
žiausias rinkinys pavasarinių 
spalvotų “prints” audeklų. Mo
terys, kurios siuvasi savo suk
neles, turėtų dabar susidomėti 
jų medžiaga. Gal dabar tie gra
žus “prints” yra kiek branges
ni, bet užtat pasirinkimas daug 
didesnis ir medžiaga daug ge
resnės rųšies. Spal.ų kombina
cijos šiemet yra labai gražios 
ir švelnios.

Pavasarinė vyraujanti spalva 
yra pilka — net trijų rųš ų. 
Tamsi, šviesesnė ir visai šviesi. 
Visai neklysite pasirinkę sau 
pilką spalvą pavasario kostiu
mui, nes ją galima kombinuo
ti ir su kitomis spalvomis.

Kauniškė.

Maistas
Veda MORTA BUU1KNR

ryžimu dirbs, kad kuo daugiau
sia galėtų prisidėti prie lietuvių 
visuomeninio veikimo, ypatin
gai moterų srityje. —Cicilija

Kada grindų klijonkė pusė li
nai susitepa ir sunku jų nu
plauti, įpilkite truputį kerosino 
į plaunamąjį vandenį. Pamaty
site, kaip greitai ir gražiai kli
jonkė nusiplaus.

i — Kaimynka.

“Spareribs’ su 
raukytais kopūstais

Nuplauk ir nušluostyk “spare
ribs”, apsudyk ir, jeigu pageidau
jama, užbarstyk trupučiuką pipi
rų. Įdėk į kepimo indą kartu su 
kopūstais ir kopūstų rašalu, o ant 
viršaus užtepk sviesto. UžvoŠk tvir
tai indą ir kepk krosnyje 375* karš
čio apie 1% valandų. Patiekti gali
ma su bulvių koše ir “Cole Slaw” 
arba šviežių kopusių “salad”.
“COLE SALW”

Supiaustyk smulkiai kopūstą. Į- 
dėk druskos ir rankomis suminkš
tink kopūstus. Supiaustyk labai 
smulkiai pusę žalio pipiro ir vie
ną raudoną pomidorą. Sumaišyk 
viską ir užpilk paduota žemiau 
“French Dressing”.
“FRENCH DRESSING”

1 šaukštuką alyvos
Pusė puoduko atskiesto acto (at
skiesti vartojant pusę vandens) 
Vt šaukštuko cukraus
Druskos ir juodų pipirų pagal 
skonį
Reikia gerai išmaišyti.
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Diena Iš Dienos
Vestuvių Varpai 
Suskambės

BRIDGEPOftT. — Sekma- 
diėfių, satisid 28 d., 2 tai. po. 
pietų, šv. Jufrgio bažnyčioj, 
Šliubį priims jauhiiolis Jtib- 
zas Bekinas su pdnėle Bctnice 
BMis, 3222 St). WallMce st. Jų 
vfestutių pudtti bUs Liet. Audi
torijoj.

Jaunuolis Juozas Bekinas 
ptigdli prie Lietuvos Vyčių 16 
kp., prie CYCį ir prie Khights 
of Columbus. šios org. jis yra 
trėčid laipsnio natys. Nuo 
1033 lig 1038 ni. jis dėftilun- 
gai ėjo jidrapijbš'kbiiiitetė ph- 
reigas. Neaukšta pas jį tos 
eiiėr^ijdš iii ktltik jis gčdi 
daitg kliūčių pergalėti lt iš 
nieko Hftują viltį sutverti, O ją 
sutvėręs tikrenybe padaryti.

I < f

Taip sumanus jaunavedis, 
Jlložas BėkindS ima Sali Uj 
gyvellimo draugę taip pat sau 
lygių ir sumanią mergelę, Ber- 
nice Balis> kurią išauklėjo ir 
gyvenimui prirengė jos. myli
mi tėveliai, Jęnas. ir Magdąle- 
pa tialis. Jų vienintelė dukVelė 
Berriice yta Vyčių 13 kp. nare. 
Pas ją yra gražios meiles, tvir
to kantrumo, ir narsos. Ji be 
atidėliojimo, nors ir per aud
ras, kerta sau kelią prie tikslo.

Linkiu jiems laimingo gyve
nime). Kaimynas.

kitson, 24 • t
Walter Balah, 20, su Ubyllis

Kalinauskas, 18
Joseph Milauški, 19, su He

leri Pickosh, 19
Štattley Gavel, 25, su Suė

Valach, 29
Edmunri Meksevich, 27> sU

Florence Hanrahan, 25
Rėiktil^uja
’ėrskii-tj

Helen Gteen nub Edward
D. Green

CRtist Yafikoff nuo- Bernicė
Yahkoff

■G&vb
Perskiras

Arinctte Rdftikri nuo David
Roman

Anha Hfeck riuo Petfer

L.S.S. Kuopos 
Susirinkimus

tteck

sausio

Išsiėmė Leidimus 
edyboms

. (Chicagbj)
Arthur L Ubfefacki,

Sorihie B. Mbrikus, 24
Stanley Šptlndiš, 21, su No-

ireen. ttrinhiKeh -
yktbf Jociu^r n fbei

rT*

24 sii

AMfcLtA MELLENS
PėtSiskytė šd šiud piašadliii 

sausio 24 5:00 VaL ryto*
1940 m., sulaukus 50 metų 
arhžlaus, gimtis Šiaulių apskr., 
Žagarės parap. Amerikoj iš- 
g^vėrto so metų.

Paliko didelišrtie hUliudime 
2 dukteris—Pauline ir Alice, 
2 audus Ahtaną ii* marčią Es- 
tėilė it Walter' ir daug kitų 
giminių Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 2146 W. 
23rd Place. Laidotuvės įvyks 
Sausio 27 <j.. 8:30 vai. ryto iš 
nattių į Austos Vartų parhp. 
hažriyčią. kUriojė atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
siėlą* o iš ten bus nulydėtas 
į Sv. Kazirriiėrd kapines.

Viši a. a. Apeiki Mellens 
giminės, draugai ir pažįstami 
eSMi nUoširažtai kviėčiami da
lyvauti laidUtUVėše ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

NUHUdę liekame,
Dtfittėryš, ŠbHai it kitos 

Giminės.

