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Pasibaigė Jungtinių Valstijų-Japonijos Sutartis
< • . /

PREKYBOS SANTYKIAI PASILIKS 
KOKIE BUVO

Jungt. Valstijos vartos bausmes, jeigu Ja 
ponija darys nesmagumų amerikie 

čiams Kinijoj
WASHINGTON, D. C., sau

sio 25. — Jungt. Valstijų — 
Japonijos prekybos sutartis 
pasibaigė šiandien.

Kongresas nerodo noro kiš
as į ginčą ir, kaip dabar da
lykai atrodo, palieka klausimą 
/alstybės departamento ranko
se.

Valstybės gi departamentas 
prieš keletą dienų davė supra
sti, kad Jungt. Valstijų ir Ja
ponijos prekybos santykiai pa
siliks tokie, kokie buvo iki šiol.

• Tačiau, jeigu Japonija ateity 
darys nemalonumų Jungt. Val
stijoms arba amerikiečių inte
resams Kinijoj, tai Jungt. Val
stijos gali keršyti japonams, rus, kad jis konkuruoja su jų

Kongrese yra bilius taiko-’įširdimu ant Britanijos, kurios 
mas ginklų ir amunicijos siun- karo laivas paėmė nuo japonų 
tunui Japonijon uždrausti. Ar- laivo 21 vokietį jūreivį tik 35 
timoj ateity senato užsienių1 mylių toly nuo Japonijos.

Thomas F. Green pasakė: 
Jungt. Valstijų gyventojai yra 
pasipiktinę Japonijos nepaisy
mu amerikiečių teisių 
joj. •

Kaip dabar dalykai 
naujos sutarties galima
tik iš Jungt. Valstijų ambasa
dos ir Japonijos užsienių rei
kalų ministerijos derybų. Kol 
kas derybos nieko tikro neat
siekusios.

Japonijos - Jungt. Valstijų 
prekyba per metus siekia apie 
$400,000,000. Japonai pasipik
tinę, kad Jungt. Valstijos ne
siskubina sutartį atnaujinti. 
Pasipiktinimas esąs taip stip-

NAUJOS RUSŲ ATAKOS ATMUŠTOS
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Na(JJ1ENU-A('ME T<*lprih<»».
CINGINNATI, OHIO. — Taip atrodo Ohib upė, kai ją žiemos šalčiai sukaustė

HELSINKIS, Suomija, sau-ikas šiaurėje, Petsamo srity, 
šio 25. — Rusų atakos, kurios čia du jų tankus suomiai su- 
tęsėsi visą dieną ir visą naktį naikino ir atakas atmušė, 
šiaurėje nuo Ladoga ežero, ta
po atmuštos, sako suomių pra
nešimas išleistas ketvirtadie
nį.

Trečiadienį ypatingai smar
kus mūšiai ėjo arti Aittojoki, 
gi naktį į ketvirtadienį smar
kiausi susirėmimai įvyko Koi-
laanjoki apylinkėje. Taip vie-; 
name, kaip ir kitame punktuo- komisija. Jos pirmininkas, Si; 
se rusai pražudė po keletą Walter Citrine, pasakė, kad 
šimtų kareivių ir turėjo pasi- Britanija teikia daugiau pagal- 
traukti. | bos Suomijai, negu plačioji vi-

Rusai mėgino išvystyti ata-' suomenė mano.

Suomijoj matytis susijaudi
nimas. Laukiama svarbių įvy- 

I kių. Nieko tikro kol kas neži- 
’noma, bet spėjama, gal būt 
suomiai greitai išblaškys dvi 
rusų divizijas, kurios esančios 
apsuptos.

Suomiją atlankė Britanijoj

Paskendo Suomijos 
laivas

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

reikalų komitetas paims bilių 
svarstyti.

Pasikalbėjime -telefonu per 
Pacifiką ąu, dviem - Japonijos 
laikraščių atstovais Sfenatorjus

Antrą vertus, kinai džiaugia 
si. Jungt. Valstijų santykių 
įtempimas su Japonija skaito
mas dideliu moraliu sustiprini
mu kinams.

PASKELBTI KANADOS PARLAMEN 
TO RINKIMAI

0TTAWA, Kanada, sausio turėtų įvyk$:,‘kovo mėnesio pa-
25. — Atidarydamas Kanados baigęje.
parlamentą,
dos gubernatorius, lordas Twee-'priėmė 44 balsais prieš 10 re- 

kad valdžia zoliuciją, kuri sako, kad cen- 
tralinė / Kanados valdžia neda-

■yuamas ivanauus oaigvje. 
gcneralus Kana-| Neseniai Onlario legislatura

dsmuir, pranešė, - 
atsišauks į balsuotojus. ”<

Mirtis maisto spėkų 
liantams Lenkijoje

Japonai plės alie 
jaus operacijas 

Meksikoje

Japonijos laivu vokiečiai buvo 
kariuomenės amžiaus ir vyko 
tarnauti nacių kariuomenėje. 
Natūralu, kad britai juos su- 
aikė.

Kitaip sakant, bus paskelbti ro pakankamai pastangų katuj 
parlamento rinkimai.
. Kalbėdamas vėliau atstovų 
rūmuose premjeras Mackenzie (kritika paskatinusi Mackenzie 
King pasakė, jogei rinkimai Kingą paskelbtu rinkimus.

su Vokietija. Politiniuose rate
liuose manoma, ypatingai ši

sausio 
Japo- 
Vera-

TAMPICO, Meksika, 
25. — Carlos Almazan, 
nijos kontroliuojamos 
eruz Petroleum kompanijos di
rektorius, painformavo ketvir
tadienį, kad jo kompanija gręš 
dar 30 aliejaus šulinių Tampi- 
co apylinkėje. Projektui vyk
dyti jau gautas valdžios leidi
mas. Kompanija dalinsis pel
nais su Meksikos valdžia.

Kai Britanijos ir Jungt. Val
stijų aliejaus kompanijos 
susipykusios su Meksika, 
dabar Japonijai atsiranda 
resnė proga plėsti savas 
nio operacijas Meksikoje.

Britanijos ambasadoriaus pa
reiškimas dar labiau įkaitino 
Japonijos vyriausybę: esą, kaip 
drįsta jis kalbėti spaudai, kal
bėti į plačiąją publiką, kuomet 
ginčas šituo klausimu dar te
beina Britanijos ir Japonijos 
vyriausybės atstovų tarpe.

Jaunuomenė mažai 
domisi balsavimais'

Holandija pasiliks 
neutrali — sako 

ministeris

BERLYNAS, Vokietija, sau- 
šio 25. :— Mirties bausme ski
riama Lenkijoje tiems asme
nims, kurie spekuliuoja maisto 
rcikmepomis, kelią kainas joms 
arba ^slepia jas. Mirties baus
mių jau įvykdyta. Lengvesni 
nusikaltimai baudžiami kalė
jimu.

Įvykdytos mirties bausmės 
asmenims, kurie žudė vokie
čius Lenkijoje, kai Vokictijos- 
Lenkijos karas prasidėjo.

LONDONAS, Anglija, sau-1 
šio 25. — Paskelbta ketvifta- 
iiem, kad pereitą antradienį 
Šiaurės Juroje paskendo Suo- 
nijos prekybinis laivas Onlo, 
ižgavęs miną. Onto buvo 1,333 
onų laivas.

Dar pranešta, kad paskendo 
/švedų laivas Patria ir kad pa
galbos šaukiasi Francuzijos lai
vas Forfait, 622 tonų. Pran
cūzų laivas prašo pagalbos" Vi
duržemio Juroje.

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 25. — Smarkumas rusų 
ofensyvo šiaurėje nuo Ladoga 
ežero ketvirtadienį rodėsi at
slūgęs. Tai jau buvo penkta ru
sų atakų diena. Helsinkį pa
siekia pranešimai, kad rusai 
ruošiasi naujoms atakoms Pet- 
samo srity, pačioje Suomijos 
šiaurėje.

Norvegijos laivas 
paskendo

yra
tai
ge-

biz-

Japonai išdaužė Bri
tanijos konsulato 

langus

ANN ARBOR, Mich., sausio 
25. — Michigan universiteto 
profesorius, Dr. James K. Pol- 
lock, pabaigė studijuoti to mie
stelio 24-rius balsavimus.

Jo tyrinėjimas rodo, kad de
šimty 
1928 
menė 
metų

rinkimų, laikotarpiu nuo 
iki 1932 metų, jaunuo- 
amžiuje nuo 21 iki 30 
balsavo mažiausia.

amžiaus jaunuomenės 
vo tik 22’ nuošimčiai.

Senesnieji piliečiai 
skaitlingiau. Piliečiai
70 metų balsuoja daugiausia 
pagal savo nuošimtį, sako prof. 
Pollock.

Japonijoj didelis pa 
sipiktinimas Bri

tanija

TOKIO, Japonija, sausio 25. 
— Japonų delegacija ketvirta
dienį atlankė Britanijos kon
sulatą ir įteikė protestą. Vė
liau, išėjusi, -delegacija išdau
žė akmenimis** konsulato lan
gus.

šito 
tebalsa-

balsuoja 
pasiekę

TOKIO, Japonija, sausio 25. 
— Pereitą sekmadienį Brita
nijos karo laivas paėmė nuo 
japonų laivo 21-ną vokietį jū
reivį, kurie norėjo pasiekti Ru
sijos uostą ir Sugrįžti į Vokie-

Daugiau monetų 
nukalė

WASHINGTON, D. C., sau
sio 25. — Trys Jungt. Valstijų 
monetų kalimo įmonės — Phi- 
ladelphijoje, San Francisco ir 
Denver miestuose — 1939 me
tais nukalė 674,089,105 mone
tas. Nukaltų pinigų suma šie 
kia $38,289,169.80.

Nukaltų 1939 metais mone
tų skaičius buvo daug didesnis 
nei 1938 metais, kai jų nukal
ta 280,716,690.

Be to, 1939 metais Jungt. 
Valstijos nukalė 15,725,000 mo
netų Kubai ir Dominikonų res
publikai.

Penų — centų — pernai, kaip 
ir kitais metais, nukalta dau- 

viso 383,709,520 
Giedra; vėliau pradės niauk- monetų. Nikelių nukalta 130,-

Lewis stumia pirmyn 
Wheelerio kan

didatūrą

Japonijos vyriausybė didžiai 
pasipiktino britų akcija. Japo
nija reikalauja sugrąžinti jai 
paimtus vokiečius.

Britanijos amba s a d o r i u s 
Craigie padarė spaudos atsto
vams pareiškimą, kad gabenti

WASHINGTON, D, C., sau
sio 25. — John Lewis, C.I.O. 
pirmininkas, išėjo prieš prez. 
Roosevelto trečią terminą. Aiš
kinama, Lewis ruošiąs dirvą 
senatoriaus Wheelerio kandida
tūrai.

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

Ispanijos lojalistų 
vadas mirė kalė

jime

'giausia

LISBON, Portugalija, sau
sio 25. — Cordoba kalėjime 
mirė profesorius Julian Bestei
ro, žinomas Ispanijos socialis
tas ir buvęs vienas lojalistų 
vadų Ispanijos civiliniame ka-

IIAAGA, Holandija,. sausio 
25., — Užsienių reikalų minis
teris Eelco Van Kleffens ket
virtadienį pareiškė, kad Holan
dija pasiliks neutrali ir ne
klausys jokių kariaujančių ša
lių vyliojimu.

Vėliau atstovų rūmai vienu 
balsu išreiškė Valdžiai pasitikė
jimą.

45 rezoliucijos prie 
šingos Lewiso nusi 

statymui
sausioCOLUMBUS, Ohio, 

25. —- Angliakasių unijos kon
vencijoje trečiadienį John Lew- 
is pareiškė, kad jis yra prie
šingas prez. Roosevelto tre
čiam terminui ir kad jeigu 
prezidentas vėl kandidatuos, tai 
rinkimus pralaimės* 

' »

Tačiau tenka pasakyti, kad 
toli gražu ne visi konvencijos 
delegatai ir ne visi y unijos lo- 
kalai sutinka prez. Roosevelto 
kandidatūros klausimu su Lew- 
isu. Faktas yra, kad pačiai an
gliakasių konvencijai yra siū
lomos 45 rezoliucijos indorsuo- 
'janČios prez. Roosevelto , kan
didatūrą trečiam terminui.

Pasiuntė 30,000 bu 
sėlių žirnių Skan- 

dinavijon

Šarvuotis Deutsch- 
land sugrįžo į sa

vo uostą

AMSTERDAM, Holą n d i j a, 
sausio 25. — Norvegijos laivas 
Biaritz užgavo miną ir pa
skendo Šiaurės Juroje, 36 my- 
’ių atstumoje nuo Holandijos. 
17 laivo pasažierių ir įgulos 
narių išgelbėta, dvidešimties 
pasigendama.

TOKIO, Japonija, sausio 25. 
— Japonijoj vis dar nenutyla 
sąjūdis iššauktas tuo, kad bri
tų karo laivas paėmė nuo ja
ponų laivo 21 vokietį jūreivį. 
Japonai įkaitę ir dėl to, kad 
Jungt. Valstijos kol k^s nero
do noro atnaujinti prekybinę 
Jungt. Valstijų-Japonijos su-

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 25. — Karo vadovybė pa
skelbė ketvirtadienį, kad Vo: 
kieti jos šarvuotis Deutschland 
sugrįžo prieš kurį laiką 
Jis praslido talkininkų

Norvegija areštavo 
nacių šnipą

namo.
Lioka

Adm.Deutschland, kaip ir 
Graf Spee (pačių vokiečių pa
skandintas), operavo prieš tal
kininkų laivus Atlante.

šarvuočio vardas bus pakei
stas į Luetzow. Vardas Deut- 
schland bus duotas kitam, di
desniam vokiečių karo laivui.

NARVIK, Norvegija, sausio 
25. — Norvegijos policija areš
tavo tūlą vokietį Muellerį. Jis 
prisipažino tarnavęs kaipo na
cių šnipas ir siuntęs Vokieti
jai žinias apie laivų išplauki
mą iš uosto. Manoma, pasirem
dami jo pranešimais vokiečiai 
torpedavę mažiausia tris pre
kybinius laivus.

OSLO, Norvegija, sausio 25. 
— Paskendo Norvegijos pre
kybinis laivas Biaritz, 1,752 
tonu, žuvo 38 žmonės.

--X-- X-- X--
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 25. — Naciai daro spaudi
mą į mažas neutralias šalis. 
Francuzija stebi nacių žygius.

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

sio 25. —•, Britanija pašauks 
kariuomenėn dar 250,000 vyrų 
amžiuje 
Jie bus 
sį.

tarp 20 ir 24 metų, 
pašaukti kovo mėne-

Gdynia ir Dancigas 
— Vokietijos lai

vyno bazės

Jugoslavijos karo 
laivas paskendo

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 25. — Mirties bausme bus 
baudžiami spekuliantai maisto 
reikmenimis tose Lenkijos sri
tyse, kuriose teko Vokietijai.

sau-LONDONAS, Anglija, 
šio 25. — Buvęs lenkų uostas 
Gdynia ir Dancigo miestas 
šiandien tarnauja Vokietijos 
laivyno bazėmis. Daug kariuo
menės paskutinėmis dienomis 
atgabenta į abu miestus.

BELGRADE, Jugos 1 a v i j a, 
sausio 25. — Jugoslavijos ka
ro laivas naikintuvas trečiadie
nį uoste Sibenik užgavo po
vandeninę uolą ir paskendo. 
Laivo komanduoto  jas nusižu
dė. Jugoslavija turėjo viso tris 
tos rųšies karo laivus.

Iš Lietuvos
Vakaruškoj vyras vyrui 

nupiovė nosį

Naciai graso 
Rumunijai

B'UCHAREST, Rumunija, 
sausio 25. — Atsakingas Ru
munijos atstovas paaiškino, 
kad Vokietija pareikalavo dau
giau aliejaus iš Rumunijos. 
Aliejaus reikalas esąs Vokieti
jai gyvybės ir mirties reika-UMOSCOW, Idaho, sausiq 25.

— Vertelgos javais paskelbė įaS. ir jeigu Rumunija neduo-

Belgija pardavė 300 
vagonų Vokietijai
BRUSSELŠ, Belgija, sausio 

— Dienraštis “Libre Bel- 
giųue” sako, Belgija pardavu
si Vokietijai 300 prekybinių 
geležinkelio vagonų. Tie vago
nai buvo pastatyti Kinijai, bet 
Kinija atsisakė 
nes buvę sunku 
nugabenti.

25.

juos priimti, 
juos Kinijon

ALYTUS. — Tabalenkos k. 
Butrimonių v., pas tūlą ūki
ninką prisirinko jaunimo net 
iš kitų kaimų. Jaunimas, ad
vento laike negaudamas pašok
ti, ėmė girtauti. Išsigėręs Ger- 
vėnų Jonas Cibulskas pradėjo 
švaistytis peiliu ir Klizui Juliui 
nupiovė galą nosies. Sužeista- 

paguldytas į apskr. ligoni-šis
nę.

Atsirado butų
Iki šiol mie-ZARASAI.

ste buvo šioks toks butų tru
kumas, ypač pigiųjų. Bet da
bar daugeliui tarnautojų išsi- 

i sritis, butų 
trukumas sumažėjo. e>
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tis; kiek lengvesnis šaltis; sau- 771,535; dešimtukų 102,633,- re. Fašistams laimėjus karų, ketvirtadienį pasiuntę Skandinsianti aliejaus geruoju, tai na- Belgija taipgi sutikusi pa- bar daugeliui ta 
le teka 7:09 v. r., leidžiasi 4:56 321; kvoterių 43,268,795; pus- Besteiro buvo nuteistas 30 me- navijon 30,000 bušelių džioviu- ciai bus priversti pavartoti statyti Vokietijai 250 vagonų kėlus j Vilniausv j-—  —---- ----r ——- • — - | vicax muo yuvęiiau pa'aiiuu --

» tų žirnių pereitų savaitę. ’ | prieš ją stipresnes priemones, j tankų.1 dolerių 13,655,943.

■
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Vilniaus atgavimo kovos ir žygiai
(Tęsinys) administracija buvo panaikin-

Tautų Sąjungos Taryba rug-|‘a>,0 Yilniu! PaPras’
- - - -'ta lenkų vaivadijos buveine.

■ 1922 metų pradžioje Lietu
vos. užsienių reikalų ministras 
V. Jurgutis pasiūlė lenkams 
naujas tiesiogines derybas. 
Lenkai pasiūlymą priėmė, ta
pati nieko nekalbėjo apie Vil-j 
liaus ginčo svarstymą, o mi-< 
□ėjo naujus klausimus, būtent, 
abiejų valstybių sienų nusta- 
ymo pagal neutralią zoną ir 
unezg mą diplomatinių san- 

ykių. Lietuvai, žinoma, lenkų 
[sakymas buvo nepriimtinas. 

Po to vasario 20 d. Lietuva 
iule Lenkijai Suvalkų sutar- 
ies sulaužymo ir jo padarinių 

klausimą perduoti spręsti 
’arptauliniam Teisin g u m o 

Tribunolui Haagoje. Lenkai; 
nesutiko. Pasidarė aišku, kad 
tiesioginiai musų kontaktai su 
lenkais konkrečių ir mums' 
priimtinų vaisių neduos. Todėl 
tie kontaktai kuriam laikui bu
vo nutraukti.

sėjo 19 d. dar kartą nutarė 
Lietuvai ir Lenkijai rekomen
duoti Hymanso projektą. Rug
sėjo 24 d. Hymansas Tautų Są
jungos posėdyje padare platų 
pranešimą, kuriame išdėstė 
Vilniaus bylos eigą ir savo' 
projektą. Tautų Sąjunga pri-( 
ėmė rezoliuciją, kuria dėkoja 
Hymansui ir Tautų Sąjungos 
Tarybai už pastangas išlaikyti 
taiką ir išspręsti Vilniaus gin
čą, pareiškia visišką pritarimą 
T. S. Tarybos nusistatymui ir 
kreipiasi į lietuvių ir lenkų 
tautas, kviečiant jas susitaiky
ti.