Laid. Dir. LačhaAVicz lt Sū
nūs, Tel. CANAL Ž515.

ir

* ■/> Siunčiam Gėles10 VEIK 18
kvietkIninKas 

Gelte Vtetutema, AteiKietertB 
ir Parrabams3316 So. hLšted Street

Tel. YARDS 7308

i i flfl A Gėlės Mylintiems < fl Vestuvėms, Ban- U { į i rl' tetamb, Laidotu
vėms, Papuoši- 

•ELININKAS mams 
180 Archer A vanile
Phone LAFAYETTE 5800

Iškilmingai į Kapiis 
Palydėjus Jauną 
E. Mačiukevičiūtę
Mirė Šalčiukus 21 iii. Amžiaus

BURNSlDE — Sausio 18 d. 
iškilmingai buvo laidojama 
Elena Mačiukevičiūte, Antano 
ir AhtosČs Mačiukevičių duk
tė. šermenis ir laidotuves tė- 
vamš rbikėjo pergyvehti su 
dideliu širdis skausmu, nes tai 
buvo jtjjų paskutinė duktė. 
Trys hiėtal atgdl mirė jųjų 
pirmoji duktė, Morta. Kaip 
Morta* taip it Elena mirė jau
nos, viena 22 hi. kita 21 metų 
amžiaus.

Tekis skaudus įvykis pp. Ma
čiukevičių šeimoje rado daug

HELP VVANTED—MALS 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DRAIVERIS — 
alaus išvežiojimo bizniui, su biskiii 
kapitalo, arba gali būt partneris. 
Gera, proga padaryti gerą gyveni
mą. Šaukti YARpS 1638 dėl smūl- 
kėfehių informacijų.

—patyrusių tiktai. REAl PACK- 
ING CO., 2710 Poplar Avė.

CLASSIFIED ADS. |?
JHLfcJLP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia

MOTERIS bend-S* 
darbui, paprastas į 
skalbimas, savas ~ 
liudymas. $10.00.

Penktadienio vakare,
26 d., įvyks Liet. Socialistų Są- 
jUhgos Chfcagbs Centralės kuo
pos metinis susirinkimas Nau
jieną namfe, 1739 S. Halsted 
Št., pradžia 8 vai. vakare.

Šiame susirinkime turės bū
ti išrinkta valdyba 1040 me
tams, taip jau {vairios komi
sijos, ir reikės nustatyti meto 
darbuotės planas. Kiekvienas 
narys turėtų laikyti sau už bū
tiną pareigą dalyvauti šiame 
susirinkime ir draugus pakvie
sti. ~ Kvieslys.

Šeštadienį Vilniaus 
Lietuviu Naudai
ia BridgeportieČią Darbuotės 

Vilniaus Reikalu.
BIUDGEPORT.—Vilniui rem

ti draugijos Brktgepųrto skyrius 
gruodžio mėn. 26 dų metiniame 
susirinkime UiHatė rengti < šo
kius “Sandaros’^ salėje, 814 W. 
33rd St. sausio 27 d., 8 vai. vak.

Šokiai bus sti gera muzika, ir 
užkandžiais veltui. Taip pat bus 
ii* baras.

Niekas nebuvo suviltas, vi
suose pereituose V» R. D. paren
gimuose, neapsivils atsilankę ir 
dabar.

Žinome, kad musų brangi ne- 
briklnusomd Lietuva yra nuvar
ginta ją Užplūdusių išbadėjusi į 
kafro pabėgėlių. Mfcs turi jai pri
dėti panešti tą stmkią naštą.

Atsilankę gausiai paremsite 
Vilniaus lietuvių reikalus ir pą-

tarpe. Buvo prisiųsta daug ir 
brangių gėlių vainikų, tarpe 
kuriu Elenos lavonas buvo 
paguldytas laike šermenų. 
Kaip gėles tik ką pražydusios 
buvo nuskinamos, taip ir Ele
nai, sulaukusiai savo gyveni
me gražiausio ir maloniausio 
laikotarpio, mirtis nuskynė jos 
gyvybę. Kaip gėlės, taip ir E- 
lena atrodė gražiai, bet jau 
žengė amžinastin.

Dalyvavo Daug Žmofiių

Laidotuvės buvo didelės ir 
iškilmingos. Iš namų išlydint 
kalbėjo P. šaltimieras ir M. 
Bacevičius. Al Brazis, pritar
iant muzikai, solo dainavo. 
Atlydėjus Eleną į Lictuyių
Tautiškas kapines, dėl didelio skaitęs “Naujienose” sausio-. 23 
šalčio kapinėse, laidojimo pro- d. “Jndorsuoja -Zintaką į 12-to 
gramas buvo laikomas kapi- Wardo Committeemanus” busi
mų raštinėje. Įspūdingas atsi- stebėjo .iš tpkio.s silpnos musų 
sveikinimo kalbas pasakė vėl politinių veifeęjų veiklos ir ny- 
P. šaltimieras ir M. Bacevi- kaus prisipažjnimo. Nepasistcn- 
čiiis, o Al Brazis dainavo liud- gč skaitytojui# supažindinti sa- 
nas atsisveikinimo dainas.

•Po viso progiią^ignElęria bu-’savo pasiryžįjpą ką nors nu- 
yo;; nulydėtai prie- kapo; kitv ji veikti, jkad atsiekti.-tikslą, bet- 
paguldyta amžinam poilsiui.

Visi laidotuvių dalyviai bu
vo paprašyti į gedulingus pie
tus, kurie buvo surengti M 
Maciu’kevičienės 
1036 Ė. 93 Št.

./ . > N AUJlh.N Ų-rtCMt Ti'lėpnulu
Jesšie’ Sompson, kuri laimėjo grožio kontestą, ne

žiūrint to, kad geležinkelio nelaimėje neteko abiejų ko- • < JŲ.

Iš Politikos Lauko
SILPNIEJI LIETUVIU POLITIKOS 

BRUOŽAI
Nenuveiktais darbais džiaugiasi, bet svetimus savo 

plunksnomis pasidabinę

- SKAITYTOJŲ BALSAI —

Ne vienas iš skaitytojų per-

'vo veiklios dygiais, parodyti

sveta i n ė j, 
N.

Rengia Linksmą
Įdomų šeimyniškų
Vakarėli
Iš Lietuvių Darbininkų Drau

gijos 4 Kp. Veikimo.

Susirinkimas Sausio 30.
šifcms 40-tiems metams liko 

.šrinkld ta pati valdyba. Susi
rinkimai perėitą mėnesį nutar

mėnesio antradienį, privačiuoše 
narių naihtlOse.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
šio mėnesio 30 dk, pas Elžbietą 
Samienę, 416b S. Bockwcll Št.į 
8 vai. vak.

Tat, nepamirškite šokių alei4 
nanlį šeštadienį 27 d., ir susi
rinkimo ateinantį antradienį. 
Ten po jaukia patrijolinės šei* 
mos pas togą atliksime susirin
kimų, .nutarsime naują pramo
gą Vilttlališ reikalams ir paty.4 
tufČSitnė ftidibnuiiiį.