šiuo nutarimu Vilniaus by
la užbaigė savo pirmąjį etapą 
Tautų Sąjungoje. Nors Vilnius 
mums nebuvo grąžintas, tačiau 
bylos eiga Lietuvai davė mora
linio laimejmo. Lietuva vi
siems įrodė ir įtikino, kad; 
Vilnius yra jos sostinė ir todėl 
turi jai priklausyti. Šitai mums 
geriausiai rodo tas pats Hy
manso projektas, lygiai kaip ir 
Tautų Sąjungos nutarimai beij

N A UJ1EN Ų-ACME Talephoto
S ne Woodsen, k uri Gal- 

veston (Tęxas) atstovaus 
Illinois valstijai.

Liet ų vos 
stipriojo.

Penktadlen., sausio 26, 1940

ga, kaip matėme, buvo sutiku
si su Lietuvos teze, 
nius turi priklausyti Lietuvai.

kad Vil-

Tų pačių melų rudenį Lie
tuva Vilniaus bylą mėgino iš 
naujo kelti Tautų Sąjungos 
plenume, pasinaudojant tuo, 
kad lenkai okupuotame kraš
te žiauriai elgiasi su lietuviais 
ir kad Vilnių aneksuoja be są
lygų. Tačiau ir tada jokių rim-

Nepavykus realiai išspręsti fesnių vaisių nebuvo sulaukta. 
\ ilniautl bylos, lenkai okupuo- Tautų Sąjunga Uetuvos skun- 

. i viso- dą perdavė svarstyti 
stengėsi Vil-

tame krašte stiprinosi 
kiais budais ir

dviem
jos komisijom, kurios pareiš-

niaus kraštų tvirčiau sujungti j&ę, Lietuvos neik alaviniai, 
su Lenkija. 1922 metu pradžio- Liel< ji)e jicčia Vilniaus lictu-
je buvo išrinktas neva Vil
niaus krašto seimelis, 
vasario 20 d.

vių persekiojimus, pri klauso
kuris . Tau tų Sąjungos Tarybos, koi-n- 

nutare kraštą potencijai, o kiek jis yra gry- 
prijungti prie Lenkijos be jo- nai politinis, tai jau kartą Lū
kiu sąlygų. Varšuvos seimas ii^vęs Tautų Sąjungos svarstytas
vyriausybe šitų nutarimą pa-, 
tvirtino. “Vidurines Lietuvos”.

AKINIAI VISOKIOS MADOS

už*2.45 
pritaikyti akims 
su pilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeŪai 56c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI.

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

Furniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151.

ir todėl jį svarstyti iš naujo, 
neturint naujų faktų, nesą pa
grindu Taįgi, jšį >kartą pajn- 
dinti iš' esmės VIlitftiYts TJyios 
nepavyko.

Netrukus Vilniaus byloje iš
tiko Lietuvą skaudus ir labai 
neteisingas smūgis, būtent, 
Ambasadorių konferenci jos 
sprendimas, kuriuo pripažįsta* 
ma Lenkijos aneksija ir de
markacijos linija paverčiama 
nuolatine siena. Nustatydama 
Lietuvos ir Lenkijos sieną, 
Ambasadorių konferencija rė
mėsi musų ministro pirminin
ko ir užsienių reikalų minis-

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

Vilniaus ir Vilniaus srities Lie- 
tvos Respublikai perdavimo ir 
Lietuvos-Sovietų Sąjungos tar- 
pusavės pagelbos sutartį.

(Bus daugiau)
kai kurių būdų, kad galėtų už- 
megsti diplomatinius santykius 
su Lietuva, ir tuo budu galėtų 
lengviau pasaulio akyse lega- 
liuoti Vilniaus užėmimą, šitie 
užsimojimai leinkams nepavy
ko, nes Lietuva išvengė visų 
jai statomų pinklių.

Trumpai suglaudus šią Vil- 
nįams skriaudos atitaisymo di- 
pamatinių žygių apžvalgą 
matome, kad nuo W20 metų 
Viltai aus klausimas ilgai buvo 
svarstomas • Tautų Sąjungos 
Taryboje ar net T. Sąjungoj 
plenume. Lietuvai daug kur 
nesisekė, jos pastangas žlugdė 
lenkų ir jų proktektoriyi intri
gos bei toli nuo teisingumo nu
tolę nutarimai ir rekomendaci
jos. Tačiau 1931 metais, ka 
dalis bylos dėl Liepoj os-Rom- 
nų geležinkelio atidarymo at-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Westernav. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioi 
Central Avenue 
Beverly Shores

Indiana
Tel. Mich. Citj 

2799—R3.
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AKIU SPECIALISTAS

I

tro inž. E. Galvanausko 1922; 
m. lapkričio 18 d. nota. Toje 
notoje buvo dėstomos prieža
stys, dėl kurių Versalčs sutar-i 
ties nuostatas apie Ncmųnoi 
i n ternaci on aliza varną negali: 
būti tuojau vykdomas. O tos; 
priežastys — stoka taikos tarp- 
lietuvių ir lenkų ir Vilniaus' 
okupacija. Prie kalbamos no
tos dar buvo pasakyti, kad 
santarvininkai galėtų pagrei
tinti normalių santykių tarp 
Lietuvos ir Lenkijos nustaty
mą, jei didžiosios valstybes pa-; 
sinaudotų Versalčs sutarties 
duota teise ir nustatytų Len
kijos rytų sieną, atsižvelgiant 
į Lenkijos duotus pasižadėji
mus Lietuvai ir į Lietuvos 
svarbiuosius interesus bei tei
ses.

Gavę šitą Lietuvos 1 notą, 
santarvininkai neatsižvelgė į 
musų interesus ir teises. Jie 
urnai susirinko ir 1923 m. kovo'

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 46*5 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.. YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
ZUBR1CKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS. 2—4 popiet ir 7—9 
. akaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

NAUJIENOS, Chicago, Dl.
’ ■ T 'n r ~~11' ~ TT "r ■ '”n 1

bal nepopuliarioj. Prieš jas nes derybos Vilniaus ginčui 
pasireiškė toks smarkas sąju- išspręsti.
dis, kad priveHe atsistatydinti v feet Lenkija ieškojo ir toliau 
net Ministrų l’aryba. Taip de
rybos įr iširo, j

Lietuvos pozicija Vilniaus 
byoje smarkiai sustipniio So-[ 
vietų Sąjunga, 1926 rugsėjo 
28 d. pasirašydama nepiWilim<D 
paktą su Lietuva. ŠiU(> paktu 
SSSR pareiškė, kąd ji Lietuvos 
te; i tori jos atžvilgiu laĮkosi 
Ueluvos ir Sovietų Sąjungos 
1920 me tų -laikos ^utayties, ji r 
toliau nepripaŽlsĮtą gen. Želi
govskio smurto* Naujasis pak
tas Lenkijoje šukele didelio 
jjerWo.*Taip J^hįjos ir SSSR 
cilo “notų kar 

-moralinės pozi^
Sustip-ičjusioš -musų pozici

jos pasireiškė i<‘ 1927 m. gruo
džio mėn. Tąųlų /’ Sąjįmgoje. 
Tiesa, tada į Lietuvą buvo da
romas didelis : šp^^imas, ta
čiau musų yyrSiųsybe, visos
itauitos remiama, spaudimą iš- sidurė Tarptautiniame Teisin- 
Jlai’ke. Vilniaus klausimą vėl gurno Tribunole Haagoje, tai 
pavyko iškelti į didžiąsias tar-; šis padarė pasaulinės reikšmes 
ptaulinės politikos aktualijas sprendimą, kurio prasmė yra 
ir jį paversti lieibuvių-len'kij ■ tokią, kad Vilniaus užgrobimu 
ginčijamu klausimu. Tautų lenkai sulaužė tarptautinę tei- 
Sąjunga gruodžio lO d. reko- sę, o lai Lietuvą įgalina atsi- 
mendavo Lietuvai .ir Lenkijai sakyti nuo visų tiesioginių san- 
dar kartą pradėti, tiesiogines tykių su Lenkija. Taigi, kai 
derybas. Abi valstybės sutiko Vilniaus byla iš politinių kom- 
ir derybos prasidėjo Karaliau-.bįnacijų atsidūrė ant tarptauti- 
čiuje 1928 m. kovo mėnesį. Po nio teisingumo stalo, Lietuvos 
plenumo posėdžių buvo suda- teisės buvo rimtai ii' atvirai 
rytos trys komisijos, kurių vie-J paremtos. Vilniaus

' šiandien mums atitaisyta, ta- 
trečia—Berlyne, .čiau dėka tų, kurie visą laiką 

Tačiau ir šios derybos rimtės-5 rėmę musų teises ir pastangas, 
nių; vaisių nedavė. Karaliau-Į būtent. Sovietų Sąjungos, kuri 
čiaiis derybos buvo paskutines šių melų spalių 10 d. diploma- 
Lietuvos ir Lenkijos tiesiogi- tiniu keliu sudarė su Lietuva

na posėdžiavo Kaupe, antra 
i Varšuvoje ir

runų'

COPft. IW, WPL£CRAFT SERVICE, INC.

BEPSPREAD NJOT1F , FATTERN 2404
No. 2401—išsiuvinėjimas lovos kapai.

GRANE COAL < OMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkam $7^65 i
5 tonus ar daugiai ........... * ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas *4" .

Sales Tax ekstra.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halste* St, Chicago, UL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 2W4

skriauda

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą! kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

Vardas ir pavardė-

Adresas

Miestas ir valstija.

Kiti Lietuviai Daktarai___
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

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

ir susitarus.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

i <

d.

□3EEZSJS

■M

Klausykite ftiusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties 11480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

LAIDOTUVIV DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
'•.j; y ■ . ■ ' • ■ ■

SENlAlįSlA IK DIDŽIAUSIA, LAIDOJIMO IŠTAIGA 
i 11 ii? . .i . • ■.

AMBU1LANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
i icn gi i

'4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

"I 9 koplyčios visoseJ_ ) -1^- <1 1 ChicaRos dalyse

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.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Oiuas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. OTfičė Werttworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395
Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

8nu 
su SSSR panaikinta lietuvių-* 
lenkų demarkacijos linija bu-' 
vo pripažinta nuolatine Lenki
jos rytų siena. Tuo budu Am
basadorių konferencija Vilnių 
ir Vilniaus kraštą pripažino 
Lenkijai. Darydama tokį dide
lė? reikšmes sprendimą, Am
basadorių konferencija nieko 
apie lai Lietuvai nepranešė. 
Žinoma, prieš tokį neteisingą 
sprendimą Lietuva griežtai! 
protestavo, tačiau musų pro
testas neturėjo pasėkų. Lietu
va niekados Ambasadorių kon
ferencijos nutarimo nepripaži
no ir niekados savo Vilniaus 
kovoje nebuvo juo surišta.

1923 m. balandžio 21 d. Lie
tuva reikalavo, kad demarka
cijos linijos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos nustatymo teisėtumą 
spręstu Tarptautinis Teisingu
mo Tribunolas Haagoje, ta-' 
5iau Tautų Sąjungos Taryba, 
laušimo svarstymą perduoti 

Tarptautiniam Tribunolui at
sisakė. , <

Taigi, Vilniaus ginčo atžvil-' 
pu Lietuvai pradėjo labai ne-' 
isekti. To nepasisekimo prie-' 
astys yra aiškios. Lenkija bu-' 

zo Prancūzijos santarvininke, 
o Prancūzija — aiškus lenkui 
protektorius tarptautinėse in
stitucijose. Atminus tai, kad 
^uometiaię Tautų Sąjungos po
litiką diktavo ir daugumą T. 
S. Tarybos nutarimų redagavo 
prancūzų atstovai, mums bus1 
ir aiškios musų teisingų ir tei-. 
sėtų pastangų nepasisekiiino.

riuo 1939

LIETUVIAI

TfflffilfklIMHIBHIIIIIIIII 10 llll ll'T'inrTF

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 sutartų.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

KITATAUČIAI

Dvejus melus Lietuva n etų*, 
rėjo progos atnaujinti Vilniaus, 
bylos. 1926 m. rudenį Klaipė- 
dos krašto medžio pramoniniu* 
kai danė žygių, kad Nemunas

- butų atidarytas Lenkijos Ine- 
, džiių plukdymui. O tuo pačiu,
• žinoma, užsimegztų ir Lietu
vos-Lenkijos ūkiniai santykiai.

- Musų vyriausybė, -manydama,,
• kad vėl atsiranda proga iškelti 
Vilniaus klausimą, nutarė. Ko-1 
penhagoje pradėti tiesiogines 
derybas su lenkais. Tačiau tos

, derybos naitsų krašte buvo ia-

aidotuvių Direktoriai

i

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centrai 7464
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie VVestern Avenue

Dr. F, Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 VVEST MAJDISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

f

Dr. Charles Sega!
OFISAS

1729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-TeL Central 4411-2

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— , 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1280

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

Garsinkitės “N-nose”
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

Musų kolonijos margumynai.
Manėme, kad jau nebematy

sime žiemos, nes pranašavimas 
buvo jog po dešimties tukstan- 
č..w melų žiemos nebežinosime. 
Bet pasirodo, kad pranašavimai 
jokios vertes neturi, — šaltas 
oras jau veikia su visais nepa
togumais.

—- e —
Sausio 21 d. musų miesto 

SLA nariai turėjo savotiška 
šventę. Įvyko 10-to apskričio 
metinis suvažiavimas. Atsilankė 
delegatai iš kitų miestų. Daug 
naudingų sumanymų organiza 
eijos gerovei aptarta. Ta proga 
buvo atsilankęs ir generalis dis- 
trikto organ;zatorius Dr. A. 
Montvidas. Kaipo patyręs dar
buotojas SLA davė praktiškų 
patarimų tolimesniam veikimui.

Po konferencijos, be delega
tų, susirinko būrys SLA narių 
ir svečių, ir visi buvo pavaišin
ti skania vakariene, kurių pa
gamino p-ios Balčaitienč, Untu- 
lenė ir Martinienė. Vakarienės 
metu per 10-to apskr. pirminin
ko J. Radavičiąus sumanų tvar
kos veikimų pasakyta trumpos 
prakalbėlės ir parinkta aukų 
Vilniaus gyventojų naudai. Ve 
liau šokta iki vėlumos.

Laike pasilinksminimo prisi
ėjo sueiti su daugybe pažįsta
mų, tarp jų ir su p. Minotais, 
musų kolonijos budavotojais. 
Jei atsimenante, tai pas juos 
netaip seniai įvyko laistymo 
naujo stogo ceremonijos, o bū
rys draugų pagerbė jų 25 metų 
ženybinio gyvenimo sukaktu 
ves. Tad šia proga jie išreiškė 
padėkų visiems draugams, ku
rie buvo atsilankę tų reikšmin 
gų dienų ir įteikė puikias dovų-. 
nas.

Dar kartų noriu priminti, kad 
kitų sekmadienį, sausio 28 d. 
Kultūros Draugija teikia progo*

Savo
P «kol
’tnigp

jeigu ueluri pinigų, kreip 
kis | Naujienų spulkų, 
gausi paskolų ant ilgų 
metų

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

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
SALTIMIERO RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO VV.H.I.P.m m a n m 411A 10.00 VAL. KUTOPROGRAMŲ

smagiai praleisti vakarų Ger- 
man-American svetainėje. Bus 
rodomi krutamieji paveikslai 
apie Lietuvų, Latvijų ir Estija, 
dainuos panelė A. Jocius; grupv 
mergaičių p-nios Relly šokių 
mokyklos šoks. Tarpe jų daly 
vaus duktė p-nų K. Varnių. Ma 
lonekite susirinkti laiku, ka 
butų galima programa pradėti 
punktualiai 4:3D vai. Įžanga vi 
sai žema. Bus ir šokiai prie ge 
ros Barauskių muzikos. —H. L

Aurora, III.
Auroros Lietuvių Kultino 

Draugija rengia Užgavėnių šo 
kilis ir koncertų, šį sekmadieni 
sausio 28 d., įvyks šaunus Au
roros Lietuvių Kultūros Drau
gijos parengimas, bulent, kcn 
certas ir Užgavėnių šokiai. Vie
ta - - Rumanian Hali. 775 Jei- 
ferson Avė. Durys atsidarys 2 
vai. po pietų, o programa pra
sidės 4 vai. Programų pildys 
ponios Dowginienės vadovauja
ma šokėjų grupė ir pasižymėjęs 
Chicagos dainininkas S’asys 
Rimkus.

Visi vietos ir apylinkių lietu
viai yra kviečiami į šaunių Už
gavėnių pramogų. Rengėjai

St. Charles^ III.
Kultūros Draugija rengia šo

kius sausio 27 d. Vilniaus kraš
to nukentėjusiems visų pelnų 
skiria. Užprašome visus lietu
vius iš apylinkių.

šokiai rengiami Pcarson Hali, 
kertė Main ir 2nd St. Pradžia 
7:00 vai. vakaro, sausio 27. Ge
ra muzika. Įžanga 25c. Jokių 
kolektų nebus. —Komitetas

Pittsburgh, Pa.
“Jaunieji Plttsburgho Lietu

viai” praneša visiems apylinkės 
lietuviams, kad sausio mėn. 28 
Venų ruošiamas yra teatras. 
Stato dviejų veiksmų komedija: 
‘žentai iš Amerikos”. Prašome 
visus bendrai prisidėti prie mu- 
>ų lietuviško darbo ir paremti 
musų “Jaunųjų Pittsburgho 
Lietuvių” naujų radijo progra
mų. Radijo programa pradėta 
transliuoti nuo sausio 14 d.
940 m.; nuo 10:45 iki 11:00. 

Nepamirškite paklausyti. Pro
gramų pildo “Jaun eji Pittsbur
gho Lietuviai \

Programos vedėjas yra Har 
ry KapLirauskas.

Koresp. George Žilinskas

NAUJIENOS, Chlcago, III.

U-AUMJL Telephot/
Diana Levvis, jaunutė artistė, kuri ištekėjo už Wil- 

liam Powell, pasižymėjusio kino artisto.

LIETUVOS PAVILJONO KLAUSIMAS NEW 
YORKO PASAULINĖJE PARODOJE 1949
Manoma, dėl Paviljono sumažėtų pašalpa vilniečiams

(Lietuvos Pasiuntinybės žinios)

Gerbiamajai Amerikos l.etu- 
vių visuomenei žinotina, kad 
Lietuvos vyriausybė, priimda
ma pono J. A. V. Prezidento 
kvietimų dalyvauti 1939 melų 
Parodoje, buvo jau iš anksto 
nusistačiusi dalyvauti tik tais
1939 metais ir todėl jau tais 
metais atatinkamoms įstaigoms 
Amerikoje iš anksto pranešė, 
kad reikia eiti prie Paviljono 
uždarymo ir kad Paviljono fi- 
nansąviiųas iš: Lietuvos ‘ iždo
1940 metais nebenumatomas/ /

Tokis Lietuvos vyriausybės 
sprendimas buvo pagrįstas iš
imtinai biudžetiniais sumeti
mais, nes vokiečių-lenkų kon
flikto pasėkoje Lietuvoje atsi
rado nauji ir svarbus uždavi- 
n ai (Vi.niaus krašto atstaty
mas ir didelio skaitliaus atbe- 
gėlių iš Lenkijos šelpimas), ku
rie pareikalavo ne tik didelio 
valstybės iždo išsitempimo, bet 
r naujos vidaus paskolps (Vii 

niaus Paskola), Dėl tos pačios 
priežasties; ir. V. D., Universiteto 
choras nebegalėjo Amerikon at
vykti, nors ir buvo nekantriai 
laukiamas.