Korespondentė

Pradžioj šių metų, štai kas 
veikiama.

i. L.D.D. kp. bendrai su Ų. 
g. Centraline kp. stato sceno
je Veikalą, “Velnias Ne Boba”, 
Vasario 18 d. šių metų, Lietu
sių Auditorijoje, Bridgeportė. 
Veikalas gan įdomus, pilnas 
hoinoro iš gyvenimo htiotikių. 
Vertėtų visiems tą kurinį pa
matyti.

4 kp. imasi ,už

—... ■ -i ■I •» ■ ■ . i. i

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/fžl naudingos.

aiNAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

iJEKAVAfrsi IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
-TUK HOMK OF FINR FUBNHTTRE* SINCK 1904 .

1748-50 West 47th SL Phone Yards 5069.
** ’ **•' 4 ' •** *■ ’ ** ' 2# _ ’Įf* . , _____________ __

darbo surengimui “Field Day” 
pikniko šią vasarą, su išlaime- 
j iibu dovanų ir dainų progra
mų. Smulkmeningiau bus pa
skelbta spaudoj.

3. šioms žiemos nuobodžioms 
diehoms bėgant, L.D.D. 4 kp. 
rengia nepaprastai linksmą ir 
draugišką vakarėlį, prie nau
jausios šokiams muzikos, kuri 
iki šiol nevisiems buvo girdi
ma. Na, prie to viso bus gar
daus alučio—“koktailų” ir ki
tokių gardumynų* o 'veltui — 
gardžių silkių.

Įžanga su drabužių pasidėji- 
mu — tik 10c., o ne perdaug 
mėgstantiems šokti btis lošimas 
pinaklio. JAUniidliAmš — {žvil
ga vėltili. šis linksmas vaka
rėlis įvyks Šį šėštadleriį, Wėst 
Side Svfetairiėj, 2244 W. Ž’šrd 
Fl. Visus HetUViliš, dratigUs ir 
pažįstamus kviečiame atsilan
kyti ir linksmai laiką pralei
sti. Rengimo Komitetas.

Reinkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE” >*

MERGINA AR 
ram namų ruošos 
virimas, lengvas 
kambarys, būti, 
Bittersweėt 5378.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie vienos adatos mašinos.

darbas nuolatinis. Kreiptis.
TABIN-PICKER and CO., 

4119 Belmont Avenue.

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

SMOLER BROTHERS, 
2300 Wabansia.
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REIKALINGA HAM BONERIŲ Reikalauja didelė suknelių įmonė—

SUSIRINKIMAI
. LIETUVOS NEPRIKLAŪSOMY- 
BfiS DIENOS PAMINĖJIMO KO
MITETO susirinkimas dėl vasario 
16 įvyks ketv., sausio 25 d. 8:30 
vdl. vakaro pas pirm. t)r. Rakaus
ką, 2415 W. Marquette Road.

—Pirm, ir Rast.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTA
RŲ Draugijos metinis susirin
kimas įvyks penktadienį, sausio 26 
d., 9 v, vakaro, daktatų Strikolio- 
Vezelįo ofise, 4645 So. Ashland Av. 
Visi bukite laiku.

Dr. A. J. Gussėn, sekr.
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄ

JUNGOS Centralinės Kuopos me
tinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, sausio 26 d., 8 vai. vakaro, 
Naujienų name, 1739 So. Halsted 
St. Visi nariai ir draugai norintis 
įstoti į kuopą yra kviečiami atsi
lankyti. —W. V. M. sekr.

tvirtybė? Gal čia ką nuo skai
tytojų akių “nuslipino” kores
pondentas?

Taigi, sprendžiant iš to kas 
parašyta, aišku, kad musų po
litiniai veikėjai pamiršo skai
tytoją arba jį ignoruoja ir tuš
čiais žodžiais tik taip sau pa
sišvaisto “dėl svieto 
rinkimams atėjus, 
veikliais pasirodyti, 
garbe# iš to. ’ ■'

'■ . ’i i .* >1 I 1> ( ■ : ‘

“Rimtai, apsvarstyta lietuvio 
kandidatūra”

“Šiam klausimui išrišti po 
savo trumpos kalbos pirminin
kas Wm. Popeli perstatė teisė
ją Joną Zurį.

“Jis rimtai išaiškino indor- 
savirrio dalyką^ Sako, statyti

i esamą-

akių”, kad 
rinkikams 

Maža kam

gi neužmiršo pasidžiaugti kitų 
jėgomis-: ir tais likučiais, kurie 
teko seniau jiems nuo politinio 
boso stalo.uGirdi:

| J “Kadangi^ši*)organizacija ne
laikė reguliarių v mėnesinių su
sirinkimų. .., tai kai kurie na
riai jau manė, kad visai nUsil- 
pus ir ;kad sustojęs jos. v«ikk prieš
mas' ■: .. . :v . , s ;A. ; jį dabartinį Wžrdo Commit-

Daug norėta ,pasakyti,, teelnaną
mažai pasakyta. Rodos, ir • bu- 
vo jau l^ųo čia prieš skaityto
jus pasirodyti i ir laikraščio vie
tą užimti? ^tereikia pamiršti, 
kad ir skaitytojai protauja, o 
laikraštis irgi , nė tam, , kad vi
sas skersgatvių šiukšles suvaly
ti. Kad “kai kurie nariai ma
nė, kad veikimas susilpo?’, taip 
pat ne naujiena. DaUg rasime 
tokių skaitytojų, kurie ne tik 
manė, bet ir tikėjo, kad tos 
organizacijos ir bute nebuvo; ■

Be to, kam nežinoma politi
nių veikėjų “pavasarinis luo- 
kio pabudimas” prieš rinkimus? 
Bet eikime toliaU: *

“ši orgari^acįja priklauso 
prie Cook County Lithuanian 
Democralic’ League, kuri ben
drai Veikia si.! Gbok County 
National Central Committee ir 
tėguliaria delribkratų organi- 
Ždčlja^ šiahdien tdib j)at Ši or
ganizacija yra ątštovatijama, 
patariania ir prižiūrima niušu 
gėrbidino teišėjo, Jdho Žutio. 
O taip pat rimtai įrirnįiiiin- 
kdtija gkiia gabUš pirtti., tai 
yfa Viričaš Podėli, o Sekreto
riauja libthviš precihet kapi
tonas, J. Kanjihskas ir orga
nizacijai visaip pagelbsti dab- 
binirikki, dirbą valdiškus dar
bus šiame warde. x