Tai matydami, Amerikos lie 
tuviai noriai ir gausiai prisidė
jo prie Lietuvos Parodoje da
lyvavimo ir meniškai, už kų 
aš čia skaitau savo malonių pa
reigų pareikšti nuoširdų ačiū 
“Lietuvos Dienos” skaitlin
giems Amerikos lietuvių cho 
rams, chorų vedėjams ir jų vy 
riausiam organizatoriui ir di 
rigentui profesoriui Juozui Ži 
levičiui, — ir finansiškai, už kų 
tariu didelį ačiū visiems rėmė
jams asmenyje visuomenės ko 
miteto pirmininko p. Juoz. 
Laučkos. Tačiau, kada kilo 
klausimas dėl palikimo Lietu 
vos Paviljono 1940 metų Pa
rodoje, tai Amerikos lietuviu 
tūlos organizacijos vengė duo
ti aiškų atsakymų.

Kadangi kultūrinės propa 
gandos ir tarptautinio mažų 
tautų optimizmo palaikymo su
metimais Lietuvai be abejo ir 
1940 metais priderėtų Parodoje 
dalyvauti, tai ačiū “Lietuvos 
Draugų Amerikoje” atsišauki 
mui tas svarbus klausimas tapo 
iškeltas spaudoje. Amerikos 
lietuvių spauda pakeltų klausi
mų neatidėliojant ėmėsi ir, jau 
galima sakyti, išsprendė. Nei 
giamas išsprendimas, kaip yra 
aiškiai matomas, paremtas 
dviem motyvais: a) surinkimas

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” 

nors ir palyginamai nedidelius 
Paviljonui išlaikyti penkių ar 
šešių tūkstančių dolerių sumos, 
kaipo minimumo, skaitomas 
abejotinas ar net neįmanomas; 
b) rinkimas lėšų Paviljono iš
laikymui kliudytų rinkimui au
kų Vilniaus kraštui remti ir vil
niečių pašalpa neišvengiama 
nukentėtų. '1 z

Tokios išvados ? *ąky vaizdo j e 
ir kad vilniečių šęlpimas nesu
mažėtų, bet kad padidėtų, Lie
tuvos Paviljonas .1940 metais 
New Yorko Pasaulinėje Paro 
doje nebeatsidaęvys. Gaila, kad 
“Peace and Freedom” 1940 m. 
Paroda New Yorke įvyks be 
musų. Bet .musų.‘"•“lietuviškas 
taikos ir laisvės darbas” yra at
vaduotame Vilniaus ^krašte, to
dėl šalin nusiminimas ir abejo 
nes, nes visa lietuvių tauta* ei
na linksmai ir ryštingai V I 

iaus kraštų remti..
P. žad ikis, 

Lietuvos Atstovas.
Washington, D. C.

1940 m. sausio mėn. 18 d.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

' Sub. 9 iki 8 vak.
INSURED

1192 ARCHER AVENUE

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000;00

J
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 Spulka moka 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.

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN AND SAVINOS ASSOGIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500

INVHIMtm

Įvairios žinios Iš Lietuvos
Iš Vilniaus 609 žmonių 
išvyksta į Sov. Rusiją
VILNIUS. — Kauno žydų 

spauda rašo, kad iš Vilniaus 
užsirašę važiuoti į Sov. Rusi
ją apie 1 tukst. žmonių, bet 
leidimas gavę išvažiuoti apie 
600 žmonių. Pirma partija iš
vykstanti gruodžio 29 d. Lietu
viams užimant iš ten į Sov. 
Rusiją išvažiavę apie 3 tukst. 
žmonių, daugiausia žydų tau
tybės, o atvažiavę keleriopai 
daugiau.

Nėra kortų
MARIJAMPOLĖ. — Pasku- 

tini u laiku Lietuvos banke pri
truko kortų. Kadangi kortomis 
mėgstančių žaisti čia niekad 
nepritrūksta, tad dabar kontro- 
bandininkams geros dienos, 

j Kontrabandininkai už kortas, 
kurias neseniai parduodavo po 
3 Lt, dabar ima po 4—4,50 Lt 
ir parduoda dešimtimis kalad-
žiu kasdien.

—’" ■""T...........

Sportininkai be pasto
gės, o traktierių daug

JONIŠKIS. — Miesto sporti
ninkų yra gausus būrys. Deja, 
nėra sporto klubo, žiemos me
tu Joniškio sportininkams ten
ka snausti. Tik išimtinais at
vejais gali pasinaudoti ankšta 
gimnazijos sporto sale.

18 miesto restoranų bei ba
rų yra per daug 7000 gyven
tojų. Ar nebūtų galima kelis 
jų uždaryti ir patalpas panau
doti kuriai nors kultūros įstai
gai?

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00 
Atsargos fondas virš - - $300,000.00

MADOS

JlTSTiN MACKIEWICH. Pres

1 Vargingos Kalėdos
MARIJAMPOLĖ. — Gruod- 

žio 20 ir 21 d. d. žiemos pagal
ba vargšams miesto s-bės pa
talpose dalina dovanas. Kadan
gi šiemet rinkliavos atnešė ma
ža naudos, o pašalpos reika
lingų vargšų yra labai daug, 
tai žymi dauguma vargšų pa
šalpos prieš šventes negavo.

Nauja pieninė ir elek
trinė

PAŠVITINYS. — Pabaigta 
statyti moderni pieninė, kaina
vusi virš 120,000 Lt. Prie pie
ninės motorų jungiama nauja 
elektrinė. Ji pakeis senųjų e1, 
stotį, kuri buvo malūnsparni1 • 
sistemos ir nepajėgė viso mie 
steiio apšviesti.

Užmuštas pašto 
vežikas?

JONIŠKIS. — Po apvirtusiu 
vežimu rastas negyvas J. Pra- 
kuraitis. Jis gabendavo paštų 
iš Joniškio į Kriukus. Padary
tas skrodimas. Manoma, kad 
jis užmuštas užpuolikų.

Drąsus brakonieriai
PALANGA. — Prasidėjus 

medžioklės sezonui, padaugėjo 
brakonierių skaičius. Gruod. 8 
d. brakonieriai su varovais šau
dė kiškius Kontininkų kaimo 
ribose. Ūkininkai pasipiktinę 
žiuri, kaip varovai būriais eina 
per nepašalusius pasėlius, bet 
sudrausti jų jie neįstengė. Rei
kėtų susirūpinti tiems, kam tie 
reikalai yra pavesti.

Dahar Mokame 3%^° Už ^a“ 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

"and_----------------
LOAN ASSOCIATIONofChicago CHARTERED B Y U. S.

GOVERNMENT
SAV1NGS FEDERALLY

25% Straight Whiskey—75% Neu- 
ral Spiritas, distiliuotas iš grudų. 

JO Proof. Julius Kessler Distilling 
’ompany, Incorporated, Lavvrence- 

burg, Indiana.

Lisfen 'f> and Advertise over

PAIJNDECH’S YUGOSLAV RADIO
Songs and Music 

Tambiiritza Orchestra
Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

' No. 4306—Labai jauninantis kos
tiumas. Sukirptos mieros tiktai 12, 
14, 16, 18 ir 20.

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

NAUJIENOS Pattera Dept.
1789 S. Halsted St, Chleara, BL

tta įdeda 15 eenh| Ir protam

ataiasti man pavyzdį Na

Mtaroa ........ „ per krattaB

(Vardas ir pavardl)

. (Adresas)

~OOtmae ir valstijai
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NAUJIENOS
The LltboanUn Daily Newi 

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year iii Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.

Ctaakyaae kainai
Chlcagoje—paštu;
Metams$8.00 
Pusei metų _4.00 
Trims mėnesiams - -___  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui___________ .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija - 3c
Savaitei 18c 
Mėnesiui ------ ... ___  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

tuos stulpus Britanijoje sugrio
vė? Ne.

“Nieko panašaus neatsiti
ko”, rašo Glasgowo darbietis. 
“Senojo pasaulio' politinės ir 
civilinės laisvės .standardai 
išliko šitame sūkuryje nesu
naikinti.”

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Metams  $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams________  1.50
Dviem mėnesiams  1.00
Vienam mėnesiui 75

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

Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams '.... $8.00
Pusei metų______________ 4.00
Trims mėnesiams_________2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Pašto pelnas
Kasmet iškyla ginčas tarpe pašto viršininko (post- 

master general) ir republikonų nacionalinio komiteto. 
Kuomet pašto viršininkas paskelbia savo metinę atskai
tą, tai opozicijos partija šoka ją atakuoti.

Pašto viršininko atskaitoje už pereitus “biznio me
tus” (kurie baigėsi birželio 30 d.) parodyta $14,547,795.30 
perviršio. Bet republikonai sako, kad tai netiesa: paštas 
ne tik nedavė pelno, bet davė $38,691,862.90 deficito.

Kokiu budu galėjo atsirasti daugiaus, kaip 50 milio
nų dolerių skirtumas tų dviejų pusių skaitlinėse?

Jim Farley yra pašto viršininkas ir kartu demokra
tų partijos nacionalinio komiteto pirmininkas. O John 
Hamilton yra republikonų nacionalinio komiteto pirmi
ninkas. Jeigu republikonai laimėtų ateinančius rinkimus, 
tai John Hamilton veikiausia butų paskirtas pašto virši
ninku, nes Jungtinėse Valstijose jau toks įprotis, kad 
valdančiosios partijos “bosui” tenka pelningiausioji vieta 
prezidento kabinete. Taigi galima suprasti, kodėl Farley 
raportas apie pašto biznį susilaukė Hamiltono kritikos.

Tikrumoje paštas pernai metais pelno neatnešė. Bet 
Farley apskaičiuoja, kiek paštas davė pašalpų oro lini
joms ir laivų kompanijoms ir kiek pinigų sutaupė įvai
rus federalinės valdžios departamentai, kurių laiškus ir 
siuntinius paštas gabeno nemokamai, šitas sumas jisai 
prideda prie pašto pajamų, ir tokiu budu pasidaro paja
mų perviršis.

Amerikoniška patarlė sako: “Doleris sutaupytas — 
doleris uždirbtas”. Todėl pašto viršininkas gali tvirtinti, 
kad jo departamento biznis išėjo “su pelnu”, nors į Dė
dės Šamo kišenių tas pelnas ir nepateko.

Tačiau kai kurie pašto “sutaupymai” yra abejotinos 
vertės. Paštas be atlyginimo pergabeno 970 milionų laiš
kų ir siuntinių, tarpe kurių didelė dalis buvo kongres- 
manų ir senatorių prakalbų kopijos ir kitokia literatūra 
siuntinėjama balsuotojams. Amerikos valdžia nebūtų pa
sidariusi nėkiek biednesnė, jeigu ta literatūra butų pasi
likusi Washingtone.

Rašytojas paduoda visą eilę 
pavyzdžių, kaip Britanijos pi* 
.iečiai plačiai naudojasi žodžio 
r spaudos laisve. Sakysim, net 
karo priešai turi teisę be jokių 
trukdymų vesti savo propagan
dą, spaudoje ir susirinkimuose:

“Didžiausias svetaines kra
šte vartoja priešmgieji karui 
judėjimai; nėra suvaržymų 
mitingams ir demonstraci
joms. Komunistų, fašistų, 
trockistų ir karo priešų spau
diniai yra gaminami, leidžia
mi ir skleidžiami be jokių 
trukdymų.”
Bet visuomenė yra tvirtai nu

sistačiusi už karo tęsimą. Taip 
pat yra nusistačiusios ir orga
nizuotųjų darbininkų masės, 
kurioms vadovauja Darbo par
tija. Mažiukės pacifistų ir va
dinamųjų “kairiųjų” grupės tu
ri teisę laisvai , agituoti prieš 
karą, bet plačiųjų minių jos 
savo pusėn nepakreipia.

VISOS VALDŽIOS ESAN
ČIOS NETIKUSIOS

“ŽINOVAS”
pataisyli 

Suomijos 
klausime, 
nurodyta,

A. B(imba) bando 
musų “aritmetiką” 
skolos Amerikai 
“Naujienose” buvo
kad jisai rašo netiesą, prasima
nydamas, buk Suomija esanti 
kalta Jungtinėms Valstijoms 
“per 30 milionų dolerių”,—tuo 
tarpu kai tikrumoje ji yra kal
ta tiktai 11 milionų: 8 milionai 
dar neatmokėtos senos skolos 
ir 3 milionai naujos skolos.

Lietuviškų komunistų “fiure
ris” sako:

“Grigaičio aritmetika nei 
kiek negeresnė už jo politiką. 
Jis nežino nei to, kad nuo 
karo pradžios Roosevelto val
džia paskolino Helsinkio val
džiai ne 3, bet 10 milionų do
lerių.”
Matyt, tas “žinovas” girdėjo 

skambinant, tik nenugirdo, ku
rioje bažnyčioje.

Nuo sovietų-suomių karo pra
džios Jungtinės Valstijos ne pa
skolino 10 milionų dolerių Suo
mijai, bet atidarė jai kreditą už 
10 milionų dolerių. Tačiau iš 
tos sumos Suomija iki šiol su
vartojo tiktai 3 milionus dole
rių. Likusių 7 milioinų ji dar 
nėra išėmusi — nebuvo išėmusi 
tuo laiku, kai “Naujienos” apie 
tai pirmą kartą rašė (sausio 17 
d.) ir nėra išėmusi šiandien. 
Tas kreditas Suomijai tapo ali-

duoti paskolą. Skola 
tuomet, kai tas, ku- 
pasiulymas yra pada 
panaudoja ir painia 

Suomija kol kas pae-

darytas valdžios įsteigtame Ex- 
port-Import banke.

Kiekvienas gali suprasti, kad 
kredito atidarymas tai dar nė
ra paskola. Tai yra tiktai pa
siūlymas- 
pasidaro 
riam tas 
rytas, jį 
paskolą.
mė iš tų jai pasiūlytų 10 milio- 
nų dolerių, kaip minėjome, dar 
tiktai 3 milionus. Todėl jos nau
joji skola Amerikai tuo tarpu 
sudaro 3, o ne 10 milionų, kaip 
pasakoja Bimba, kuris turi la
bai daug “žinojimo” apie ari L 
metiką ir politiką, bet dar dau
giau turi “drąsos” plepėti apie 
tai, apie ką jisai nieko neišma
no.

PILIETINĖS TEISĖS 
BRITANIJOJE

Dažnai girdėt nuomonė, kad 
demokratinis kraštas, įsivėlęs j 
karą, būtinai netenka savo lais
vės ir atsiduria po diktatūros 
letena. Bet Did. Britanijoje to 
neatsitiko. Kad ir ji kariauja, 
bet žmonių pilietinės teises nė
ra panaikintos.

Tai nurodo savo straipsnyje 
(“The New Lcader”, sausio 20 
d.) Darbo partijos narys ir 
Glasgowo miesto tarybos narys, 
John Davis. Trys demokratijos 
stulpai, sako jisai, yra žodžio 
laisvė, teisė organizuotis ir lais
va spauda. Ar karo viesulas

Vienas rašytojas kartą pasa
kė: “Juo geriau aš pažįstu žmo
nes, juo labiau aš myliu šunis!” 
Tur būt, panašiai jaučiasi poe
tas Kleofas Jurgelionis politikas 
atžvilgiu.

Jisai daug metų užsiėmė po
litika ir veikė politinėse parti
jose, bet šiandien jisai jų labai 
nemėgsta. Nemėgsta jisai ir 
valdžių. Visos valdžios jam at
rodo netikusios — ne tiktai šių 
dienų valdžios, bet ir tos, ku
rios buvo kada nors praeityje.

Jisai mato jose du svarbiau
siu blogumu: valdžios pasigrie- 
bimo būdą ir jos išsilaikymo 
priemones.

“Per visus istorijos perio
dus”, sako jisai, “valdžiai įsi
gyti buvo vartojamoj apgau
lės ir klastos, vykdomos suo
kalbiais ir brutale jėga. Ka
raliai ir popiežiai būdavo pa
smaugiami, nuduriami ir nū-j 
nuodijami pavieniui, bet vė
liau reakcijų ir revoliucijų 
laikais metodai pagerėjo: vei- 

■ kė Torquemada su inkvizici
ja, veikė giljotinė su Robes- 
pjerų, veikė Dzeržinskis su 
čeką, ir galvos krito tuzinais, 
tūkstančiais, milijonais. O 
virš kraujo juros ir nepalai
dotų lavonų skambėjo veid
mainingi Šukiai: Dei gratiii, 
lai gyvuoja karalius ir tėvy
nė, Libertė — Egalitė — Fra- 
ternitė, mirtis buržujams ir 
šunims.” (žiur. “Valdžia se
novėje ir šiandien”, “Lietu
va” sausio m. 1940 m.)

■ . /

Apgaule ir brutale jėga įgyta 
valdžia, sako Kl. Jurgelionis, vi
suomet būdavo 
biauria u siomis
Todėl valdžios priešakyje vi
suomet stovi žiaurus, godus ir 
klastingi sutvėrimai:

“Ne'paprasti žmones, ne 
normalus žmonės, bet tiktai 
reti žmonės su ‘pašaukimu’ 
valdyti, godus ir žiaurus 
žmonės su visu pragaru ne
dorybių savo širdyje per am
žius troško ir siekė valdžios 
ir galybės ir turto, ir tai sa
vo naudai ėmėsi ir vartojo, 
žmonija dar nėra mačiusi to
kio valdovo ar ‘valstybės vy
ro’, kurs nebūtų buvęs pilnas 
melo, klastos, veidmainybių, 
apgaulės, godumo, pavydo, ir 
nebūtų iš pasalų tykojęs kitą 
užmušti ar pašalinti, ar ne
būtų turėjęs • ‘kieto * kumščio’ 
ir armijos šnipų ir sargų su 
durtuvais.”
Rašytojas verčia į vieną “ne

dorybių” duobę “ciesorius,, dik
tatorius, uzurpa torius, kandę-

rius, prezidentus, komisarus ir 
premjerus”.

Iš kur jisai patyrė, kad visi 
karaliai, prezidentai, premjerai 
ir t.t. buvo žiaurus, godus ir 
klastingi, mes nežinome. Matyt, 
poetas Jurgelionis semia me
džiagą iš kokios dar negirdėtos 
ir niekieno neparašytos “istori
jos”. Nežinant jos turinio, ne
galima jos kritikuoti.

Lengviausias būdas sumušti 
tokią jo pažvalgą į valdžias bu
tų, pastačius jam klausimą: jei
gu visos valdžios “nuo Cheopso 
ir Nabucharanazaro iki Hitlerio 
ir Stalino” būvą netikusios, tai 
argi butų geriau, kad nebūtų 
jokios valdžios? Bet anąrchiz 
mas yra taip nusidėvėjusi teo
rija, kad ją ir gvildenti neapsi
moka. Pats '‘Lietuvos” bendra
darbis, tur būt, jai nepritaria.