“Taigi liehiviai turi tvirtą biš 
ganizačiją; todėl rėmkirtl ją 
it tigdykim, neš dtganižtibtu 
budu pasieksime gausesnių Vai
sių politikoj.” ’

Stebiuos, kaip, galima' “pri
žiūrėti” ^neveikiančią organjža- 
ciją, arba, kaip galima prieš 
organizacijos narius pasirody
ti rimtu ir gabiu pirmininku. Vietą, nėta reikalo. Reikia kal- 
Paskpi, ar yri ^ks būdas įro- Ras jdu nuveikta ir Šiah- 
dyti it ‘ organižačijoš dien dar Veiksime, kokius f M-

Frank V. Zintak, 
nebūtų, gerai, nes reguliari 
Demočratic Organization 12-th 
Wafd yra tvirta,' ir ją remia 
stambiųjų biznierių asociaci
ja ir kitos organizacijos šioje 
apylinkėj.-Be to, sako jis, yra 
kahdidatas indorsuotas parti
jos, .kurioj šiandien jau kele
tas ir lietuvių turi darbus, re
gis, $oši aV septyni. Tai atrodo 
mažas, skaičius, bet,, sako, yra 
daromas progresas tą . skaičių 
padidinti. Sumušti, esamąjį kan
didatą butų blogas užsimoji
mas, 1 daugiau ieškodami galim 
prarasti ką' turime.”

Iš to kas ' čia pasakyta išva
da prašyte prašosi, • kad lietu
viai politiniai veikėjai partijos 
bosų ąkyše nežymų vaidmenį 
tėVąidifia, kad jie priversti ten
kintis ii- tMS trupučiais ką ga
vo ir tūri šokti pagal jų niuži- 
ka, jei nenori prarasti ir tas 
“šešias ar septynias vieteles” 
(tikrai « ir patys hesuškditė 
kibk). Apie prbgrešųš, žiiibrria, 
netenka ir, ptfefrnifitt jau tte- 
kdlbaht apiė kokio tėn kaftOi- 
datd “sumUšimą”, nors tai iie- 
putabtiha, ųeš “mušasi” tik ne
kultūringi žmones.

šitiiip vėikdaini, nesistebėki
me kurią dieną išgirdę, kad, 
štai, bArtijos bošas tarė lietu
viams : “No help wanted.”

Lietuvių kandičiatufbitnš, he 
“lietuvių kaftdidatura” visuo
menė jau pilnai tlžititėtešUbtk, 
tik veikėjai dar jos . norais ne- 
būtšfėmė. tą parodė įalys 
fiiikihiai. Pašakbti aįii’e tai kaip 
rytoj ar poryt veikšime, kaip 
UžkAridiišiihe daugiau valdiškų

■HmI

REIKALINGA MERGINA prie J 
namų darbo, nėra skalbimo, 2 su- 
augę šeimynoje. $5.00 savaitei.

5960 Sheridan Road.

MERGINA, PATYRUSI bendram y 
namų ruošos darbe, virti, skalbimo , 
nėra, savas kambarys ir lova, liu- ‘' 
dymas, $10—$12. PLAZA 7866.

kalavimus pastatysime politinėj 
arenoje, žodžiu, pasisakykite 
ką veikiate dabar, o apie ryto
jų papasakosite rytoj.

Gana džiaugties ir svetimai
siais besąlyginiais kandidatais, 
mums tai jokios garbės nesu
daro. Jei Zintakui pavesta lie
tuvius atstovauti be jūsų suti
kimo, nėra reikalo tuo girtis, 

ar nenorime jis bus 
menka

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-parbininkių.Reikia 

REIKALINGA VIDURAMŽĖ mo- “ 
teris arba pora vištų ukiui. Turi ' 
mokėti karves milžti. Kambarys, 
užlaikymas ir alga, šaukti Prospect , t 
8985 po 6 vai. vakaro. Antanas Gri- ’ 
nius, 3424 West 67th St. į

CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai _ ________ __ _ I 

NORTHERN FUR COAT beveik ” 
naujafe. Paaukuosiu už tiktai sto- " 
rage mokestį, $15.00. Hermano Gan- 1 
gel, Room 843—190 No. State St. .

Norime 
“ant balioto”. Mums 
garbė, kad kandidatai skiriami 
visai lietuvių veikėjų politikoj i 
neatsiklausus.

Papartis.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

tu

Grand
Opening

Sekantį šeštadienį ir •sek
madienį, saugio-Jan. 27 ir 28 
dd., btidgeportiečiai biznie
riai, Kasparas ir Katrina Kas- 
phtUnai, rengia “Kasparas Ta- 
verfi, 3158 Šo. Union Avenue, 
“Grand Opehiiig”

Jie yra prisirengę gražiai 
mandagiai visus priimti 
kalakutėna ir užkandžiais, 
gera muzika šokiams .. .

Ta proga pp. Kasparui 
užkviečia vistis savo draugus 
ir pažįstamus atvykti į viešą 
jų biznio atidarymų.

Gerai žinomas bridgeportie- 
tis, Paul Gurskas, dirba “bar- 
tenderiu.” J. A. S.

IŠVYKSTA
ATOSTOGOMS

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

NAUJIENOS, 
Box 1120.

j —«———■ ...................... * ■ —

fcEAL ESTATE FOR SALE
Namai -žemė Pa r ^yi mu i t '

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 i

JOE. VILIMAS, 
6800 S. Maplewood Remlock 2323

ir 
su 
ir

Jonas Bankevičius - Banky 
šiandien išvyksta atostogoms į 
šiltąją Floridą. Kadangi vasa
ros metu jis buvo labai užim
tas naujų Buick pardavimu ne
galėjo tuo laiku pasprukti ato
stogoms, tad sumanė šiuo lai
ku pasikepinti Floridos saulėj.

Bankeviėius - Banky vyksta 
kelionei įti s&Vo 1940 Buičku. 
Šakosi, Kad UŽ pbtą Savaičių 
Sugtįšiąs ir pašilsi j ^s d^Ug 
daugiau naujų Buickų lietuvių 
tarpe pardribs. BankėviČius- 
Banky darbuojasi Gordon Bii- 
ick Co. firmai, 6633 S. West- 
ern Avė.

žada iš Floridos grįžti Chi- 
cagon laiku dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės 
ftiiftėjfeu. 

—. i r at ——

sukaktuvių 
Biz.

NAUJIENŲ 
t METINIS 

KONCERTAS
— (VYKS — 

Kovo 31 d., W 
ŠOftOLU SALĖJE 

230 ŠO. KtDZU Avk

$4,000—ar MAINYTI—87th Wa- ' 
bash 6 didelių kambarių namas. J 
Furnasas, naujas boileris.