Yra tačiau svarbesnių argu
mentų prieš jo. išvadžiojimus 
apie valdžias. Viena, jisai per- 
sudo, smerkdamas visas dabar
ties ir praeities valdžias, nes ir 
šiandien yra gana padorių val
džių bei “valdovų” (sakysime, 
įvairiose demokratinėse šalyse), 
ir buvo tokių valdžių bei “val
dovų” praeityje. Antra, apie 
valdžias jisai sprendžia, taiky
damas joms kokį tai abstraktiš
ką moralybės mastą.

Doros ir nedoros valdžios.
“Tyros dorovės” atžvilgiu 

imant, tiesa, nerasime, gal būt, 
nė vienos tobulos valdžios. Net 
ir demokratiškiausių šalių val
džios dažnai pasielgia neteisin
gai su žmonėmis, dalina “džan 
bus” savo giminėms ir sėbrams, 
nepildo duotų visuomenei pri
žadų ir t.t. Bet ar paprasti pi
liečiai (“normalus žmonės”, a- 
not Kl. Jurigelionio) savo santy
kiuose su kits kitu laikosi aukš
tesnės moralybės? Ar pirklys 
neišgiria savo prekės labiau, ne
gu ji verta? Ar darbdavys ne
verčia darbininko dirbti kaip 
galint pigiąu? Ar patys darbi
ninkai neparodo kits kitam pa
vydo ir piktumo, kartais net 
keršto ir pagiežos?

v Visi turi nuodėmių. Tai kodėl 
galima rėftVŽlauti, kad žmones, 
kurie pdlėnkd į valdžią, butų

ir išlaikoma 
priemonėmis.

SPAUDŽIAM ES!
Aukos ginklų fondui. — Klaipėdos pabėgėlių šelpimas. — 

( Vilniaus atgavimas. — Tenka rūpintis tiek lietuviais, 
tiek kitataučiais. — Idėjos draugai. — šiurpus vaiz-į 
dai. — Europos sutemos.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
bus jums įsivaizduoti, kaip ten-

ŽINIOS

Išeis dar nelogiškesnis daly
kas, kuomet mes dabartinius 
aukščiausius, kokius galime įsi
vaizduoti, dorovės reikalavimus 
imsime statyti praeities val
džioms: viduramžių karaliams 
(ir popiežiams), Romos impe
rijos ciesoriams arba senovės 
graikų respublikoms. Tokiu 
mastu matuodami praeities 
“valdovus”, mes, pav. surasime, 
kad ir Perikles’o laikais Athenų 
respubliką valdė žemos doros 
despotai, — nes jie laikė ver
gus ir rėmė vergijos sistemą!

Bet šitaip istoriją aiškinti ne
galima. Apie kiekvienos gady
nės ir kiekvieno, krašto valdžią 
reikia spręsti, atsižvelgiant į tos 
gadynės ir to krašto sąlygas bei 
žmonių supratimus.

Kai žmonės buvo “laukiniai”

Paskutiniųjų metų tiek tarp- L M ______
tautiniai įvykiai, tiek vidaus gy- ka Lietuvos žmonėms stipriai 
veninio? įvairus sukrėtimai daug ] 
aukų pareikalavo iš Lietuvos 
žmonių. Europos politikos rai
doje nenorėdami pas.likti užpa
kalyje ir nebūti netikė.ai už
klupti karo viesulos, vien geros 
valios spiriami keletą miLjonų 
litų sumėtėme ginklų fondui. 
Dar nespėjome tų aukų vajų 
baigti, kaip štai teko vėl naujai 
skelbti kitą aukų vajų Klaipė
dos krašto atbėgėliams. Juk vo
kiečiams Klaipėdos kraštą užė
mus daugelis iš tenais pasi
traukti turėjo; jie staiga neteko 
pastogės ir duonos kąsnio. Teko 
jais susirūpinti ir aukų parink
ti, kad naujai galėtų įsikurti, 
darbo prasimanyti, sau gyveni
mo šaltinius surasti. Ir vėl vi
sokiais budais sumėtėme koki 
milioną litų.

Nespėjome Klaipėdos neteki
mą ašaromis palydėti, kaip štai 
visa našta užgulė karo viesulą, 
liesa, ji tiesioginiai nepalietė 
Lietuvos, bet vis dėlto reikėjo 
pasirūpinti mobilizuotų vyrų 
šeimomis, čia tasai reikalas jau 
musų įstatymais pradeda rūpin
ti ir valstybės lėšomis tas rei
kalas tvarkyti. Bet kas tai yra 
valstybės lėšos, juk tai musų 
pačių iždas! Iždo spragas ne 
kieno kilo, bet musų pač.ų ki
šenės turėjo užkaišioti. Kai ku
rie mokesčiai padidėjo. Čia jau 
teko priverstinu budu tas spra
gas kaišioti.

O štai atgavęme Vilniaus že- 
įpių dalį. Ir vėi nauji rūpesčiai, 
vėl naujos aukos, rinkliavos. 
Juk tasai kraštas atsiimtas vi
sai nualintas, išvargintas. Ir vėl 
suskatome rinkti naujas aukas, 
kurios sieks gal per porą miho- 
nų litų!

Bet ir tai jų bus maža. Skai
tykite, kad tik vien Vilniaus 
mieste esama su šeimomis koks 
dvidešimts tūkstančių bedarbių! 
O kur dar kita varguomenė? O 
kaime rasite kita tiek, kurie jau 
dabar veik neturi duonos kąs
nio. Yra kuo susirūpinti!

Šitas reikalas tiek opus, kad 
net teko penkiasdešimties mili
jonų? litų išleisti vidaus pasko
lą priverstino pobūdžio I Tai jau 
sunki našta, bet ji visais požiū
riais yra neišvengiama, jei gy
vais ir sveikais norime išlikti, 
jei savo valstybės gyvenimą no
rime taip tvarkyti, kad Lietu
voje nebūtų alkanų ir sunkų 
vargą velkančių žmonių.

Tenka aukotis, tenka susi
spausti !

Ir tai tenka atlikti veik vie
nų metų bėgyje! Tur būt, pigu

jie kits kitą užmušdavo ir sues- 
davo. šiandien mums šlykštu, 
net ir pagalvojus apie kaniba
lizmą, bet tais laikais “valdo
vas” (gaujęs vadas, genties vir
šininkas ar kas nors panašaus), 
Veikiausia, gaudavo didžiausią 
žmogienos porciją po kiekvieno 
laimėto mūšio, ir jo valdiniai^ 
be abejonės, manydavo, kad tai 
yra labai garbinga. Vėlesniais 
laikais žmonės išmoko suimtus 
savo priešus suvartoti darbui ir, 
užuot juo«: žudę ir valgę, pa
versdavo vergais. Kanibalizmas 
“išėjo iš mados”. Žmogienos 
valgymas pasiliko tiktai “dievų” 
privilegija ii’ pavirto* religine 
ceremonija (iš kurios paskui 
išsivystė “dievo kūno valgymo” 
misterija). Taigi istorijos eigę- 
je ir vergija buvo didelis pa
žangos žingsnis, taip ekonomi
niu, kaip ir moraliniu alžyilgiu. 
Iki šių dienų tos pažąngos pa
daryta dar daugiau.

Jeigu valdžios ir valdovai ei
na daug-maž kartu su bendrąja

pasiaukoti, kad tą sunkią naš
tą valioti pakelti.

Lietuvoje dabar aukoja visi, 
kiek kas gali, kaip pajėgia. Ži
noma, sunku butų čia lygybes 
ieškoti. Kuomet 
renkamos aukos 
duosnesnis, kas 
gams jautresnis, 
krutinėję jautriau plaka. Kitas 
reikalas jau su vidaus paskola. 
Ji išdėstyta pagal kiekviena ki
šenės pajėgumą.

Bet kišenė toksai tamsus

laisva valia 
duoda tas, kas 
žmonių var-
kieno širdis

VILNIUS — Gruodžio 10 d. 
čia įvyko didelės šauLų iškil
mės—Liet, šaulių Sąjungos ba
rių, kuopų, batalionų ir rink
tinių vadų suvažiavimas, daly
vaujant apie 1000 atstovų, 
daugiausiai atsargos karininkų. 
Po pamaldų Aušros Vartuose, 
iškilmių Gedimino kalne ir vai- 
,niko uždėjimo ant dr. Basana
vičiaus kapo, įvyko iškilmingas

50G žmonių, senųjų partizanų 
veikėjų, šaulių iš tolimiaus.ų 
provincijos kampų vyrų ir mo
terų, ir visa Vilniaus karinė ir 
civile vyriausybė, šauliaų S-gos 
vadas pik. Saladžius be kt. pa
reiškė, kad reikia nuo Vilniaus 
nuvalyti visokios kerpės ir už- 
našos, kad čia butų meilė ir 
jauku kiekvienam lietuvių že
mės sunui ir dukrai. Kas mė-

daiktas, kad jos pajėgumo ir gintų drumsti vidaus rimtį, to- 
dienos šviesos metu neišmatuo- j;į reikja be jokių glostymų iš- 
si. Lygybės čia pilna prasme to varyU iš Gedimino sostinės. Iš 
žodžio neatsieksi. Bet gi tenka Vilniaus turės klestėti tolesnis 
tiesiog stebėtis, kad Lietuvos L ietuvos gyvenimas tautos gar- 
žmonės vis dėl to tų aukų nesi- bei ir jos'šviesesnei ateičiai. Su 
krato ir savo žmogaus pareigas, sostjne Vilniumi prasideda nau- 
kaip kas išmano, atlieka. Štai jas gyvenimas. Po vyriausybei 
net kaimo žmonės, kurie sąma- įgaliotinio, rinktinės vado, mic- 
notose bakūžėse gyvena ir pa- Lto burmistru prakalbų ir Ta<i- 
tys sočiai nevalgo, vistiek pu- tos himno, pasiųsta sveikinimai 
sėtinai susispausdami savo duo- i{csp Prezidentui ir vyriausy- 
klę atiduoda. Kaimas Vilniaus k( i. Nutarta steigti Vilniuj šau- 
reikalams daugiausia grūdais, o nų rėmėjų būrį, saulių sporto
kartais net gyvuliais aukas ski
ria. O kas gali ir turi atlieka
mų senų drapanų ir tas neša į 
Vilniaus aukų aukurą! Garbė 
Lietuvos kaimo žmonėms!

klubą, ir Vilniaus radiofone su
organizuoti šaulių pusvalandj. 
Šaulių būriai sparčiai kuriasi 
visame Vilniaus krašte.

žmonijos pažanga (ir vėl reikia 
atsiminti, kad ne visose vieto? 
se ji žengia tuo pačiu tempu!), 
tai nėra teisinga juos smerkti. 
Civilizuotas pasaulis šiandien 
piktinasi Hitlerio ir Stabno 
žiauriais darbais ne todėl, kad 
tokie smurto dalykai “iš viso” 
yra nedori, bet todėl, kad dvi
dešimtojo amžiaus kultūringos 
tautos jau to nepakenčia, kas 
buvo “paprasta” baudžiavų ga
dynėje arba inkvizicijos laikais.

Už šimto metų nuo dabar 
žmonės, studijuodami šių dienų 
istoriją, gal būt, manys, kad. ge
riausieji dabartiniai respublikų 
prezidentai ir m misteriui pirmi
ninkai buvo “lakudros”, bet, ly
gindami juos su vidutinio doro
vingumo piliečiais, kurie juos 
rinko, mes randame, kad bent 
kai kurie jų yra pagarbos ver
ti asmens.^

Taigi tas bandymas vienu už
simojimu “sukritikuoti” visas 
visų laikų valdžias ir visus val
dovus yra bergždžias.

Vilnius tiek popul’arus musų 
žmonių tarpe ir tiek visi atjau
čia tenykščių žmonių skurdą, 
kad nesišykšti savo duonos kąs
nį sumažinti ir likusią dalį duo
ti tiems, kurie šiandien dide
liame varge yra pasilikę.

Vilniaus krašto varguomene 
rūpintis, susidarė Vyriausias 
Komitetas Vilniaus kraštą Rem
ti. Jisai vyriausiai rūpinasi au
kų rinkimu ir jų suskirstymu. 
Šio komiteto skyriai jau visoje 
Lietuvoje susidarė ir iš visų 
kampų aukas renka. Jos gau
sios. Štai musų visuomeninės 
ūkiškos organizacijos šitam rei
kalui net po šimtą tūkstančių 
litų yra aukojusios!

Bet vis dar tų aukų maža. 
Vilniaus srities kaimo žmonės 
yra pasilikę be gyvulių, be įran
kių žemę dirbti ir kartu be sėk
lų žemę pavasarį užsėti. To kra
što gyventojų didieji vargai dar 
pryšakyje! \

Tenka stipriai pasirūpinti pa
vasariu, kad žemės darbams 
prasidėjus tenykščiai gyvento
jai turėtų ne tik ką valgyti, bet 
turėtų galėjimą žemę arti ir į 
ją grūdą berti, kad rudenop jau 
iš savo darbo vaisių pramisti 
galėtų! To dėl jau dabar iš ank
sto jų likimu susirūpinta! O to
kių reikalingų visokiariopos pa
ramos ir pašalpos bus koks šim
tas tuksiančių žmonių! Jiems 
reikia parūpinti ne tik būtiniau
si darbui rcikmens, bet ir par
šai darbas. O visa tam reikalin
gi pinigai, pinigai ir pinigai. 
Tenka (uos pinigus surasti.

Tai galvosūkis, kuris dabar 
varginu kiekvieną dorą, sąmo
ningą lietuvį! Musų visų kiše
nės pusėtinai tuštėja, o galva 
sunkėja nuo tų visų naujų rū
pesčių ir darbų.

Lietuvos žmonės jau iš seno 
pripratę didžius darbus veik iš
imtinai savo pastangomis, savo 
rūpesčiu ir sumanumu atlikti.

Lietuva nėra išpaikinta ir ki
tų aukomis išlepinta. Kaip mo
ka ir gali, pati Lietuva savo 
vargus gydo ir spragas kaišo. 
Štai po didžiojo karo daugelis 
kitų valstybių -skaudžiai nuo 
karo nukentėjusių gavo aukų iš 
kitur, o Lietuva tik savo darbu 
ir savo rūpesčiu iš tų griuvėsių 
atsikėlė.

(Bus daugiau)

VILNIUS — Perėmusi

bai menkai teišvystytus nusau
sinimo darbus. Iš didesnių me
lioracijos darbų lenkų buvo 
pradėtas tik vienas didesnis 
darbas—Musės upelio ir šoni
nių griovių nusausinimo pro
jektas Maišiogalos valsčiuje. 
Buvo numatyta sutvarkyti 20.1 
kilometro ilgio upelio vaga ir 
nusausinti 610 ha plotą. Darbai 
šiemet buvo dar tik pradėti. 
Vilniaus, Valkininkų ir Šven
čionėlių apskrityse per visą lai
ką buvo iškasta 365 k.lometrai 
griovių ir nusausinta 5870 ha 
ploto. Nusausinimo darbai Vil
niaus srityje buvo pradėti žy
miai vėliau, negu pas mus: ne
priklausomoj Lietuvoje pirmie
ji melioracijos darbai įvykdyti 
jau 1920 metais, o Vilniaus sri
tyje pradėti tik 1937 m. Atgau
toji Vilniaus sritis turi apie 
6650 ketvirtainius kilometrus 
ploto, čia vienam ketvirtainiai 
kilometrui tenka tik 55 metrai 
iškastų griovių ir tik 0.9 ha nu
sausinto ploto; nepriklausomoj 
Lietuvoje gi tenka 310 metrų 
griovių vienam kelv. kilomet
rui ir apie 9 ha nusausinto plo
to. šiuo tarpu ruošiamasi nuo 
ateinančio pavasario pradėti ir 
Vilniaus srityje plačius nusau
sinimo darbus. Visoje Valkinin
kų apskrityje vykdomi viešieji 
darbai. Pradėta grįsti turgavie- 
patenkinti darbu ir noriai jo
imasi.

KAUNAS. — Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti pasiuntė 
nemažą skaičių lietuviškų kny
gų ir mokslo priemonių užsie
nio lietuvių mokykloms ir skai
tykloms. Be to DULR rūpinasi 
Vilniun atbėgusiais lietuviais iš 
rusų ir vokiečių užimtųjų sri
čių ir globoja buvusius politi
nius kalinius lenkijoje.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

VILNIUS — Vilniaus lietuvių 
choras “Varpas”, kurs vadovau
jamas savo dirigento Siniaus 
dar užpereitą vasarą lankėsi 
Lietuvoje ir Klaipėdoje ir buvo 
padaręs priesaiką tapti Lietuvos 
Šaulių Sąjungos nariu kai tik 
Vilnius bus laisvas, dabar savo 
priesaiką ištesėjo visi choro na
riai įstojo į L. Šaulių Sąjun
gą ir pats choras pasivadino 
Šaulių Sąjungos Vilniaus rink
tinės choru. Chorvedis yra Ju
lius Sinius.
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RELIGIJA KAIPO DORINIO GYVENIMO 
PAGRINDAS

Bostono “Darbininkas” spa- tas. Visi gerai žinome, kad 
lių 31, 1939 m. įdėjo straipsnį lenkai yra viena iš katalikiŠ- 
antrašte
Klausimai,” kur be kitko para- miausių
šyta:

Religija
—dorinio gyvenimo pagrindai. buvo šitaip aprašyta:

Iš religijos išplaukia ReKgin{s Gyvenimas.
Mokyklos tikybos pamokos

Didieji Gyvenimo kiaušių tautų, viena iš myli- 
popiežiaus dukterų. 

Apie Lenkijos religinį gyveni
mų “Drauge” liepos 24, 1939

nimo tvarkos dėsniai, dorinės 
pareigos. Religija uždeda tam 
tikras pareigas, liepia tvarkyti yra 2 per savaitę. Iš vokiečių 
savo gyvenimą, užlaikyti tei- atimtose šalyse (Poznanėj) 
singumą santykiuose su kitais 
asmenimis. Vis< šį dorinį gy
venimą pagrindžia ir sustip
rina religija. Religija yra do
ros pamatai. Panaikinus reli
giją, atmetus jos reikšmę gy
venime, svyruoja ir doros ru; 
mai. Bolševikiškosios Rusijos 
gyvenimas »parode, kad vien 
šalti viršininkų įsakymai, ko
misarų guminės lazdos ir švi
no kulkos nepajėgia palaikyti 
doro, tvarkingo ir gražaus 
žmonių gyvenimo.

Panašių išvedžiojimų Ro
mos katalikų spaudoje galime 
rasti labai daug. Iš tokių iš
vedžiojimų išeina, kad tikin
tis, religingas žmogus, Romos 
katalikas, “can do no wrong”, 
o netikintis, tai jau tikras 
pragaro kamštis.

Visi gerai žinome, kad Len
kija yra labai religingas kraš-

po 4 sav. Visų mokyklų ir 1L- 
ciejų mokiniai šventomis die
nomis į pamaldas iš mokyk
los eina organizuotai, vado
vaujami mokytojų. Kai suži
nojo, kad Lietuvoj mokiniai 
į pamaldas eina palaidai, be 
mokytojų priežiūros, labai nu
stebo. Kaip, girdi, Lietuvoj, 
katalikų krašte galįs būti toks 
mokytojų apsileidimas? Juk 
pratinti mokinius uoliai atlik
ti šventadienio pareigas yra 
labai didis ir svarus mokinių 
auklėjimas.

Iš viso Lenkijoj religinio 
zuikiškumo nejaučiama. Daug 
yra pensionatų šventųjų var
dais. Bažnyčiose daug vyrų 
ir inteligentų. Yra mokslus ei
nančio jaunimo kat. organiza
cijų.

Krokuvoje yra apie 55 kat. 
bažnyčios. Šventomis dienomis 
per pamaldas jos pilnos
nių. gyventojų mieste yra 
(kat.) apie 130,000.

Jei Romos katalikybė 
la žmonėms ir tautoms tvirtas
lorus pagrindus, kaip romiški 
mtoritetai pasakoja, tai lenkų 
tauta turi būti viena iš prakil
niausių ir doriausių tautų pa
saulyje. Ar ji tokia yra, tai 
‘uoj pamatysime.

Tas pat “Draugas” gruodžio 
26 ir 27 d., 1939 m. paduoda
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LUMP ......................
MINE RUN .............
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975
I, I I ■ I ■ —'

t—

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

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

MOKAME 9
Dividendų už padėtus pinigus <

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per
■ Federal Savings & Loan Insurance Corporation, VVashington, D. C

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO

■ 2202 W. Cermak Rd. Chicago, III.
j Telephone Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary

RAŠTINES VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v.
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

aras uropoj
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cngą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Sueipaiinimui kopiją pasiųsime veltui.

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

AC'Mh-NAUJIENŲ Telephoiu
HOLLAND, MICH. —Neil 

Koopman, kuris prisipažino 
nužudęs tėvą dėl pinigų. ’

NAUJIENOS, Chicago, III.
KjigU osisi

M B.

:*:*:*:*ž*>x

..Ji

derinti tokius baisius religin
gos tautos darbus su Romos 
katalikų bažnyčios autoritetų 
tvirtinimais, buk tik religija, 
tik Romos katalikų bažnyčia 
tegali tautai duoti tvirtus do
rinius pagrindus? Paduotas 
pasakojimas rodo religingus 
lenkus Komos katalikus Kaino 
rolėje, o bedievius Rusijos bol
ševikus gero Samaritono rolė
je.

Viršuje cituotas Vilniaus lie
tuvio kankinio pasakojimas 
nėra vienintelis. Iš kitų kan
kinių išgirstame dar štai ką:

-Pirmąsias penkias dienas 
mušdavo paprastai lazdomis, 
kumštimis, diržais ir kitokiais 
įrankiais, o paskui jau prasi
dėdavo prašmatnesnis kanki
nimas: lazdomis mušdavo per 
padus, kaldavo į panages vi
nutes ir adatas, į nosį pildavo 
žibalą, actą ir tt.t Pvz., Edvar
dui Meiliūnui į nosį supylė lai
ke tardymo visą litrą žibalo. 
Būdavo ir tokių, kuriuos nu
kankindavo mirtinai.

Kartais tardydami atvesda
vo kunigu aprengtą vieną iš 
savo budelių, čia pat pradė

Margos žinios iš Lietuvos
Malūnai pakėlė kainas

PAŠVITINYS. — Visi malū
nai pakėlė kainas už malimą. 
30—40%. Tuo pačiu ūkininkai i 
nori, kad atitinkamai butų pa-1 
keltos kainos ir žemės 
produktams.

Prasti keliai

Atpigo kainos
UKMERGĖ. — Išsikėlus Vii- 

niun daugeliui kariškių, atliko 
? ‘ nemažą butų ir kambarių. Są- 
iryšy su tuo butų ir kambarių 

ūkio ^a^os atpigo ir manoma, 
kad dar daugiau atpigs, šiaip 
jau butų kainos buvo palygina
mai aukštos.

ŠVENČIONĖLIAI. — Apskri
ty labai prasti keliai. Net pir
mos rųšies vieškeliai neturi 
griovių, vietomis yra iki 20— 
40 m platumo ir visai nepana
šus į kelius.

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kante?
MUTUAL LIQUOR

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

Gruod-
“Maistas” gelež. sto-

MARIJAMPOLĖ, 
žio 20 d. 
tyj supirkinėjo iš ūkininkų be
konus. Ūkininkai su bekonais 
į miestą važiavo nuo 2 vai. 
nakties, o pavėlavę ūkininkai 
šalo ilgoje eilėje iki 15 vai.

PIRKIT ČIA

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus u 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. VAROS 3408

keletą Vilniaus kankinių pasa
kojimą. Vienas iš jų, Jonas 
Žemaitis, pasakoja šitaip;
—Pirmutinę “malonę” mums 

likusiems kalėjime padarė ka
lėjimo sargybinis, kuris atėjo ^davo rengti kartuves ir liep- 
į kamerą ir pareiškė:

“Čia jūsų kapai.”
Žinoma, mes supratome, kad silpnesnis, kuris, 

su mumis bus lygiai taip pat kad tai kunigas, ir eidavo pa- 
pasielgta, kaip buvo pasielgta skatinės 
su musų nelaimės draugais Toks, žinoma, su savo išpažin- 
ukrainais ir vokiečiais “švento tinai ir pats įkliudavo, ir ki- 
Kr.yžiaus” kalėjime, kuriame tus įklampindavo. Kalėjime jie 
jų 150 buvo palikti bado mir- neatsisakydavo ir nuo tikrų 
šiai, o paskui 20 sušaudyta. I kunigų paslaugos savo gyvu-

Kankinimas čia buvo tęsia- Uitiems reikalams. Karlą prieš 
mas toliau pagal seną siste- 
mą, tik dar su kai kuriais prie
dais: gąsdindavo kasdien, kad 
gyvename paskutines valandas, 
vieną kartą per dieną duoda
vo valgyti ir t. t. Kankinomės 
ir fiziškai, ir dvasiškai. Lai
mei, rugsėjo 20 d. vakare vi
sos kalėjimo sargybos dingo. 
Supratome, kad lenkai pasi
traukė. Netrukus pasirodė ir 

[raudonarmiečiai, kurie mums 
pranešė, kad visi iš kalėjimo 
esame paleidžiami, bet kadan
gi jau vakaras ir nėra mus 
kur padėti, tai pareiškė, kad 
per naktį turėsime pasilikti 
kalėjime. Išgirdę tokią žinių» 
gulti nėjome, bet sustoję prie

SutaupyKit Daugiau
“MIDWEST STORES” Pasiūlo Geriausios Vertybės 

Puikiausių Valgių ir Grosernės Produktų

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., SAUSIO 26 IR 27

su musų nelaimes

davo atlikti paskutinę išpažin
tį. Atsirasdavo vienas kitas 

patikėdavo,

išpažinties atlikti.

šėme pašaukti lietuvį kunigą, 
nes visi norėjome atlikti Ve
lykinę išpažintį. Tiesa, kunigą 
atvedė, tik ne-lietuvį, bet len
ką, kuris pirmojo prie jo pri
ėjusio lietuvio- klausinėjo ne 
nuodėmių, bet už ką jis sėdi 
kalėjime. Kai pasisakė, kad 
už veikimą Lietuvai, tai ku
nigas piktaiii atkirto:

“Tai ir sėdėk salt sveikas!”
Nors čia tąi dar ne visi pa

sakojimai ir neviską kankiniai, 
buvusieji lenkų Šv. Kryžiaus 
kalėjime, iĮp^akojo, bet jau 
iš paduotų žinių matome, kad 
Romos katalikiškos Lenkijos 
kalėjimas buvo ne pragaras,

langų visą naktį' dainavome ir 0 baisesne už pragarą įstaiga.
džiaugiamės beišauštančiu lais
vės ir naujo gyvenimo rytu.

Raudonarmiečiai savo žodį 
ištesėjo: rytojaus rytą atėję 
visus paleido, paprašė išsiri
kiuoti po keturis ir nuvedė 
prie komendantūros, kur pul
ko vadas mus pasveikino, kaip 
laisvės žmones, o lietuviams 
dar pridūrė, kad netrukus So
vietų Sąjunga Lietuvai atiduos 
Vilnių ir Vilniaus kraštą. Pa
skui davė visiems valgyti ir pa
leido namo.

Deja, tik 
apie trejetą 
Kowelio, kai 
puolė didelis lenkų partizanų 
būrys ir atidengė kulkosvai
džių ugnį. Dar nespėję' pažinti 
laisvės saldumo, 24 musų drau
gai iš čia nukeliavo amžiny
bėn: juos pervėrė lenkų parti
zanų kulkos. Likusieji gyvi vie
ni išsislapstemc čia pat miš
kuose, kiti spėjome grįžti j 
Kowelį. Kowely apie įvykį bu
vo pranešta vietos komendan
tui, kuris tuojau pasiuntė prieš 
partizanus tankų ir šarvuočių 
rinktinę. Rinktinė partizanus 
sunaikino: antrą kartą pro tep 
eidami namo matėme dauge
lio lenkų partizanų sutraiškin-4 
tus tankų ir šarvuočių kūnus,

Keliaujant toliau, tekdavo 
dažpai susidurti su raudono
sios armijos daliniais, kurie 
musų klausinėdavo, iš kokios 
armiios esame. Sužinoję, kad 
esame “Švento Kryžiaus kalė
jimo armija”, guosdavo, sų*» 
šelpdavo maistu, o neretai il
gesnį ar trumpesnį kelią pa
vėžėdavo. '

Tai ką? Tikrai Romos ka-, 
talikiškos tąutos krikščioniš-' 
kos doros ir Kristaus artimo 
meilės puikiausias ir aiškiau-' 
sias pavyzdys I, Kaip dabar su-

7 '■ ■<„ '

spėjome paėjėti 
kilometrų nuo 

iš miško mus už-

Tai Garsieji “Europa” Importuoti Piknikiniai

KUMPIAI 6-8 sv. skardinės Q 7 rt 
Visas Tiktai gy I

“CARNATION” ^ruodintas

PIENAS aukš. ken. 4 už 25c
“DOMINO” Smulkusis

CUKRUS Grynai lendrinis 5 sv. pak.27c
“MALIBU” Cieli Freestone

PYČIAI 15c
“SOFTASILK” (Pyragams Miltai 44 unc. pak. 250
“WHEATIES” Pusryčių Valgiai pak. 100
CATSUP “Tastewell” 14 unc. būt. 2 už 190 •

. Čokoladinio ar paprasto skonių
’ O V ALTINE did. ken. 59c

“RED ČROSS” Macaroni Ar
SPAGHETTI 7 unc. pak.
NIBLET-EARS

Did. 2V2 ken

maž. 33*.
3 už 130

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Eilzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

Mitchell’s TAVERN
2038 West North Avenue

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
abeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

PETER SUDENT
Atidarė naujų vieta ir 

PIKNIKAMS DARŽĄ
Gražus tavernas, patogus 

privažiavimas.
>600 \V. lllth st., VVorth, III

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

ūdija įrengta pir 
os rųšies su mo 
rniškomis užlai- 
mis ir Hollywood 
•esomis. Darbas 
rantuotas.
120 W. 63rd St. 
i ENG. 5883-5840

arcus

— iš stoties —

W.G.E.S
•gimt

Spausdinam

sunkiai 
Romos 
kalėj i- 
kanki-

Kasdien
iki

▼BIUusIm MnUą 
ir kitus įdomins 

pranešimus.

Adresas

naujienos 
1730 S. Halsted St 
r’hicago UI

Pragare, kaip sakoma, kenčia 
tikrai prasikaltę ir 
prasikaltę žmonės. O 
katalikiškos Lenkijos 
me buvo pragariškai 
narni nekalti žmones.
- Romos popiežius vienok sa
ko, kad lenkų tauta yra bran
gi jo širdžiai. Romos popie
žius ne tik kad lenkų katalikų 
yadų už tokius žvėriškus dar
bus nesubarė, o visais gali
mais budais juos rėmė ir 
jiems pataikavo. Tai va, ant 
kokių Romos katalikų bažny
čios doros pamatų buvo lenkų 
valstybe pastatyta.

—Tiesos Ieškotojas

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— ĮVYKS — 

Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

3343 SO. KEDZIE AVĖ.

VILNIUS 
PAVEIKSLUOSE

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00. 
persiuntimu
TIKTAI
$3-00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTĘD ST 

CHICAGO.
- • , . <’ ' • » \ i ‘ -j ■

Švieži Komai ant Varpos 12 varpu kene 29^
“HORMEL’S” SPAM 12 unc. ken. 270
Juodoji Arbata Rudu Leibeliu
“SALADA” 10 c dydž. pak. 8^4>c. V4 sv. pak. 180
‘SUNSHINE’ Butter Cookies 15c pak. 2 už 25c
“SUNSWEET” Dideli Slyvai sv. pak. 12c
“SUNKIST” California
GRANDŽIAI did. 176 mieros tuz. 27*
“SPECIAL”
Pjaustyti Lašiniai V2 sv. pak. Ifltf
“OCTAGON” MUILO TRUPINIAI 2 pak. 9c
“OCTAGON” PRAUSIMOSI MUILAS 4 už 19c
“SOFVVASH” Vandens Minkštytojas did. 32 unc. pak. 19c
LAVA MUILAS 3luž 170
OXYDOL 2 maži 19c did. pak. 210
“IDEAL” šunų Maistas s v. ken. 3 už 250
TOILETINIS POPIERIUS
NORTHERN 4 rol. 22*

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taiyykite Musų Kuponus

WE^T®STORES
Jutau, -

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

NAUJIENOS
1739 South Hahte4 Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

RYTINE RADIO 
VALANDA

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naujų madų 
knygą, kurią galite gauti pa? 
mus. .Siųskite savo orderius
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NAUJIENOS, Chieago, III,

etroito Lietuviu
mios

Šventos Pabyros
Penktadien., sausio 26, 1940

DETROITO MARGUMYNAI
Frank Murphy

Michigan valstijos žmonės 
paskyrimą Frank Murphy į 
Aukščiausiąjį teismą pasitiko 
džiaugsmingai. Ypačiai darbi
ninkai jaučiasi patenkinti.

Dalykas tokis, kad per ilgus 
metus Murphy su darbininkais 
palaikė itin glaudžius ryšius. 
Svarbesniuose darbininkų pa
rengimuose Murphy kalbėdavo. 
Ir jis visada pabrėždavo tą fak
tą, jog darbininkai turi vienin
gai veikti, jeigu jie nori savo 
būklę pagerinti.

Kaip sakoma, ranka ranką 
mazgoja: Murphy buvo palan
kus organizuotiems darbinin
kams, o darbininkai visada rė
mė jį. Tokiu budu jis buvo iš
rinktas Detroito majoru, o vė
liau Michigan valstijos guber
natorium. Čia bus pravartu 
priminti, jog 1935 m., kai Mur
phy grįžo iš Filipinų salų, tai 
jis liko išrinktas darbininkų fe
deracijos garbės prezidentu vi
sam amžiui. Drauge su tuo jam 
buvo įteiktas ir specialus ženk-

tarnauja bolševikų simpatikai: 
jie apsiima “šabas gojų” vaid
menį vaidinti.

Šiaip tas kongresas jau vis š- 
kai išsigimė. Originaliai jis bu
vo įsteigtas tam, kad ginti de
mokratiją. Tačiau šiandien jis 
yra hitleriškos “demokratijos” 
įrankis. Pavyzdžiui, musų sky
riaus parengime Pruseika visą 
savo kalbą pašventė demokrati
jos niekinimui. —F. 7

.ininkų ir jų draugų pasidalino 
įspūdžiais iš praėjusių metų ir| 
nutarė tęsti savo tokius seimus.

V. Bukšnis sako “Busines 
mušt go on”, ir mes turėkime, 
.aip sakant, klubą iš 12 še my- 
nų. šiuose suėjimuose pasida- 
.insime įspūdžiais, pasikalbėsi
me įvairiais biznio reikalais, —- 
ia, ir pasilinksminsime.^

(Iš gazetų per S. U toną su- 
, rinktos).

“Co pratoda, to praivda!...* 
“Darbininkas” nuolat spau 

sdina:
“1ZAJJAS SAKO:

liūs Eduardas VII, bet jo žmo
na.

I Anglijos karalius Eduardas 
skaitytojai auto- VII kaip ta.ismaną n<šijj.s 

apirankę, kuri seniau priklau-
Meksikos 

karaliui Maksimilijonui. Jur-

Taip,

TAIP IR REIKĖTŲ
Praeitą sekmadienį, sausio 

21 d., Lietuvių svetainėje įvy
ko Lietuvių Pilietinimo Pašal
pos Klubo 30 metų sukaktuvių 
vakaras su gražia programa. 
L. P. P. Klubas, kaipo tokis, 
turi daug savo narių, rodos, ar
ti 500. Tad ir nestebėtina, kad 
vakaras buvo sėkmingas.

Programą pildė net 3 chorai. 
Pirmiausia Aido choras sudai
navo 3 daineles, — dvi išėjo 
gan silpnai. Chorui vadovauja 
VValtcr Gugas. Dainavo mažų

girdėdavome Lietuvos kaime, 
kai musų mamytės mus supda
mos mums dainuodavo. Lietu
vių liaudies dainos už tai arti
mos musų ausiai ir brangios 
musų širdžiai.

Dailės choras dainuodamas 
liaudies dainas prae.tą sekma
dienį nusinešė klausytojus, lyg 
tas Nemunas banguodamas ne
šasi
liaudies dainos, gražiai dainuo
jamos, sužavėjo klausytojus

Užbaigus chorui dainuoti, il
gai dar skambėjo aplodismen 
tai publikoje. Kada pirmiau bu
vo L. P. P. K. vakaras, tai klu
bas atsisakė priimti Dailės cho 
ro sąlygas (mokėti $15). Tad 
kasgi dabar atsitiko, kad Dai 
lės chorui 
chorui tik

Taip ir nutarta. Klubas Lko 
įkurtas. P. Bračiuliene turėjo 
pagaminus korteles su mėnesio 
užrašu. Vyrai traukė tas korte
les, kuriai šeimynai pnkliusys 
<uris mčnesis.

Aš ne vyras, tai kortelės ne

“Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis išklydo iš 
savo kelio; jis klaidžiojo įsi
vaizdavime ir atsidūrė tesme.”

Nejaugi *ragino mesti 
nas,..?l

“Vienybė” iŠ Lietuvos 
nio persispausdino:
“Kaip Buvo Uždraustos 

gų Vedybos.“

žio Garso”
mobiliuose turi tam
švento Kristupo— mat, kelio- Se nelaimingajam
nių patronas esąs—medalikė-
lius nuo nelaimių... Ir daug ki- gis V, Eduardo įpėdinis, prie 
tų panašių dalykų'...) | automobilio pritaisė mažą An-

“šiandien žmonės paskendę gliją vaizduojančią figūrėlę,
prietaruose. Labiausiai prieta- uJ iškeltose
ringi kinų artistai. Adolfas vainiką ir prie kurios kojų 
Menjou kaip talismaną nuo- liūtas guli.
lat nešiojasi su savimi gaba
lėlį kulisų medžio. Mat, kartą 
los kulisus per repeticiją su-

leidi-1 griuvo, bet Menjou stebėtinu
budu išliko visiškai nepalicš-

tikrus

rankose laiko

žino-
Tokių ir panašių prietarin

gumo pavyzdžių galima butų 
pririnkti begales. Daug jų yra 
surinkus Phillipp Schmidt sa
vo knygoje “Talisman und

mokėjo $15, o Aido 
$5? Praeitą rudenį 
susirinkime didžiau 
ir Dailės choro sąlysi kivirčai 

gos buvo atmestos.
Mano manymu, abudu chorai 

— kaip Dailės, taip ir Aido — 
verti savo atlyginimo ir gali 
rasti klubo programose sau vie 
tos. Abiejų chorų vertingumą 
sprendžia koncertų klausytojai

Frank Murphy iškilo tiesiog 
meteoriškai. 1914 metais jis 
dar tebebuvo teisių studentas. 
Netrukus liko teisėju. Po to jis 
greit prasimušė į viršūnes.