6341 May—$2500.00 gražus, paly
ginamai naujas, 6 kambarių karš- 
tu vandeniu šildomas namas, šva- ., 
rus.

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

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

MR. MEDORA, Stewart 3601.

FARMS FOR SALE 
Ūktai Pardaviihui

PARDAVIMUI 40 AKRŲ . arti 
Shelby, Mich., getas kelias, med
žiai ir gražus daržas, maži vaisiai, 
gėri budinkaj. Puikus šaltinio van
duo, namas ir barnė, toiletas, Šet- 
tic Tankas. Bloga sveikata. Pasiūlo 
už $1800, pinigais. Walter Beebe, 
i\tew Era, Michigart.

■ ■ * ■ ■ - - ..................
IVHOLESALE FURNlTURE 

Rakandai ir įtaisai Pardavimui 

dokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
ik nacionaliai žinomi daiktai ran
tas i pas mds. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs. 6343 S. Western Avė.. Chicago 
III. Phone Republic 6051

i

A 
<

t

Kas diena
Tukstahtinėš pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz- 
iib progų ir i t

todėl jeigu t aite M par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį košttimerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
Classlfied’ <kyriuje

SKAlTlKliE Kas dieną Naų 
jenų 7-me puslapyje “ClSšS 
fied’ skyrių, kur siūloma daug 
vdiMų £ėrų bkrgenų.

VtŠtJOSE BIZNIO reikaluose 
hdudokitėb Naujienų atikštofi 
vertybės classifidd skyf taus pa
tarnavimu pašaukdami arba ai-

CANal 8500
“NAUJIENOS" 

1739 B. HALSTED STRBtt 
Chicago, m.
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PE1 t TRIS MĖNESIUS SUGRĄŽINO DEPOZI 
TORIAMS $1,476,157

Užsidarę Bankai Tebėra Skolingi • 
$87,186,773 > !

už-

* Valstijos auditorius Edward smulkmeniškus atskirų bankų 
J. Barrett vakar išleido rapor- raportus,- iš kurių pasirodo, 

kad:
Kaip Stovi Atskiri Bankai
Adams State bankas per pe

reitą bertainį išmokėjo 5%;
Atlingtcn Ueights State 

, bankas netrukus išmokės apie 
10% dividendą;

Armitage State Bankas jau 
baigią likvidaciją ir išmokės 
dar apie 5%;

Atiburn Park Trust and Sav- 
Itigs Bankas irgi baigs likvida
ciją, išmokėjęs 55%;

Ashland State Bankas už
baigs mokėjimus su dar vienu 
1% dividendu, viso - grąžinęs 
depozitoriams 27 %;

Baker State Bankas Ciceroj 
dividendų per kurį laiką nemo
ks;

Bank of Ęarvey išmokės tarp 
5 ir 10%, o

Berwyn Trust and Savings
Bank Užbaigs likvidaciją išmo-

tą, kuriame sako, kad per pe
reitų metų paskutinius tris me
nesius užsidarę bankai Cook 
apskrityj sugrąžino depozito
riams $1,476,157.

Jo raportas apima tiktai 
sojinius bankus. Jų yra 
Dividendus per nurodytą 
ką mokėjo toli gražu ne 
— tiktai 21 • bankas.

Likvidacija eina nuo 
1932—1933

Uždarytų pifrigų visuose
sudariusiuose Cook apskri&d 
bankuose dar yra $87,186,773, 
nors likvidavimo darbas bttvo ( 
pradėtas 1932-1933 metais.

Depozitoriai ne visus savo 
pinigus atgaus. Kai kurie bati
kai jau užbaigė likvidaciją, at* į 
mokėdami po 25-50 ar net 73 
centus nuo kiekvieno dolerio, , 
bet kai kurie bankai dar nie
ko nemokėjo ir gal nemokės/. 
Keli bankai buvo labai blogam t . . . ,
stovyj, kai jie užsidarė bankų 
kracho laikais.

Barrett kartu
(Kitų bankų raportai bus pa 

paskelbė ir i skelbti vėliau). Rs.

NAUJIENOS, Chkago, ffl

GYVENO VARGINGAI - PALIKO SUVIRS 
DVIEJU MILIONU DOLERIU TURTĄ

NAUJIENŲ-ACME Telebhoto
Kongresmanai (iš kairės į dešinę) Frank Hook, Adolf Sabath ir Leo Allen. 

Pirmieji du balsavo už panaikinimą Dies komiteto.

Senųjų Lietuvių 
Jėgos Silpnėja, 
Org. Likviduojasi

Pasirodo, Kad 
Daug Kas Turi 
“Bėdžius”

Išteisino Brighton
Parko Aludininka
Petrą Zemlį

“Namuose” Gali Daryti Ką 
Nori.

Perspėjimas Aludininkams
L Juzefos Karpienės alinę, 

Gary, Indianoj, 471 Pierce aY- 
atėjo gražiai pasirėdęs vyrasT 
parodė jai valdiško inspekto
riaus ženklą ir pradėjo šeiįni 
ninkauti už baro.

Susirinko kokį tuziną bon
kų Įvairių brarigių ^nmų, pa- poljcjją Toji suėmė nei 
sakė, kad juos iW patikrą vien gesintoją, bet

Pereitą sekmadienį . aludi- 
ninkas Petras Zelmis, 3956 Ar
cher avenue, įsileido vidun 

Idraugą. Kai tas išsitraukė Vie- 
! ną, paskui kitą revolverį ir 
fpagrąsfno šatiti, Zemlis, pa

mui ar tai ne “murtšainas,” iŠ- 
davė savininkei kvitą—ir išė
jo. Pažadėjo ; .gėrimus sugrą
žinti: už kelių valandų — b^tt 
nepasirodė;. •

Tadą p. į Kąrpienė pašaukė 
valdžias inspekcijos biurą 4r 
teh1 gavo < atsakymą, kad jokie 
inspektoriai neturi teisės imti 
gėrimų iš alinės . “patikripi- 
mui/* ‘

' t- ■ • r • r V*I ' - v;-----  .. ,

Traukinys Sužeidė ; 
Bėgių Inspektorių

Viską Paskyrė Labdarybei
Kam teko važiuoti South Mi- Jisai paliko suvirš du milio- 

chigan gatve — tas gal pašte- nūs dolerių turto.
bėjo kuklų, dviejų aukštų mu-' $5,000 iš tos sumos velionis 
rinį namą, adresu 3149 South Firmenich paskyrė Chicagos 
Michigan avenue — Chicagos Berniukų Kliubui, o $2,170,118 
automobilių distrikto pašonėj, savo seserei, Emmai F. Kuli, 

Ten sau ramiai, užsidaręs, kuri gyvena Los Angeles, Ca- 
gyveno senelis George Firme- lifomijoje. Ji yra 70 metų se* 
nich. Buvo 83 motų amžiaus, nelė.
Jis. nesueidavo nei su kaimy-’ Kai'Mrs. liuli numirs, pini- 
nais, ir retas kas jį buvo ma- gal turės būti atiduoti Chica- 
tęs. Gyveno gana vargingai, 'gos labdaririgų organizacijų są-

Pereitų metų 'kovo menesį jungai, Chičago Community 
Firmenich pasimirė. ■ : Trust,; 10 South LaSalle st.