Ryšium su dabartiniu pasky
rimu laikraščiai labai daug ra
šo. Bendrai imant, ir jo politi
niai priešai apie jį kalba su pa
garba. Tik komunistai pasta
ruoju laiku piktai jį puola. Ta
čiau iš jų nieko kito ir negali
ma tikėtis: drauge su savo ge- 
niališku “voždžiu” jie dabar 
pučia į Hitlerio dūdą. —J. B.

Didelis koncertas 
suomiams paremti

Masonic Temple patalpoje 
sausio 21 d., 3 vai. po pietų, 
buvo surengtas didelis koncer
tas, kurio pelnas buvo skiria
mas nukentėjilsiems suomiams 
šelpti. Detroito simfonijos or
kestras po vadovyste Franco 
Ghionie pildė Sibelius kurinius. 
Kaip žinia, Sibelius yra vienas 
iš labiausiai pasižymėjusių 
kompozitorių ir didelis savo 
tautos (suomių) patriotas.

Pirmiausia buvo išpildyta 
“Finlandia”. Paskui Karia 
BranzeI, kuri specialiai atvyko 
iš Metropolitan operos (New 
Yorko) sudainavo keturias dai
nas. Kalbėjo Herbert Hoover, 
kuris vadovauja suomių šelpi
mo darbui. Ragino šelpti ne tik 
suomius, bet ir lenkus, kurie 
yra marinami tiesiog badu.

Buvo perskaitytas Jean Sibe
lius laiškas, kuriame reiškiama 
didelė padėka Amerikos žmo 
nėms už teikiamą paramą šuo 
miams.

Programa truko apie 2 va 
landas. Žmonių buvo susir'nkę 
apie keturi tūkstančiai. Galim, 
tikėtis, jog pelno liko pusėtinai 
kadangi programos dalyviam? 
ir už orkestrą nereikėjo mokė

Dailės chorasj o mokina muzi
kas A. P. Kvederas. Maži vai
kučiai darė gėlių darželio įspū
dį. Viename šone sėdėjo 12 me
tų gražiai auklėjamas Jurgutis 
Kudirka su dideliu blizgančiu 
akordijonu; gi antroje pusėje 
prie piano patsai mokytojas 
“dėdė” Kvederas (taip jį vaiku
čiai vadina). Viduryje gražus 
būrelis jaunučių menininkų. 
Tai musų ateities žiedai, — pa
sigirdo publikoje balsai.

Vaikučiai dainuoja, o publika 
ploja ir ploja. Kaip malonu, 
Kaip gražu,> kada vaikučiai 
mums senesniems primena kū
dikystę savo dainelėmis. Moky
tojas Kvederas pristato akordi- 
jono solo jaunutį artistą J. Ku
dirką, 
lygus su 
devišius 
stebėtis 
gabumų, 
muzikos
didžiausias ovacijas šaukdami 
“valio”. Tiesiog man trūksta 
žodžių, kuriais aš galėčiau iš
reikšti padėką tėvams, kurie

Klubui eina į sveikatą.
Po programos buvo linksmi 

ikišokiai abiejose svetainėse 
vėlumos. —Lakštutė.

MUSŲ
Metinis

“Šabas gojai”

PARENGIMAI
balius ir koncertas
Lietuvių Amerikos 

Klubas, Hamtramck, 
šeštadienį, sausio 27 d.

Jurgučio akordi jonas 
juo, bet kada Jurgutis 
pajudino, tai reikėjo 
iš 12 metų berniuko 

Sugrojus jam kelelą 
gabalų publika sukėlė

kius meno srityje.
Paskutinis programos nume

ris buvo Dailės choras, veda
mas mokytojo A. P. Kvedero. 
Choras gausingas, pripildė visą 
ateičių.

Sudainavo apie 6 ar 7 liau
dies dainas ir baigė “Lietuviais 
esame mes gimę”. Harmonija 
dainavime lygi, švelnutė. Dailės 
chorui priklauso daug vyrų, 
jau senų dainininkų, daug ir 
jaunuolių vaikinų. O mergai
čių, rodos, net 3 eilės.

šimtinai dainuoti liaudies dai
nas. Tas dainas, kurias mes

Rengia 
Piliečių 
Mich 
1940. Pradžia 7 vai. vakaro;
įžanga 40c asmeniui. Balius 
įvyks Lenkų svetainėje, Hol- 
brook ir McGougalll, Ham- 
tramek. Koncertą pildys Dailės 
choras ir vaikučių chorelis po 
vadovyste mokytojo A. P. Kve
dero.

Šokiai prie gero orkestro.
Klubo metiniame parengime 

nauji nariai bus priimami už 
nupigintą įstojimą.

ADOMAS IR IEVA
Dailės choro 6 metų sukak

tuvių proga stato scenoje dvie
jų aktų juokingą operetę, para
šytą kompozitoriaus Miko Pet 
rausko, Adomas ir Ieva.

šio viso gražaus darbo prie
šakyje stovi Antanas P. Kvede
ras. Parengimas įvyks vasario 
4 d. Finų svetainėje, 5969 — 
14 St. ir McGraw. Pradžia 5 
vai. Įžanga prie durų 60c. Įsi
gykite tikietus iš anksto.

M. J. Kemešienė.

BUSINESS MUŠT 
GO ON

Taip sake susirinkę biznie
riai ir jų draugai sausio 10 d. 
Mariutės ir Juozo Miškinių pui
kioje rezidencijoje, 7713 Hart- 
well, Mieli. Gražus būrelis vers-

Musų komunistai susirado 
sau “šabas gojų”, t. y. žmonių 
kurie yra pasiryžę jiems teikt, 
savo paslaugą.

Kai komunistai tiek “sitde- 
mokratėjo”, kai visiškai nudar
dėjo į Hitlerio gardą, tai iš va 
dinamojo Lietuvių kongreso 
pasitraukė visi tikrai demokra- 
tiškai nusistatę žmonės. Pasili- 

• ko tik gryno plauko komunis
tai ir jų sankeleiviai, atseit, 
“šabas gojai”.

Jei dar kurios draugijos ir 
priklauso tam kongresui, tai 
niekas nenori į atstovus patek
ti. Tačiau tokiais atvejais pasi-

tas. Greta Garbu tiki magiškai Zauber\vahn”, Benziger u. Co., 
Jėgai į aukso rėmelius įdėtam' j7jiisiędeln.” 
titnago gabalėliui.

1074 m. P°P« Grigalius VIII Maurice Chevalier išgarsėjo
sušaukė dvasiškių santarybą, (įč1 savo šiaudines skrybėlės,

kiekvienoje jo
filnioje. šią

Kimi-

įraukiau, bet žaiau, kad vasa- Kuri pareiškė: jei vedęs kuni- matoma 
mėnesį susirinkimai bus gas <hi°da Komuniją, tai ir dalyvaujamoje

i komuniją skrybelę M. Chevalier vadina 
. ........■/‘laimės skrybėle”, i

Celibato įvedimo dekretas ši- fjimose jis baisiai blogai 
taip skamba:

“Dievo vardu ir šv. Petį o 
galybe Mes uždraudžiame vi
siems kunigams ir diakonams, 
gyvenantiems nedorybėje (su- t<) rolėfe, ar pasirodytų saioni- 
prask — vedusioms) įžengti. į nio lju(o frake 

i bažnyčią, kol jie pasitaisys ir,
atgailės. Jei kuris drįstų savo' Nuo artistų neatsilieka prie- 
nuodėmej atkakliai priešta- taringumu lakūnai. Garsioji 
rauti, tokio nieks tenelanko j rekordininkė lakūnė Amy 
pamaldų. Jų palaiminimas (Johnson savo kelionėje Tokio 
virsta prakeikimu, o malda— 
pasityčiojimu, nes taręs yra 
Viešpats per pranašą: Aš 
keiksiu jų laiminimus.” 

[domi tautosaka...
“Panevėžio Garsas,” (1< 

žiamas kas savaitę iš vyskupi
jos), senai turi tautosakos 

> šitas pavyzdys, 
’ (su malonumu “Darbininko” 
čia persispausdintas):

“FOLKLORAS

ao
pas ponus Kiitkatiskus, 
Howard S t.

Po šdo gražaus pasika.bėji- 
mo svetingi pp. Miškiniai patei-

minkštų ir aštresnių gėrimų

22 ir aaVVS ir priėmęs 1 
|abu atskiriami nuo bažnyčios.^aiin5s skrybėle”, ir be jos 

.,.— j— ------- ------------vai
zdinių. Todėl visuose vaidini
muose turi būti ir tą šiaudinė 
skrybėlė, neatsižvelgiant į tai, 

’ ar M. Chevalier hutu leitenan-' - i _
dome laiką iki trečių gaidelių.

P. J. Miškinis užlaiko 3 dide^ 
liūs teatrus. Vienas iš jų pri-l 
lygsta didmiesčio kino teatrams 
kaip trobesiu, taip ir moderniš
kais įrengimais, — tai Circlc 
teatras, Warren Avė. ir Miller 
Rd.

Tarpe dalyvių buvo sekami 
biznieriai: J. ir M. Miškinis; F. 
ir P. Jačionis (taipgi užlaiko te
atrą) ; A. ir M. Stark (savinin
kas Master Tool and Die Co.); 
Dr. J. Jonikaitis; artistas Jag
minas; A. ir P. šatulaitis; R. ir - 
O. Bračiulis (policistas); K. I skyrelį—-kaip 
Maiza; V. ir St. Bukšnis (alaus 
darželių savininkai); P. ir P. 
Miklockis; B. U? Žemaitis; F. 
ir P. Mosleiko; 
kauskas; J. ir 
J. Kemėšis.

Lauksime kito tokio linksmo 
ir jaukaus susmukimo. .

M. J. kemešiene.

Mr. ir Mrs. Kut- 
A. Missell ir M.

Iš Lietuvos
Kalėda be medaus ir 

silkių
KLAIPĖDA. — Nors saldu

mas ir sūrumas nesiderina, ta
čiau abiejų negaunama. Ne tik 
kad. klaipėdiškiai, bet ir visoj 
Vokietijoj medaus negalima ir 
visai nėra nei kortelių. Dėl sil
kių, tai klaipėdiškiai gražiai ir 
juokingai sako, kad vasarą ka
da nebuvo karo, tai agentai 
vežiodavo po. kaimus ir kiek- 
vienam ūkininkui siūlydavo po 
visą bačką, o dabar negauni 
nei sulig kortelės, tai yra aiš
ku, kad visos juros užblokuo
tos ir dėl to silkės mūšų ne
pasiekia.

Buvę kaliniai pirmoje 
eilėje bus aprūpinti 

darbu

L  —Londonas su savimi laikė 
rra'pasagą ir jauną sibiriškos veis- 
iš- lės šunį vilką. Graliam White 

nuolat laikydavo ant sdvoma-' 
šiuos raudoną, paskum viole
tinį mašastinį šalį. Ir Lind- 
bergas neskrenda neapvynio
jęs savo mašinos vairo saliu. 
Christiansen nenorėjo skristi 
su leidimo numeriu 1930, nes 
numerio skaitlinių suma suda
ro nelaimingąjį skaičių 13 — 
(1x9x3x0—13); jam buvo duo
tas .leidimas Nr. 1929. Fritz 
Bider iš pradžią naudojosi 
kaip “apsaugos fetišų” ameri
koniška 25 centų moneta, ku
rią visada atsukdavo benzino

“Kupiškėnų Prietarai apie 
. Mirtį.

“1. Kai kunigą pas ligonį at
veža ir arklį pastato kieme,
tai reikia žiūrėti, kaip tas ar- kranelį. Paskum jis ėmė ne- 
klys stovi: jeigu stovi ramiai, šioti kairėje (tiktai kairėje-) 
tai ligonis sugys, o jeigu koją kelnių kišenėje mažą akine- 
pirmutinę parietęs ir neramiai niuką, kurį jis rado šiaurės 
dairos, tai ligonis mirs. (Sa- Ledynuotojo okeano pakran- 
ko daugiausia senesnės mote- tėję.
rys). Ir biržų galiūnai tiki talis-

“2. Jeigu kunigui su Šven- manų magiškai jėgai. Vienas 
čiausiuju einant per ligonio drąsiausių
kiemą tų namų šuo loja, tai spekuliantų nuolat nešiodavo 
ligonis sugys, o jeigu neloja, su savimi anglies gabalėlį, nes 
tai mirs. (Mat, šuo mato mirtį jis buvo įsitikinęs, kad anglis 
ir žino, ar Ponas Dievas ligo
niui jau reikalingas, 
jeigu nereikalingas, tai 
ja).

“3. Jeigu nori, kad
ligonis greičiau numirtų, tai 
apgręžk jo galvą kitan lovos 
galan ir tegul guli; tai jeigu li
ga buvo ir praėjus, vėl sugrįš 
i? ligonis mirs.

“4. Deginant po Paskutinio 
Patepimo vatą, jeigu bent vie
nas gabalėlis tik apskrunda, o 
visiškai nesudega, ligonis Sli

Londono biržos

ar ne;
jis lo-

sergąs

2,000 KAURŲ 
Nupiginta 50% 

Neats'Saukti. •sniprliai, <li IcI'r tnioros. 
orientali kaurai. NeataiAaukti, 6x9. 8x10. 
0x12. 0x15... $.3 iki $18. Nea'RiAaukta 
7Mix9. 9x12, 9x13%. 9x18 $4 iki $24. 
Nauji 4x6. 6x9. 8x10. J»xl2. 10 >4x15 
$10 iki $39. Nauji WHt na. 8x10. 9x12. 
9x15 $35 iki $55. Tikri Oriontall 2x4. 
4x0. 6x9 iki 9x12, $6 iki $75.

Checker Cleaners
WAKK HOVRE 6208—16 SO. KACINE 
Kaadlen, antr. ketv.. fieftad. vakarai* 

Tel. ENOI.EM'OOO 9051

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugija Rengia

Vienų Metų Gyvavi
mo Paminėjimų

Subatoj, Sausio (Jan.) 27
HOLLYWOOD INN SVETAINĖJ 

2417 W. 43r<l Street
Programą Pildys Brighton Parko 

Jaunuolių Choras.
— O —

Pradžia 7:00 Vai. Vak.
— o —

Jžanga 25c
— o —

Gero Orkestrą šokiams

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

INSURANCE
(APDRAUDA)

$

, NAUJIENŲ-ACME Telephoto
PETOSKEY, MICH. — Faith Alexander ir Veron 

Rodhe, žiemos festivalio karalaitės.

•S:$: r $3
• s

VILNIUS. — Buv. kaliniams 
globoti komitetas rūpinasi, kad 
visi buvusieji kaliniai pirmoje 
eilėje butų aprūpinami atitin
kamu darbu. Daugelis \ buvusių 
kalinių jau dirba įvairiose įstai
gose, o kiti — dėl silpnos svei
katos ilsisi arba sutalpinti į 
ligonines. Paskatinta, kad visi 
buvusieji kaliniai patikrintų 
savo sveikatą, — silpniesiems 
bus parūpintas prieinamas gy
dymasis.

“5. Jeigu ligonis sunkiai 
miršta, tai buvo didelis nusi
dėjėlis ir nuodėmės jį kanki
na.

magišku-magnetišku budu pri
traukia auksą. Visi New Yorko 
biržos makleriai (pirkliavimo 
tarpininkai) tvirtai tiki, kad 
mažas, atbukęs pieštuko ga- H 
balėlis neša laimę.

Prietaringi ir karaliai. Gar
susis Koh-i-Nor sosto brangak
menis parodo tai, kad Indija 
laikosi Anglijos priklausomy-| 
bėję. Jeigu tas brangakmenis 
dingtų, pasibaigtų anglų vieš
patavimas Indijoje. Bet kad 
jis neštų laimę, jį turi pavelde-* 
ti tik kas nors iš moteriškos 
lyties karališkųjų rūmų žmo
nių. Todėl karalienė Viktori- I 
ja ir nustatė, kad tą brangak
menį turi paveldėti ne kara-

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir a«.mq Mvf-

linkti kartoj* randa*! ta
vernai *u* Publi* Liabi- 
Mttea.

NAUJIENŲ
Raštinėj* per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted Si

RaitfnS atdara kas vakaru 
Iki S vai Sekmadieniai* —• 
nu* • ryto Iki 1 vaL popiet

Neliko tarnautojų

katra nors akimi pražiūri, tai 
dar kai kas iš esančių tuo 
metu toje troboje mirs.

“7. Nėščia moteris, prieš iš
leidžiant numirėlį iš namų, tu
ri išeiti pirmutinė, pirma nu
mirėlio, kad išbėgtų nuo mir
ties; išėjusi paskui, .mirs arba 
ji pati, arba jos kūdikis.

Surinko Kupiškio apylinkė
je iš senesnių žmonių Alb. 
Kriauza, Paketurių km. 1939 
metais.” \

Tautosaka, kaipo tokia,, 
(kokios rūšies ji bebūtų!), 
yra rinktina—pnes tai, šiaip ar 
taip,—tautos turtas!

PRIETARŲ VERGYSTĖJE
Taip pavadintą straipsnelį i 

irgi nebijo “Panevėžio Gar-I 
sas” (iš užsienio geltonlapių) 
išsispausdinti. Tik neprideda

ŠVENČIONĖLIAI. — Šven
čionėlių apskritis naujai sufor
muota, todėl čia mažiausia rū
pesčių su buv. tarnautojais, 
žymi dalis tarnautojų atvykę 
iš Lietuvos, keletas priimta 
tarnybos vietinių inteligentų. 
Iš buv. Švenčionių apskr. tar
nautojų likęs tik vienas tech
nikas, kuris dabar dirba prie visų savo sėjamų prietarų... 
viešųjų darbų. I (O Amerikoje tokio “PanevS-

ŠIRDINGAI KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ DRAUGUS' Į

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
JOHN A. LAUDONT TAVERNO
3538 South Halsted Street — Chieago, III.

Tel. Yards 1651

šeštadienį ir sekm. sausio 27 ir 28 d. d.
— 1940 —

Muzika — šokiai — Valgymai — Geras Laikas Visiems
JOHN A. LAUDONT, Sav.

ŠIRDINGAI KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ DRAUGUS Į

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
SAUSIO 27 ir 28 d. d., 1940
KASPER’S T A VERNO
3158 South Union Avenue

TeL Victory 2567
Lengva Užkanda, Cigarai. Dykai Kalakuto Pietus ir Užkandos. 

KAS PAR & CATHERINE KASPARUNAS, Savininkai



Penktadien., sausio 26, 1940 .. . NAUJIENOS, Chicago, UI
■rt.ilIBif,

KĄ PERNAI LEGIONIERIAI SVAJOJO, “Ei
tai John Kazanauskas ir Jo
seph Misevich. žodžiu sakant, 
viskas laikoma Ręsto rankose.; 
Kad narnąs butų tinkamai už
baigtas, dar neikia apie $10,-f 
000. Daug tos sumos be abejo; 
sudės patys Legioneriai, bet! 
pagelba nuo lietuvių organiza
cijų bei pavienių yra labai rei-; 
kalinga.

Buvo Ir ‘Tatarėj^

Namą statant atsirado įvąi-į 
rių patarėjų. Vieni sakė staty
ti ant keturių lotų. Kiti liepė 
statyti, kad butų tinkamas 
basketball lošimams, dar kiti 
reikalavo uswimming .pool”, 
“bowling alleys”, ir t. t. Sce
nos mylėtojai reikalavo didelės 
scenos, ir t. 
nenorėjo nei 
Tik Lietuvių 
susidedantis 
gentijos, prisidėjo su $500.00, 
ir padarė Darius-Girėnas salę 
nuosava vieta.