Netrukus po to jo paskirtas Kokiu budu velionis tokį mil- 
advokatas J. E. Beach, ir Ghi- žinišką turtą sukrovė — nie- 
cagos palikimų teismas prade-, kaš nežind, bet advokatai spė
jo daryti velionio turto inven- ja, kad turbut miltų biznyj. 
torių — ir nustebę surado, kad Tame \ biznyj buvo velionio te
tas atsiskyrėlis buvo vienas įvas, Joseph, miręs daug metų 
turtingiausių žmonių Chicagoj. Iatgal.AUTOMOBILIŲ Pasimirė Dar Du 

Cicęrięčiai, Laido
> Prie Beimant ir Pioneer jami‘Tautiškose 

avenue trokas ’užintišė 46 metų 
chicagietį, Ėdward Jacobsen, 
nuo 3232 Fairfield avenue.

©Auto nelaimėj taipgi mi
rė 73 metų Sopinę Kalas, nuo 
1523 North Lawndale avė.

> Viena moteriške buvo su
žeista, kai į gatvekarį prie 59 
ir Welis įvažiavo trokas. Šofe
ris bandė pabėgti, bėt vėliau 
buvo suimtas. Jis yrą 30 metų 
Stepbjpn Browų, 204 _W. 66th 
street.

Sužeistoji moteriškė yra 
Mrs. William Hąfer, 7029 In- 

idiana avenue. Kiti gatvekario 
keleiviai buvo-sukrėsti.

—— - ■

Perkėlė Seržantą 
Antaną Paulių 
Somewoodan 

.. . 7 . »

Ikišiol Tarmtvo VVilloiv
S prinęfs Nuo vado j e

' ' ■ .1 ' 41’■

NELAIMĖS
v VAKAR CHICAGOJE——   . ‘ . J .

• Pusvalandžio bėgy j vagi
lis apiplėšė dvi moteriškes 
Northsidėj, prie Ridge ir Way- 
ne avenue. Nuo Miss Anne 
Farnum, 4873 Kenmore ave
nue, atėmė $75, o nuo .Mrs. 
Edith DiGilio 1331 Early, ridi-

sėdėjęs kalėjime už parašų 
klasiavimą.

• Policija ieško vagilių, 
kurie pasivogė $8,500 vertės 
karpetų iš Oriental Rug san
dėlio, adresu 5232 Sheridan 
Road. Jie išsivežė 20 didelių 
ir 30 mažų karpetų.

• Nuo rogučių nukrito ir 
persi skėlė galvą 9 metų ber
niukas,^ Frank Lunak, 
Highland avenue, 
Vakar jis pasimirė 
Memorial ligoninėje.

© Prie 18-tos ir 
avenue Burlington 
traukinys sunkiai sužeidė “svi- 
čmaną”, Fred Klopp, nuo 4203 
N. Paulina strect. Paguldytas 
Węsley Memorial ligoninėje.

• Susisiekimas Cermak gat
vėj buvo nutrauktas valandai 
laiko, kai užvakar vakare gat- 
vekaris nušoko nuo bėgių ir 
atsimušė į telefono fiulpą. 
Gatvekary buvo 11 keleivių, 
b<tf visi išliko sveiki.

• Saugumo teismo teisėjas 
Donoghue nuteisė 22 metųšo- 
ferį Lorcn Šeloover kalėti 30 
dienų. Jis su troku 
į gatvekarį ir bandė 
Atvyko Chicagon iš 
Missouri.
’© Cląra A. Abotl,

lias Veikiama Roselando 
/Draugijose.

, ROSELAND. — Senais 1939 •» \ / ■ - • • * \ metais Roselando draug jų vei
kimas buvo vidutinis. Kai ku
rioms sekęsi labai gerai, kitoms 
— šiaip sau, o kai kurioms bu
vo blogai ir jos buvo likviduo
tos.

Pereitais metais Roselande 
likviduota 3 draugijos, buteųt 
Švento Petro ir Povilo, švento 
Vincento, bažnytinės, ir Vytau
to Nr. 2„ tautiška. Roselandie-; 
čių veikimas bus mažesnis. Tai' 
gyvas ženklas, kuris pasirodo 
ant kiek mes iš Lietuvos atke
liavę lietuviai siisilpnėjom —* 
reikėjo likviduoti net 3 pašaipi*

’ nes draugijas.
• 7 ■ ’ ”

; Gerai Stovi; ,
Iš pašaipūnių draugijų Rose- 

įjande dar gyvuoja Golden S.ar 
Alubas. ; Narių skaičium negali 
daug pasigirti, bet finansiniai 
stovi gerai. Klubo parengimai 
būna pasekmingi. Sausio 28 d. 
Golden ,S tar Klubas vengią bah-. 
ketą, —r tai klubo: metinis pa- 
rengimasį,/ . Įvyks Darbinųikų 
svetainėje, 10413 Michigan Avė.

Ruošia Vakarą.
į Klubų 'ir Draugijų Susivieni
jimas taipgi yra nariaiš neskait
lingas, bet finansiniai irgi stovi 
gerai. Vasario 18 d. turės me
tinį parengimą, kuriame bus 
suvaidinta juokinga komedija, 
“Apsiriko”. Lošimą prirengė 
Br. Liutkevičius. Parengimas 
įvyks Darbininkų svetainėj, 
10413 Michigan avė.

Turi Virš 100 Nariij.
SLA 139 kuopa, kuri turi na

rių virš šimtą, pereitais metais 
turėjo parengusi tik vieną pik
niką. Dabar rengiasi prie su
rengimo vakaro su perstatymu, 
kuris įvyks balandžio 7 d., Dar
bininkų svetainėj. Bus vaidina
mą juokinga 2 veiksmų kome
dija, “Mulkinę ir Mulkintojai”.

Biznieriai.
Lithuanian Comniercjal Busi- 

nessmens Organization of Cook 
County (Lietuvių biznierių or--

žinios iš Floridos ir kitkas.
’ 5 • * *. . . * . V /

; CICERO, -r- Jonas Pauga ra
šo iš Floridos: ‘Šilta, gražu, 
maudomės kelis kartus per die-

jus ten šaltį kenčiate. Gaila man
jusų.’b Taip p. Pauga apgailės- pįuiį su keliais centais smul- 
tauja musų dėl šalčio. Tiesa čia kių, akiniais ir raktais.
Irnnlrinn čalfia nomovoc i f •kankina šaltis nemažas, ir pri
darė nemažai nuostolių. Nuo tų • J Danien avenue policijos
šalčių pabėgo pp. A. Miliauckai.' nuovadą atėjo 20 metų jau- 

.................... l Lester, 4509 
Namo N. Karlov avenue, ir prisipa

žino, kad jis vogė laiškus iš 
dėžučių ir pasisavino apie 
$250 svetimais money orde
riais. Jį pasiduoti prikalbino 
mergina, su kuria Lestcris 
ruošėsi netrukus apsivesti. Ji 
lauks, kol jis bausmę atliks.

: Jie jau Mexicoj ir tuojaus bus nu°bs William
saulėtoj Kalifornijoj.
grįž tik orui aLš lūs. Laim’ngos 
keliones!

4208
Stickney.

Benvyn

VVestern 
gelžkelio

r

Mirtys.
Pereitą savaitę buvo rašyta 

apie laidotuvių d rektorių, A. 
B. Petkų. Dabar vėl galu pra
nešti, jog ir šiomis dienomis vėl 
du žmonėm pašarvoti ; Petkaus 
koplyčioj. .Abudu bus palaidoti 
Lid. Tautiškose Kapinėse. Ve. darl>() apdraudos 
lionis Skirmontas pats atwnie kai jis dirbo. Gyvena. 

" 2724 S. 59th Ct„ Cicero.
• Į krautuvę, 947 E. 75th 

st., atėjo berniukas ir pasivo
gė kramtomos gumos automa
tą, kuriame buvę apie $20.00 
centais, nekalbant apie gumą.
, • John Kubiak, 8512 So. 
Ėuffalo avenue, padavė bylą 
Chicagos teismui, reikalauda
mas divorso. Jis sako, kad per 
jo žmonos Lucille apsileidimą 
jų dviejų mėnesių dukrelė ga
vo plaučių uždegimą ir pasi
mirė.

• Harry Goot, 1408 N. Ho- 
nore Street, užmigo berūkyda
mas cigaretą. Pats išliko gy
vas, bet sudegė jo lova ir už
sidegė namas, išmesmamas 
jo ir dvi kitas šeimynas gat
vėn. Nuostoliai—$1,000.

• Charles M. Bradley, Har-
vey, III., gydytojas yra trau
kiamas ^atsakomybėn už tapo
mą žmogžudystę. Jis buk pa
daręs nelegalią operaciją ke
turių vaikų motinai, Mrs. Ru
dy Vanderhye, 10316 Calumet 
avenue. Netrukus po to ji pa
simirė. j

• Sausio 11 d., į NeivBuck- 
ley viešbučio, 1350 Madison, 
eleveiterio šulinį įkrito ir už
simušė 31 metų tarnaitė, Mar 
Pierce. Koronerio džiurė va
kar nusprendė, kad 
“accident.” -

• Policija suėmė 
chicagietį Luther 
1116 N. Franklin st., ir. apkal
tino jį moteriškės apiplėšimu, 
sumušimu ir išgėdinimu.

• Vakar kriminaliam teis
me prasidėjo byla, iškelta 
dviems buvusiems' Berivyno 
valdininkams, iždininkui Er- 
nes IV. Mau; ir Mattheiv Berg,.riw^ 
taipgi iždininkui. Abu yra kal-} Tokiems argumentams Hea- 
tinami išeikvojimu $3,726 mie- ley negalėjo pasipriešinti, sei- 
stelio pinigų iš specialių ases- fą atidarė ir atidavė piktada- 
mentų fondo. Mau kartą buk riams $150.

nuteisė eicėrietį Frank Pindel 
kalėti 10 dienų už ėmimą nc- 

i tuo pačiuJ ir Zemlr 
—už darymą biznio alinėj už-Į 
draustu laiku -- sekmadienio 
ryta. v .

■ Miesto teisėjas J. V. McCor- 
mick ?emlį išteisino. Teisėjas 
nusprendę, ;kad Zemlis kuris 
gyvena . užpakalyj alines — 
savo * gyvenamuose ’ kaniba
luose ga 1 i daryti ką norį, kad 
ir alinėms uždraustomis va
landomis. Jeigu svečiai ateina, 
Juk turi jį priimti. c

Staiga Mirė
Nuėjęs Aplankyti 
Gimines

e

Eleveiterių traukinys prie 
Diversey stoties suvažinėjo ir 
sunkiai sužeidė bėgių inspek
torių, Albertų Helmer, k 2278 
73rd et., Elwood Park.

• Gruodžio 12 d., karvė ap- 
spardė ir sužeidė 59 metų 
skerdyklų agentą James Clark, 
59, nuo 5115 So. Morgan st. 
Vakar jis pasimirė nuo žaizdų 
Evangelical ligoninėje.

ligo-
rose-

Roselandietis 
Žuvo Sprogime

Roseland Community 
ninėje pasimirė 71 metų
landietis, Paul Berak, nuo 902 
W. 119th st. Jis buvo mirtinai 

, I

užeisiąs kai sprogo gasolinar 
kurį jis pylė į pečių virtuvėj.

Mykolas Kulvinskis>

BRIGHTON PARK — Sau
sio 21 d., mirė Mykolas Kul- 
vinskis. Gyveno adresu 4051 
S. Richmond St., ir buvo se
nas chicagietis.

Lanke savo 
2938 W. 40 St. 
mirė. Koroneris 
dies ligą.

Vęjionis priklausė prie Da- 
riaus-Gįrėno Legiono Posto.