NET JAU BAIGIA VYKINTI
Daug Vargo Ir Darbo Matė Dariaus-Girė 

no Namą Statant

.4: Q:.ū 4

W. B. SEBASTIAN, 
Pešto Komandantas

riai buvo priimti ir Postas da
vė įgaliojimą eiti pirmyn.

Pinigų kasoj nebuvo nei cen
to, guzikais namo pirkti ar 
statyti negalima. Dauguma net 

! pačių narių mane, kad čia juo
kai yra krečiami.

Užtikta nebrangus lotai ir 
komitetas pats sudėjo pinigus 
ir juos nupirko. Štai jau ir 
pradžia. Tada ir nariai pradėjo 
aukoti ir sujudo nuo biznierių 
bei profesionalų prašyti para
mos. Tokiu budu ir aukų rin
kimas ir statybos darbas ėjo 
kartu.

Visi Dienraščiai Rėme

t., bet nei vieni 
centu prisidėti.

Studentų Klubas,:
iš jaunos inteli-

Northsidiečiai, 
Neužmirškim
Vilniečių! (

Patiko Kuraičio 
"Meksikoj”

p-s Dominikas Kuraitis yra 
gabus biznierius, taippat ir ra
šytojas. Kada ir kur jisai va* 
žiuoja—tai ' vis aprašo įgytus 
kelionės įspūdžius. Europoj 
buvo net iš dviejų atviejų. >

Taip ir dabar, nuvykęs Mek- 
sikoia, labai aišjkiai aprašė sa
vo patyrimus. Jis suteikė ^Nau
jienų” skaityboj ains daug ma
lonumo ir žbigęMžįų žinių. 
Tam reįkia pasiryžimo ir en- 
ergijos, o p. Kuraičiui to ne
trūksta. Už lai jam tenka di
delis kreditas, širdingai ačiū,

U mėtis
Chicago, UI.

PartyS.L.A. Bunco ir Kortų

NOBTHSIDE. — S.L.A. 226 
kp. rengia Bunco ir Kortų lo-: 
Šimo parę Vilniaus Vargdienių 
naudai. Pare įvyks sekmadienį, 
vasario 4 d., Grigaičio svetaį-1 
nėj, 3804 W. Armitage Avė., 
pradžia 4 vai. vak., įžanga tik 
35c. Užprašom visas S.L.A. 
kuopas ir visus Chicagos lietu
vius dalyvauti, nes šis paren
gimas tai tikrai bus nepapras-

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Ieško
IEŠKAU MOTERS apsivedimui, 

vidutinio amžiaus, kad butų biznie- 
rka, praperterka arba farmerka. 
Rašyti Box 1140, 1739 So. Halsted 
Street, Chicago.

INTELIGENTĖ, PASITURINTI— 
lietuvaitė iš geros šeimos ir gera 
šeimininkė, ieško draugo inteligen
to ar biznieriaus iš senesnės kar
tos rimtai pažinčiai. Laiškus siųsti: 
Box 3,141, 1739 So. Halsted St.

SUSIRINKIMAI

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

TABIN-PICKER and CO., 
4119 Belmont Avenue.

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

SMOLER BROTHERS, 
2300 Wabansia.

Ačiū visiems lietuvių dien
raščiams, kad jie mus rėmė ir. 
teberemia.

Tikslu sumažinti statybos 
kainą, šaukiasi prie Posto na
rių, kad jie pagelbėtų, ateida
mi dirbti šeštadieniais ir sek
madieniais. Bet čia tuoj prisi
statė unijų vadai, sakydami, 
kad pati Suvienytų Valstijų 
valdžia, valstybės, bei miestų 
valdžios ir bažnyčios ‘ moka 
unijų algas, o Vakarais, šešta
dieniais bei sekmadieniais ne

pertaisyti savo bei moterų ir dirba. Taigi, ir Legionas nega- 
vaikučių skyrių susirinkimams 
laikyti. Pažiūrėta, ir viskas pa
likta dėl stokos kapitalo.

Perstatymai daug, kainuoja 
ir atrodo, kad lietuviams atei* 
viams išmirus, jie čia visai pra
nyks, o menkesniems lošimams 
bei koncertaips vietos užteks. 
Virš tūkstančio žmonių galima 
svetainėj sutalpinti, taigi vidu
tiniams parengimams ir užten
ka. Mes tiek kandome, kiek 
manėme apžioti, ir esame pil
nai patenkinti su savo darbu, 
taipgi esame tikri, kad visi 
musų rėmėjai ir aukotojai bus 
taip pat pilnai patenkinti.

Svetainė yra pilnai įrengta 
banketams ir galima susodinti 
apie 350 žmonių. Turi moder- 

i ir visus kitus 
balsiai išrinko mane pirminiu- ti leidimas nuo visos statybos įrengimus. Galima valgius ga- 
ku. 1 arpe kitų pasiūlymų, 1938 i amatininkų tarybos. Čia noriu minti ant vielbs ar pristatyti 
metų programui pasiūliau ir pridurti, kad statybos pirminiu-!iš kitur. Namo nuolatinis už-;

ma-Pradedant Naujus Metus 
nau pirmiausia pabrėžti tai, ką 
mes Legijonieriai svajojom, 
ilirbom ir-vargom praeitais me
tais. Tai buvo pastatymas Da
rius-Girėnas svetaines Bright- 
on Parke. Jau prieš porą metų 
mes Legijoneriai buvome su
manę kokį namuką nupirkti ir, * • • • 1 • 1 •

1939 metais Darius-Girėnas
Posto nariai nominavo ir vien-

nuosavą namą įsigyti. Pasiū
lymas, ir į komisiją paskirti 
biznieriai bei šiaip, veiklus na-

AMELIA MELLENS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

S sausio 24 d., 5:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus 50 metų 
amžiaus, gimus Šiaulių apskr., 

a Žagarės parap. Amerikoj iš- 
| gyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
1 *2 dukteris—Pauline ir Alice, 

2 sūnūs Antaną ir marčią Es- 
« telle ir Walter ir daug kitų 

giminių ir pažįstamų.
- Kūnas pašarvotas 2146 W. 

23rd Place. Laidotuvės įvyks 
Sausio 27 d., 9:30 vai. ryto iš 
namų į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Dukterys, Sunai ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 

-•a«s, Tel. CANAL 2515.’

Ii būti geresnis. Būdamas pats 
unijistas, pirmiausia gavau lei 
dimą iš savo unijos. Vėliau, su 
savo unijos atstovo pagelba, ga
vau ir dar poros kitų, o po 
tai jau buvo visai lengva gau- niškus pečius

kas B. R. Pietkiewicz visuomet veizda yra visiems gerai žino- 
diplomatiškai ir mandagiai su mas realestatininkas ir dabar- 
visais apsiėjo ir švelniai daug tinis Posto raštininkas, Joseph 
dalykų sutvarkė. 4 •Ap/ ».. >

Aukų rinkime sunkiausias 
keblumas tai bu'vo žmonių prie
kaištai, kad su Darius-Girėnas 
bus tas pats kas buvo su Lie
tuvių Auditorija, čia reikia pa
brėžti, kad kiek esu girdėjęs, 
Lietuvių Auditorija 
apie $200,000, o 
nas namas, nors 
tas $60,000.00, 
kainuos tik apie 
nes jie daug darbo patys at
liko. $10,000.00 paskolą pada
rė labai geromis sąlygomis Si- 
mano Daukanto skolinimo ben-

kainavo 
Darius-Girū- 
ir yra ver- 
legioneriams 

$35,000.00,

i ni/Eil/ IQSTH«ramuėlr 
LUVtlRlO Visas Pasaulio

Dalis
KV1ETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams
ir Pagrabams

331b So. Haisted Street
Tel. YARDS 7308 N

JONAS ZURA 
gyveno adr. 4120 S. Artesian

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 24 d., 7:05 vai. vakare, 
1940 m., sulaukęs 23 metų 
amž.„ gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą motiną Martha, po 
tėvais Lapenas, seserį Kastan
ciją ir jos dukterį Dorothy, 
brolį Antaną, brolienę Suzan- 
ną, jų sūnūs Ronald, dėdę 
Aleksandrą Lapeną ir jo žmo
ną ir šeimyną ir daug kitų 
giminių ir draugų. Lietuvoje 
—krikšto motiną Oną Zeikie- 
nę.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioj, 4348 S. Ca- 
Ufornia. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, sausio 27 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

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

Nubudę liekame, ;.<<
Motina, Sesuo, Brolis ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, tel.- 

LAFAYETTE 3572. ,

Jis yra rengiamas geram 
tikslui. Moterys jau sunešė — 
suaukavo daug gražių dovanų 
išlaimėjimųi. Ne tik moterys, 
bet ir vyrai daug suaukavo. 
K. čepulevičius paaukavo dvi 
brangias dovanas. Kas jas lai
mės, lai jau džiaugsis. Negai
lėkim kelių centų, parodykim 
meilę, ištieskim pagalbos ran
ką musų broliams vilniečiams, 
kurie ten kenčia didelį skur
dą. ■ '

Prašom nepasivėluoti—bunco 
prasidės 4 vai. vak., o po lo- 

_ ______________________ __ visus sve- 
S. Emerald Avė. A. Paplauskas čius. Pasimatysim vasario 4 d.,

Vestuvės Kultūros 
Ratelyj

BRIDGEPORT > šį sekma
dienį, sausio 28 d. įvyks vestu
vės dviejų narių iš Kultūros 
Ratelio. Jaunuolis Antanas 
Paplauskas, 3429 S. Lituanica 
Avė., apsives su p-le Bernicė 
Žilevičiūte, kuri gyvena 3247.Šimo pavaišinsim

yra Kultūros Ratelio vice-pir- Grigaičio svetainėj, 
mininkas, o p-lė Žilevičiūtė
Ratelio choristė, šliubą ims šv. -------------

Svai/popie?08 bažnyčioi> Rengiasi Vienų Me 
Vestuvių iškilmes įvyks Vųi- tų Sukaktuves 

st’Minėti )opiet.
geliausko svetainėje, 45'

Ten susirinks visi giminės ir 
draugai palinkėti jaunave
džiams laimingo vedybinio gy
venimo. ' ‘ A.' Jankaitis

hj8 J<
f i (v ' 'Išsiėmė Leidimus 

f'dvbomsj 
(Chicagoj)

“Viskas Bus Puiku”.

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

Dr. A. J. Gussen, sekr.
ROŽIŲ IR LELIJŲ KLIUBO 

narių metinis susirinkimas įvyks 
p. Juozo ir Domicėlės Žitkų kam
bariuose, 1928 Canalport Avenue 
(kriaučiaus), sekmadienį, sausio 28 
d., 4 vai. popiet. Visos malonėkite 
atsilankyti, nes randasi daug ne
baigtų ir naujų reikalų; kurios 
būtinai reikalinga aptarti. Po susi
rinkimo bus arbatėlė.

—Kviečia Stasė Vidugiriutė, rast.
ŽAGARIEČIŲ KLIUBO NARIŲ 

metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, sausio 28-tą d., 1 vai. popiet, 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd St. 
Kviečiame atvykti, turime < 
svarbių raportų ir tarimų; atsives
kite naujų narių. —J. Keturakis, r.

jau metai kaip Suvalkiečių 
draugija susitvėrė. Tam pami
nėti nariai rengiasi prie puikaus 
parengimo. Parengimui deda
mos pastangos ne lik sudaryta 
puikų programą, puikias kai-

OPERATORIŲ PRIE ROYA- 
NINIŲ suknelių, 2 metų patyri
mas. Geras mokestis. RAY GAR- 
MENT CO., 1550 Mihvaukee Avė., 
2-ras aukštas.

HELP WANTED—MALĖ
Darbininkų Re i kia______

reikalingas’ draiveris — 
alaus išvežtoj imo bizniui, su biskiu 
kapitalo,_ arba gali būt partneris. 
Gera proga padaryti gerą gyveni
mą. šaukti YARDS 1638 dėl smul- 
Kesnių informacijų.

REIKALINGI SALESMONAI — 
patyrimas nereikalingas— pardavi
nėti vyriškus drabužius ,padarytus 
pagal mierą, ant budžetinio plano. 
Komišenas. Kambarys 900.

216 West Jackson Blvd.

daugf REIKALINGAS SENYVAS VY
RAS farmoj padėti, 100 mylių nuo 
Chtcagos. 4304 So. Kedzie, apart- 
ment 3, Kreiptis po 5 vai. vak.

ATSIŠAUKIMAS
Liet. Soc. Sąjungos Genlra- 

lės kuopos šauktas susirinki
mas penktadienio vakarui, sau
sio 26 d., šiuomi atšaukiamas 
iš priežasties tą patį vakarą 
įvyksiančios kitos svarbios su
eigos. Kuopos susirinkimas nu
keliamas ant sekančio penkta
dienio, vasario 2 d., tai pat 
vieloj. Sekr. W. V. M.

PATYRUSIŲ KNYGŲ SKIRSTY
TOJŲ. West Pullman Iron and Me
tai Co., 11954 So. Peoria. Pullman 
0534.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON APŠILDYTAS KAM
BARYS vaikinui prie mažos šeimos 
arti gatvekariu—su ar be valgio.

J. Urbonas, 3137 W. 38th PI.

CLOTHES AND FURS 
D rabužiai ir Kailiniai

NORTHERN SEAL FUR COAT 
beveik naujas. Paaukuosiu už tik
tai storage mokestį, 15.00. Hermano 
Gangel, Room 843—190 N. State St.

KiborL antrašas 4418 .South 
Wes.terri Avenue, ■ Lafayette 
8484. Dabar yra proga Lietu
vių draugijoms laikyti savo pa
rengimus lietuvių svetainėj.

Sunkiausiai Dirba
Sunkiausias statybos darbas, 

be abejo, buvo ir dar yra su
dėtas ant pečių Posto koman- 
danto W. B. Sebastian ir na
mo statybos pirmininko, B. R. 
Pietkiewicz. Kiti Posto nariai, 
kurie dirbo ir dar tebedirba, 
kad namas butų tinkamai už
baigtas, yra Joseph Kibort, 
Thomas Maženis, John Barš- 
ketiSj J. J. Ežerski, John Ka- 
ledinskas, Dan 
thėw Massey, 
per, teisėjas 
Anton Ramon, 
reava, Mrs. Marian Sebastian, 
Mrs. Valeria Sebastian, Mrs. 
Antoinette Ežerski, ir daug ki-

Jerry C. Lorenz, 30 $ū 
ronica Evanjuš^as, 25

AVilliain ^ysOcki, 48,
Louise Škisciln, 45

Edward Buza, 25, su Viclo- 
ria

24, su Jean

su

'.eikalauja
'■-skini
Velma Kavalauskis nuo i Jo

seph Kavalauskis
Anton Basinioh nuo Mary

Bose Kaminski nuo WiHiam
Kaminski <■ z

bet ii* turėti dabai puikią, geraii 
žinomą S. Lesčiausko ^orkestrą 
iš Ro&elando.

Taigi, sakau, kiekvienas lie
tuvis, o ypatingai suvalkietis 
būtinai turėtų pasinaudoti šia 
puikia proga. Atsilankyt Suval
kiečių parengime, šeštadienio; 
vakare, sausio 27 dieną, Holly-J 
vvood svetainėj, 2417 W. 43rd: 
St., 7 valandą vakare. J. M.

19-to Wardo Regu 
Baris Mėnesinis 
Susirinkimas

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

BUSINESS CHANCES 
.. Biznio Progos

j

Įdomus
Vizitas

Sebastian, Mat- 
Anthony Kas- 

John T. Zuris, 
WilJiam J. Ka

lavo
^rskiras

Harry Galo nuo Mary Gale
lietuviai Veikia.

■Sekmadimį, sausio

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

NAUJIENOS, 
Box 1120.

Atsilankius pas Dr. 
LeVan-Pulsucki, 1957 
Garfield Blvd., jo ofise 
daug svečių, ir Čia truputį luk
terėjus, daktaras maloniai su
tiko mums parodyti savo mo
derniškus medikališkus įtai
sus.: X-Ray aparatą, Oxinjec- 
ior, taipgi įvairias kitas kom
plikuotas mašinas ir įtaisymus.

Visi tie keisti prietaisai var
tojami įvairių ligų suradimui 
ir gydymui. Buvo labai įdomu 
sužinoti kam jie vartojami ir 
kaip tie aparatai veikia. Dr. 
LeVan Pulsuckis yra medici
nos ir chirurgijos daktaras, 
bet ten pat, sale jo ofiso, yra 
r denlistas ir optometras.

Po šių informacijų daktaras 
visus savo svečius pasikvietė 
į savo namus, 6231 S. Rockwell 
SL, ir ten jo mamytė, p-a Pul- 
suckis visus širdingai sutiko ir 
prasidėjo šaunios vaišios ir 
žengei dus pasikalbėjimai.

—Žemaičių Draugas

West 
radau

RE Al. ESTATE FOR SALE 
Namai-žcmė Pardavimui

PARDAVIMUI NAMAS 4058 So. 
Campbell Avė. 2 flatų. Nelabai 
orangiai.

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

6341 May —$3500 gražus, paly
ginamai naujas, 6 kambarių karš
iu vandeniu šildomas namas, šva
rus.

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

$JU,000—71st ir Westeru, 15 flatų 
i kamb., garas, refrigeracija, ren- 
dos $7000 metams, šaukti

MR. MEDORA, Stewart 3601.:

d., 
kaip 1:3.0 vai. p. p. O’Matley’s 
liail, 3016 W. lllih st., įvyks 
19-to wardo reguliaris Lietu
vių Demokratų Kliubo susi
rinkimas.

Šiame susirinkime įvyks 
kliubo valdybos rinkimas. At
vyks teis. John T. Zuris ir Al 
Cx. Kumskis trumputes kalbas 
pasakyti.

Visi lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes ateina rinkimai ir kiek
vieno žmogaus reikalas yra 
susipažinti ,s.u kandidatais. Po 
msirinkimo bus veltui alaus 
ir muzika. —Korespondentas.

tų. Virš minėti asmens dirbs 
ir toliau.

Kad sukelti ‘ reikalingą sumą 
pinigų tinkamam namo užbai
gimui, Lietuvių Tautiškos Ka
pinės per savo Valdybą ir di
rektorius paaukavo Darius- 
Girėnas Naniuį $200,00, už ką 
Darius-Girėnas Posto nariai 
yra labai dėkingi ir visuomet 
bus pasiruošę, reikalui esant, 
Kapinėms patarnauti.

Lietuvių organizacijos, lai
kydamos savo parengimus Da- 
rius-Girenas svetainėj, pagel-: 
besite tinkamai namą užbaigti 
ir gerą naudą iš to sau turė
site, nes visi ir visų parengi
mai yra labai skaičiai lankomi 
ir per tai pelningi.

W. B. Sebastian,
Commander.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 40 
Shelby, Mich., geras 
Žiai ir gražus daržas, 
geri budinkai. Puikus 
duo, namas ir barnė, 
tie Tankas. Bloga sveikata. Pasiūlo 
už $1800, pinigais. Walter Beebe, 
.<ew Era, Michigan.