Laidotuvės ketvirtadienį .iš 
Eudęikio koplyčios į šv. Ka
zimiero kapines. T. R.

gimines, adr. 
ir ten staigiai 
pripažino šir-

Nori Sukelti $100,000 
Kovai Su Paraližu

lionis Skirmontas pats 1
sau gyvastį. Mažai čia buvo ži- 

Apskričio policijos seržan- 7*"as-' j°S "t’
tas, lietuvis P. Anlnnas .. I" " S , T;‘
liūs, vakar- buvo;, perkeltas Wesl'
IR)fpewoodo nuovadą; kur jis S1 7J7 : 7
tardavo kėli iiįėaP atgaį. Pas; V. Galinaitis: čia plačiai žino 
kutiniu laiku p. Paulius ėjo inas 
seržanto ' pareigas - 7 Wįllow w T 
Springs nuovadoj.
. Apskričio policijos buvo pa? 
d ar y t d s ir kę Ii o s k i t o s per m a į- 
nds: Serž. Alėxander Maylath 
buvo perkeltas įš Homėvvoodo 
į Williow Springs; Antanas 
Urban, iš Morton, Grove į Ho- 
mewoodą; o Joseph Briatta — 
iš Homewoodo į Morton Gro
ve.

įvažiavo 
pabėgti. 
Hanibal,

>, iš nakties rastas negyvas. 
Neprikidušė jokiai draugijai 
Nežinau ar turėjo apdraudę. 
Yra daug tokių, kurie nesirūpi
na rytojum.

Kareivių Vakaras.
Du parengimai šeštadienio 

vakare, Shameto svetainėj Ka 
reivių Draugijos Uniformos 
skyrius turės savo metinį pa
rengimą — šokius ir dalinimą 
gerą dovanų. Tikietas tik 25c. 
ir už tą kvoterį galėsite drabu 
žius pasidėti, šokti kiek tik svei
kata leidžia. O jeigu turėsi gi 
linkį tai teks “turke” arba cash, 
tad kodėl neateiti ir nebandyti 
savo laimės? Prie to, paremsi 
te savo draugus — Kareivius. 
Rengimo Komisija Simonas ši 
teikis, S. Matulionis, ir Klem 
Lęudanckas. Jie duoda garbės 
žodį jog visi bus patenkinti.

Turi $17,000 Skolos.
Lietuvių 

Bendrovė - 
ga, kuri atlaikė visokias kliūtis 
per sunkiąją depresiją. Dabar 
skolos turi tik $17,000 00. Jei 
dąlininkai kooperuos ir tol au, 
tai po keliolikos metų skola bus 
atmokėta, šėrininkai 1 ks gryni 
savininkai. Už.at jų priedermė 
remti bendrovę ir atsilankyti 
namo parengimė.. Met nis pa
rengimas šį sekmadienį. Pro
gramas bus įdomus, po progra
ma šokiai; Bukite visi. D.

turtingo 
vaistų fabrikante, kuri nese
niai pasimirė, paliko $275,000 
Waukegano Victory Memorial 
ligoninei. Chicagos universite
tas gavo $1,000,000, o North- 
įvestem—$1,500,000.

Kas apsimainėte 
Skrybėlę?

Reikalauja 
Modernizuoti 
Bankinę Sistemą
Kitaip Bedarbės Nebus Gali

ma Išnaikinti.

Buvęs YViscoįisipo guberna
torius, Phillip F. La Follette 
pareiškė, kad Amerikoj tol 
bus bedarbė ir žmonės vargs, 
kol nebus modernizuota ban- 

.____ T_____________ „ . kine sistemą.,
ganizacija) / rengiąsi . surengti .Keistas dalykas jis aiškino, 
šaunų bankietą,, vasario 4 d,, —maisto...tUrimį dauginu negu 
Calumet Commercial Člube, 219 reikia, UankhįJ>įpįgų 
E. 113 St. Apie bahkietą pįą-’ * 
čiau galima sužinoti pas p.; 
Paul Barcheako raštinėj, 10421! 
Michigan Avė. U n tanas

šaunų bankietą,vasario 4 d.,

“Naciai Sumušė”, 
Reikalauja $20,000 

A K 7 \ * i '

34 metų chicagietis Fyed 
Shipman, 725 Barry avenue* 
padavė bylą apskričio Supert 
ior teismui, reikalaudamas 
$20,000 už sumušimą. Jisai 
skundžia aludininką John 
Jungman, 6228 N. Clark ir du 
kitus asmenis. Jie buk esą na-j 
ciąi. Jis atsisakė gerti toastą 
už Hitlerį ir visi trys puolė j j bert J. Lorber 7 skelbia* kad 
mušti. Taip aiškina Shipman bandys Chicagoj ir Cook aps-. šalčių banga užtruks Chica- 
nas. krityje sukelti $100,000. goj apie savaitę laiko.

Rengia Roosevelto Gimtadie 
nio Balius.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šįmet Chicagoj sausio 
30 d„ įvykę keli vieši vakarai 
paminėjimui prezidento Roo
sevelto gimtadienio. Visas, pel
nas yra . skiriamas kovai su 
vaikų paraližium.

Komiteto prezidentas Her-

'■ ■»' <į ; imi ■» ‘

Oras Chicagoj
Vėl Atšals

Chicagoj vėl grįžta
- • • - L * * ■ *

“šalta

bet darbininkai neturi darbo, 
ir badaują,

Bankuose į ^uli apie $30 bi- 
lionų dolerių. Jie ten ir gulės, 
jeigu nebuę. įądarytos kokios 
nors griežtos’ permąĮhos.

’ Čhįęa- 
goj užvakar vakare.

—....
• ■ ' ■

1 o*nfn« —

Skelbimai Naujienose
1 ’ Ai — •> 1

žiema”, Oro pranašo .praneši-įOda> naudg dėlto, ; > 
mu, anksti šjryt temperatūra «d Naujienos
nupuls iki zero, o. pnemie-|

Į Čiuose bus ir žemiau. Nauja ^<7
|
goj apie savaitę laiko.

I .

,, ,,,, ...................

| Garsinkites “N-nose”

LiuoSybės Namo 
tai vienintelė įstai

-------- —------ !-------------

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940

tai buvo

29 metų 
Cushley,

Pereitą sekmadienį Chica- 
gos Lietuvių Draugijos vakare 
kažkas apsimainė skrybėlė
mis,—savo paliko, o kito pa
siėmė. Apmainyta skrybėlė 
yra draugijos ofise. Kas per 
klaidą apmainėte skrybėlę, tai 
ateikite ir pasiimkite.

Taip pat liko surasti du 
“mufflers.” Jie irgi yra ofise. 
Šiandien ofisas atidaras iki 8 
vai. vakaro.

Užsisakė Degtinės 
Ir Pasiėmė $150

Į ęharles Healey alinę, 4175 
So. Halsted street, atėjo du 
jauni vyraj. Paprašė degtinės. 
Ją išgėrė ir tada paprašė savi
ninko atidaryti seifą. Prašy
mą parėmė dviejais revolve
riais.

» v