AKRŲ arti 
kelias, med- 
maži vaisiai, 
šaltinio van- 
toiletas, Sėt-

ANTANAS SHIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Sausio 25 d., 4:03 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Albaičių kaime, Vaigu
vos parap., Siaubų apskr.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Stanislavą, po tėvais 
Vaicekauskaitę, 2 dukteris: 
Jadvygą ir Magdaleną, 3 pus
brolius: Pranciškų Zayauską 
ir Ignacą ir Antaną Spūdžius, 
2 pusseseres — Girvainienę ir 
Kazlauskienę ir jų šeimyną 
ir daug kitų draugų, giminių 
ir pažįstamų, o Liet.—-tėv^ 
Juozapą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage avė., Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, sausio 29 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Viri a. a. Antano Shimkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- * 
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys ir Kitos t 

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

tel. YARDS 1741.
Malonią! prašome nesiųsti ;

Draugijų 
DĖMESIUI!

Bruno Gaidymavičiaus 
Gimtadienis

BRIDGEPORT — šį sekma- 
dienį, sausio 28 d. Bruno Gai- 
dymavičius, tavernos savinin
kas, antrašu 732 W. 31 st St., 
minės savo gimtadienį. Ta pro
ga tikisi pasimatyti su savo 
draugais ir pažįstamais. Bus 
skanių užkandžių ir geri mu-’ 
zikantai. —VBA

PARDAVIMUI 11S AKRŲ FAR- 
MA, % mylios nuo bujojančio Scot- 
tvijle, Mich. miesto su gera moky
kla, bažnyčioms ir puikiais marke- 
cais, lietuvių apylinkėje. Fermos 
pudinkai geri ir labai derli žemė, 
su ar be gyvulių ir įrankių. Esu 
bizny ,negaliu abu dalyku prižiū
rėti, priverstas parduoti žarmą 
bargeno kaina, verta dvigubos kai
nos: Lawrence Mattix, Scottville, 
Michigan.■i SLA 6-to Apskričio 

Metinė Konferencija
Lietuvių organizacijos, kurios 
nori, kad jų pranešimai apie 
mitingą, parengimą, etc. tilp
tų šeštadienio laidoje, prašo
me priduoti į “Naujienų*’ raš
tinę paštu ąrjoa ypatiškai iš- 
arikšto, bet ne vėliau kaip—

i Penktadienį 
PRIEŠ PIET.

Vėliau gauti pranešimai 
šeštadienio laidoje NETILPS.

Tą darome dėl tp, kad' iš
vengus šųsyk .spaustuvėje su-.^i 
sikaupusio darbo.

“NAUJIENŲ” ADM.

i 
4

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS '

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ii 
“•THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

— Įvyksta šį sekmadienį, 
sausio 28 d^., l-nių vai. įpo pie
tų, Lietuvių Liuosybės Salėje, 
49th Ct ir 14th St., Cįcero, 
III.

I Visi kuopų išrinkti .delegat&i- 
tes butanai dalyvauki! Šiame 
posėdyj įk bukit Įaiku.

K. X Semaška, 
Apskričio Sekretorius

-sa- 
IV.

fr uitA>HURE-FlXTURE FOR-SALĖ 
Rakandai ir Įtaisai Pardayimiii
PARSIDUODA ELEKTRJKiNIS 

Ice Boxis, didelis, tinkamas *buČer- 
nei. Boulevard 3869, 4558 So. Wkl- 
laoe St

Atidarymo Pokilis
Viktoras Mazurkevičius, 

vo puošnioj užeigoj, 1617 
43r dst., šeštadienį ir sekma-(
dieni, sausio 27-28 ruošia Šau
nų atidarymo pokylį ir širdin
gai kviečia visus savo draugus 
ir pažįstamus atvykti prie ge
ros muzikos ir skanaus maisto 
pasilinksminti ir pasisotinti. 
Mazurkevičius yra musų talki- 
diuikas ir naujienietis, tat ir 
mes į jo pokilį atsirisma.

—TMu (skelb.) m. Phone RepubUc 6051.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, au-
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran- 

I dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su- 
I nūs, 6343 S. Wcsteru Avė., Chicagų,



NATTJTENOS, CMeagti, UI Penktadien., sausio 26, 1940

Šiandien Darbininkų1 Vėl Kviečia Jaunus 
Balsavimai Wilson Lietuvius Šokėjus 
Bendrovėje J Washingtoną

Rinksis Uniją.

šiandien, po federalės dar
bo santykių tarybos priežiūra, 
Wilson and Co., mėsos dirbtu
vėse įvyks balsavimai.

Darbininkai balsuos unijų 
reikalu, su teise pasirinkti C. 
I. O., Paekinghouse VVorkers 
unija ar nepriklausomą, ben
droves palaikomą uniją. Jie 
taipgi turės teisę pasisakyti 
prieš abi organizacijas.

Balsavimuose dalyvaus apie 
4,000 NVilspn and Co. darbi
ninkų.

Nubaudė Lietuvį 
Už Drabužių 
Deginimą

Turi Užsimokėti $100

BRIDGEPORT. — Miesto 
teisėjas Gibson E. Gorman 
priteisė Bridgeporto lietuvį 
Petrą Vainauską sumokėti 
$100 pabaudos už drabužių 
deginimą.

Iš liudijimų pasirodė, kad 
nubaustasis sudegino rūbų, 
kuriuose viena labdaringa or
ganizacija davė jo sesers vai
kams. Tai įvyko Kalėdų die
ną.

Vainauskas gyvena adresu 
829 West 33rd Street.

Penki Chicagiečiai 
Pabėgo Iš Rusų 
Okupuotos Lenkijos
Grįžta Amerikon Per Rumu

niją.

Washingtono State departa-! 
mentas praneša, Jcad sausio 
21 d., iš sovietų Rusijos okuo- 
tos Lenkijos pabėgo ir Rumu
nijon perėjo 30 amerikiečių, 
tarp jų penki chicagiečiai ir 
trys Indianos gyventojai.

Jie perėjo sieną prie Snia- 
tyno, ir iš ten visi laimingai 
pasiekė Bukareštą, Rumunijos 
sostinę.

•Pabėgę chicagiečiai yra Sa- 
rah Moldauer, 2617 Wabansia 
avenue; Wanda Pater, Wero- 
nica Romanowska ir jos duktė 
Florence, 3225 Thomas avė.; 
Boleslaw Stuczko, 1118 Noble 
Street, ir Arthur L. Waldo, 
1427 N. Hoyne avenue.

Pabėgę Indianos gyventojai 
yra Aloysius Kiniecik iš South 
Bėnd, ir Andrew Paprin su 
Frances Witowski, iš Notre 
Dame, Ind.

NAUJIENV-ACME Tftlfflohoto
KANSAS CITY, MO. — 

Charles S. Keith, naujai iš
rinktas majoras.

“Lietuviai — Pažiba”.
V. Beliajus gavo laišką, iš 

Washingtono su pakvietimu vėl 
dalyvauti metiniam tautiškam 
festivalyje, kuris šiemet įvyks 
Amerikos sostinėje balandžio 
25, 26, 27.

Miss Knott, steigėja ir vedėja, 
pareiškė, kad “Be Beliajaus ir 
jo grupės negali apseiti ir kad 
jie yra viso festivalio pažiba”.

Tai didelis komplimentas ne 
vien Beliajui ir grupei, bet ir 
lietuviams. Linksma žinoti, kad 
iš visų grupių lietuviai išskir a- 
mi kaipo “pažiba”. Narys

įdomi Fotografijų 
Paroda Gage Parke

Dalyvauja Keli Lietuviai
Ypatingai naudinga pamaty

ti šią parodą tiems, kurie do
misi traukimu paveikslų.

čionais yra išstatyta apie 
100 įvairiausio stiliaus fotogra
fijų.

šeštadienį ir sekmadienį pa
roda uždaryta, o per kitas 5 
dienas atdara iki 10 vai., va
kare. Įžanga veltui. Gage Park 
randasi prie 55th St. ir West- 
ern Avė.

Parodoj dalyvauja keli lie
tuviai fotografai-mėgėjai.

J. S. V.

Gyvuoja 30 Metų 
Ir 30-čiai Narių 
Dovanas Įteiks
Ir Turės "Nesusipratimą Del 

Kelnių"

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas Klubas rengiasi prie 
savo metinio parengimo.

Sausio 28, Chicagos Lietuviij 
Auditorijoj įvyksta kliubo ba
lius su perstatymu juokingos 
komedijos “Nesusipratimas 
dėl kelnių”, kurią suvaidins 
Jaunimo Kultūros Ratelis. Jau 
teko matyti rateliečius vaidi
nant ir netenka abejoti apie jų 
gerumą. ‘Kur jie vaidina—ten 
pasekmės geros. Taigi, ir pub
lika atsilankiusi į kliubo ba
lių gerai prisijuoks.

Rengimo komisija pranešė, 
kad pradžia bus punktualiŠkai 
4:30 v. popiet. Patartina pub
likai atsilankyti laiku, kad 
veikalą gerai supratus.

Kliubas visuomet stengiasi 
savo metiniuose parengimuose 
ką nors gražaus publikai pa
ruošti, bet šių metų vakaras 
bus įspūdingiausias, nes kliu
bas mini savo 30 metų sukak
tuves.

Garbės Nariai
Bus įdomu pamatyti kliubo 

sveikuosius narius, kurie gaus 
garbės dovanas už pašalpos ne- 
ėmiiną. Jų randasi net 30. Lai
krodininkas J. Rizgenas deda 
visas pastangas, kad kiekvie
nam pritaikius dovanas kas 
kokios reikalauja. Rengimo 
komisija Vincas Jankauskas ir 
Petras Paužolis užtikrina, kad 
jie stengsis pristatyti geriau
sios rūšies alų ir užkandžius, 
ir tikrai patenkins visus atsi
lankiusius svečius ir kliubie- 
čius. Paul J. Petraitis

Koresp.

Policiia Ir Valdinin
kai Mokės Income 
Taksus

Šįmet, pirmą kartą Chicagos 
istorijoje policistai ir visi kiti 
miesto valdininkai turės , mokė* 
ti federalius income taksus. 

I Ikišiol jie buvo paliuosuoti nuo 
Į tų mokesčių.

frA b’J lh.W Ų-ACM h. Teluplioiu

ATLANTA, G A. — Ir šį kampelį palietė žiema ir šalčiai.

NEW YORK. — Lengvojo svorio bokso čempionas 
ro Montanez. , <

NAUJIENŲ-ACME Telepbhto
CHICAGO. — Lakūnas > 

Marvin Griggs, kuris tarna
vo Kinijos aviacijoje, buvo 
pasirengęs vykti į Kanadą ir 
ten įsirašyti į aviatorių 
korpusą. Jo planus tačįau 
suardė jo žmona (viršuje), 
kuri iškėlė bylą reikalauda- , 
ma alimonijos.

raro Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spai 

vuotą Europos žemėlapį su pa 
Žymėjimais visų didesnių mie 
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje' 
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjusiais jų di
dumo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15c.

ĮaMMM
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NAUJ1ENV-ACME Telenh
nokautu” nugalėjo Ped-

kad jis

ieško j i- 
surado

Mielaširdmgi 
Vagys !

Klijentam^f ^liudijo” ir 
$10 Paliko

cT0WN OF LAKE. -į .
ginkluoti vagys atėjo į alinę 
4 506 McDowell avenue, užra
kino priekines duris, uždarė 
bartenderį Jacob Ebel įr pen
kis kostumerius alinėj —- ir ta
da pradėjo šeimininkauti.

Vienas ieškojo pinigų, anįras 
dalipo “įkalintiems” klij elitams 
ir Ebeliui cigaretus ir stikle
lius degtinės. Po ilgo 
mo pirmasis piktadaris 
$220.

Kai Ebel pasiskundė, 
visai be pinigų paliks, piktada
riams jo pagailo, ir jie paliko 
jam $10.00.

Advokatas Turi 
Sumokėti Klijentei 
512,000

Xclt;pni>u.
ST. LOUIS, MO. — Hen

ry J. Gerling, pasižymėjęs 
švietėjas, kuris liko paša
lintas iš mokyklų prievaiz
do pareigų už spekuliavimą 
biržoje mokyklų pinigais.

Federalis teismas vakar pri
teisė chicagietį' advokatą Hen- 
*y A. McGurren sumokėti $12,- 
100 klijentei, kuri per jo neap
sižiūrėjimą, klaidą ar nežinoji 
mą prarado teises prie savo 

Tyro turto, siekiančio apie $30,- 
900.

Rylą laimėjusi moteriškė yrr 
Virs. Gladys McVeigh iš Los 
Angeles, Cal. Adv. McGurren^ 
užlaiko raštinę adresu 110 S. 
Dearborn Street.

nu.jiem;
METINIS
— ĮVYKS —

KONCERTAS
„Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE

2343 ŠO. KEDZTE AVĖ.

Kunigas Ambrose Sullivan, 
kuris savo parapijoje kas 
savaitę rengia “Wow" loši
mą (savo rųšies “bingo”). 
O kadangi policija draudžia 
tą lošimų, tai kunigas sako, 
jog galėsią jį areštuoti,. bet 
jis lošimo nesustabdysiąs.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

• 67 metų Ludwig Koma- 
rek, 2’432 Ridgeway avenue, 
buvo užmuštas, kai pakliuvo 
po automobiliu prie Pulaski 
Road ir Cullerton avenue.

• Keturi žmonės buvo sun
kiai sužeisti Highland Parke, 
kur North Shore traukinys su
daužė automobilį, kuriame visi 
keturi važiavo. Nelaimė įvyko 
prie County Line Road.

Viešbučiai Kelia 
Algas Tarnautojams

Pasirašė Naują Sutartį
200 Chicagos viešbučių (už 

vidurmiesčio ribų) ir Viešbučių 
Tarnautojų unija vakar pasira
šė naują sutartį, kuri paliečia 
apie 3,000 tarnautojų.

Sutartyj savininkai pakelia 
algas 5-10%, nustato 6 dienų, 
8 valandų savaitę ir sutinka 
duoti savaitę apmokamų ato
stogų. Tarnautojai turėjo pa
daryti nuolaidą, prižadėdami 
neskelbti simpatijos streikų.

Likvidavo šešis 
Metus Užtrukusi 
Streiką

Per šešis metus laiko Elec- 
trical Workers ir bartenderių 
unija pikietavo garsų Chicagos 
Edgewater Beach viešbutį, 
Northsidėj.

Vakar, pikietavimas, ir kar
tu unijų paskelbtas streikas, 
pasibaigė. Viešbučio vedėjai ir 
unijų atstovai padare sutartį 
ir ją pasirašė.

Per šešis metus laiko pikie- 
tininkai išvaikščiojo prie vieš
bučio 50,000 mylių.
» j.. '—f—7----- ’
Beliajus Atkartoja 
Savo Šokių 
Koncertą

Chicagos Universitete.
Beliajaus koncertas sausio 8 

d., Women’s Club Teatre, pali 
ko labai gražius įspūdžius. Dau 
gumas svečių rodė labai dideli 
pasitenkinimą, o kelios Chica
gos Universiteto narės paprašė 
Beliajaus koncertą atkartoti, pa- 
žadėdamos paramą.

Koncertas bus atkartotas ko
vo 9-tą, International House te
atre, Chicagos Universitete.

Drg.

Sekmadieni 
Marųuette Parko 
Namų Savininkų —
Antras Mėtinis Parengimas
Marųuette Parko Namų Sa

vininkų Organizacija rengia 
antrą metinį balių, sausio mėn. 
28 d., Gimimo P-lės šv. Au
ditorijoj, tarp 68-tos ir Wash- 
tenaw gatvių.

Pradžia 7:3(X vai. vak. Bus 
'vairumų, užkandžių, gėrimų ir 
durų prizų. Įžanga tik 30c, prie 
durų 35c. Tikietus galima gau
ti pas organizacijos narius-es 
Nebus nuobodu: grieš gera mu 
zika lietuviškai-angliškai ir į 
jos ritmą pataikys kiekvienas 
šokikas-kė.

Kad balius gerai pavyktų ii 
jis butų skaitlingai svečiais, tai 
įsiparaigojo dirbti visi nariai- 
ės.

Biznieriai Remia
Daugiausia darbu rūpinasi 

rengimo komisija: jinai sau 
pasiėmė užduotį rinkti nuo pro- 
fesijonalų, verslovininkų-biz- 
nierių — biznio garsinimus.

Geros valios profesijonalai 
verslovininkai, kurie kooperuo
ja su visuomene ir dalinai sa
vo patarnavimais, neatsisako 
duoti savo biznio apgarsinimus 
remdami materialiai namų sa- 

ivininkų organizaciją.
Kviečia, Rengimo Komisija.

VAKAR CHICACOJE
• Trys ginkluoti vagys at

ėmė $15 nuo aludininko Tho- 
mas Hamroek, 4916 IV. North 
avenue, ir nušovė jo šunį, "Ko
ko", kuris vienų jų užpuolė. 
Šeimininkas buvo perspėjęs 
šunį neloti, bet Koko nujautė, 
kad, tai nedraugai ir piktada
rius puolė.

• Į skandalą dėl papirkimo 
džiurės, kuri išteisino du brid- 
geportiečius, kaltinamus rin
kimų netikslumais, vakar bu
vo įveltas nludininkas Edward 
J. Reynolds, 5428 Wentworth 
avenue. Pas jį buk neįvardin
tas asmuo paliko $100 džiuri- 
ninkui James McNamara. Trys 
džiurininkai, tarp jų dvi mote
rys, jau prisipažino kyšius paė
mę.

• Už tariamą papildymą 15 
apiplėšimų policija suėmė 23 
metų jaunuolį, Ben Šilko, 
1333 West Walton Place. Jis 
iau sėdėjo 14 mėnesių ..St. 
Charles pataisos namuose. Jį 
išdavė 22 metų Arthur Bittner, 
kuris buvo pirmiau suimtas ir 
prie apiplėšimų prisipažino.

0 Prie 4959 So. Hoyne avė. 
buvo atrastas sąmonės tene- 
kęs žmogus. Jis dėvėjo du 
švarku, dvi poras kelnių, dvi 
poras apatinių ir viršutinių 
marškinių. Ncž’urint tų rūbų 
—jis buvo beveik mirtinai su
šalęs. Atrodo apie 55 metų 
amžiaus. 'Paguldytas apskričio 
ligoninėje.

• Apskričio teismo ir Illi
nois Commerce Commisision 
įsakymu telefonų bendrovė va- 
vakar sustabdė telefoninį pa
tarnavimą Madison Publishing 
ir Joc.ke.y Publications bend
rovėms. Abi priklauso senato
riui Serritellai ir abi platino 
žinias apie arklių lenktynes.

• School of Christian Liv- 
ing skelbia1 suradusi, jog iš 
200,000 negrų, gyvenančių Chi
cagos Southsidėj, 115,090 
(57r/ ) yra bedarbiai.

• Miesto teisėjas Adamow- 
ski vakar nuteisė 30 dienų chi
cagietį Clifton Ho\vard, 1453 
Eosworth street. Jis vertė sa
vo 8 metų dukrelę Betty eiti 
ubagauti, o surinktus pinigus 
pats praleisdavo gėrimams. Vi
so turi 11 vaikų.

. • Gaisras padarė apie $300 
nuostolių E vangeli cal Luthe- 
ran bažnyčioj, prie 3640 North 
Melvina avenue.

• Ūkio departamentas Wa- 
shingtone paskelbė, kad pie
nas Chicagos bedarbių šeimy
noms bus parduodamas nupi
gintomis kainomis iki liepos 
1 dienos.

• Gaisras kilęs Gordon de- 
partamentinėj krautuvėj, Ga
rų, Ind., padarė apie $30,000 
nuostolių to miesto biznio sekl
ei jo j. Krautuvė randasi prie 
Eight ir Broadivay.

NAUJ1£NV-ACM£ Telephoto

BOSTON, MASS. —F. A. 
Countway, Lever Bros. Co. 
prezidentas, kuris per me
tus gauna $469,715 algos.




