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JIS BUVO “SUOMIU LIAUDIES VYRIAU
SYBES” GALVA

Buvo kaltinamas apgavęs Maskvą
CHICAGO, sausio 30 d. — linkumoj:

Chicagoje gauta žinia, per Šuo- Rusams užpuolus Suomiją, 
mijos konsulą Duluth, Minn., ant rytojaus paskelbta, kad 
kad Terijokuose bolševikai su-,Terijokuose, Suomijos pasienio 
šaudė vadinamos “suomių liau- miestely, įsteigta “tikra suo- 
dies vyriausybės“ galvą, Otto mių liaudies vyriausybė“.
Kuusineną. | Sekamą dieną ta “vyriausy-

Jis buvo apkaltintas apgavęs bė“ pasirašė draugiškumo ir 
Maskvą melagingomis infor- pagalbos sutartį su Rusija. Pa- 
macijomis, sakydamas jogei gal ją bolševikai gavo visą, ko 
Suomijos žmonės esą pasinio- jie reikalavo, bet negalėjo iš 
§ę sukilti prieš savo teisėtą vai- teisėtos Suomijos valdžios gau
džią ir tik laukia pagalbos iš ti.
Rusijos. ? Sutartį pasirašė Suomijos

V Kuusineno • “vyriausybė“ bu- vardu Kuusinen, o Rusijos var- 
vo suorganizuota šitokioj ap- du sovietų premjeras Molotov.

21 rusų lėktuvas 
nušautas f

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 30. — 21-nas rusų lėktu
vas tapo nušautas pirmadienį, 
praneša Suomijos karo vado
vybė antradienį. Rusų lėktuvai 
nušauti atakose prieš Suomi
jos miestus ir civilius gyven
tojus.

Suomių pranešimas taipgi 
sako, kad pirniacHehj suomių 
lėktuvai atakavo. ' kai kuriuos 
rusų uostus ir laivus esančius 
tuose uostuose. Uostų vardai 
neminimi. Manoma betgi, kad 
suomių ataka buvo atkreipta 
prieš Kronštadtą. Vienas suo
mių lėktuvas žuvęs.

Jau du mėnesius ei
na karas Suomijoj
HELSINKIS, Suomija, sau- 

šio 30. — Jau du mėnesiai su
kako, kai 'Suomijoj eina karas.

Šiandiem rusai yra užėmę 
mažiau Suomijos nei prieš mė
nesį. Kai kuriuose punktuose 
suomiai nuvijo rusus net iki 
pat Rusijos — Suomijos rube- 
žiaus. Kituose, ažuot stumtis 
pirmyn, rusai apsikasė ir sten
giasi atlaikyti teritoriją, kurią 
yra užėmę. Paskutinis rusų 
ofensyvas, šiaurėje nuo Lado
ga ežero, atrdoo nepavykęs. 
Karelijos fronte, kur rusai dė
jo didelių pastangų sulaužyti 
Suomijos tvirtovių liniją, rau
donoji armija sulaikyta.

Rusų nuostoliai — užmuš
tais, sužeistais ir prapuolusiais 
kareiviais — buvo daugiau nei 
100,000 vyrų.

Angliakasiai p r i e- 
šingi teikimui pa
skolos suomiams

COLUMBUS, Ohio, sausio 
>30. — Angliakasių unijos kon

vencija antradienį priėmė re
zoliuciją, kuri reiškia užuojau- 

* tos didvyriškai suomių kovai

Chicagai ir apiellnkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai prą- 
nešauja:

Apsiniaukę arba debesuota; 
saulė teka 7:05 v. r., leidžiasi 
5:02 v. v.

su bolševikais. Tačiau rezoliu
cija pareiškė, kad angliakasiai 
yra priešingi davimui paskolos 
Suomijai. Paskolos galinčios 
įvelti Jungt. Valstijas į karą.

i Rusai padegė suo
mių miestus

HELSINKIS, Suomija, sau- 
šio 30. — Rusų lėktuvai pir
madienį darė masines atakas 
prieš Suomijos miestus. Už
puolime ant Turku dalyvavo 
apie 50 lėktuvų J Atakoje prieš 
Hango tiek pat rusų lėktuvų 
dalyvavo.

šeši suomių miestai tapo pa
degti. Karelijoj rusų bomba pa
taikė į ligoninę. 17 sužeistų 
kareivių užmušta, žuvo taipgi 
keturios slaugės.

Rusų ofensyvas prieš suo
mius šiaurėje nuo Ladoga eže
ro nepavyko, taigi jie dabar 
keršija suomiams lėktuvų ata
komis.

Išgelbėjo laivą įstri
gusį leduose 27 mė

nesius
MASKVA, sovietų Rusija, 

sausio 30. — Prieš 27 mėne
sius į ledus įstrigo rusų lai
vas ledlaužis Sėdo v. Ledai jį 
buvo nustūmę toli į šiaurę.

Pereitą pirmadienį Sedov su
grįžo į Murmanską. Jį išgelbė
jo ledlaužis Stalin.

Nuginčija raudono
sios armijos genero

lų pakeitimą
MASKVA, sovietų Rusija, 

sausio 30. — Rusijos spauda 
kalba,.-kad raudonosios armi
jos Suomijoj vyriausias ko
manduoto jas tebėra generolas 
Meretskov. Pranešimai apie ru
sų karo vadovybės pakeitimus 
nuginčijami.

Rusai Įspėja Italiją
—. ...i „„

MASKVA, sovietų Rusija, 
sausio 30. — Rusijos komuni
stų dienraštis “Pravda” ir uni
jų organas “Trud“ antradienį 
įspėjo Italiją. Pataria neremti 
talkininkų, britų ir franeuzų. 
Susidėjusi su talkininkais, so
vietų spauda sako, Italija ne
teksianti turtingiausių savo 
provincijų. O talkininkai' neke
tiną jai duoti net tiek, kiek ji 
gavo po Pasaulio karo.

PRAŠO PASKIRTI PINIGŲ 50-MS 
LIGONINIŲ

WASHINGTON, D. C, sau
sio 30. — Prcz. Rooseveltas an
tradienį kreipėsi į kongresą 
prašymu asignuoti tarp $7,- 
500,000 ir $10,000,000 ligoni
nių parūpinti tokiose apylinkė
se, kuriose jų trūksta.

Prašymą prezidentas 
laiške kongresui. Jisai 
paskirti pinigus ilgai 
siant, kad darbą butų
pradėti nuo liepos 1 dienos šių 
metų. x .

Su pagalba ■ dąrbįnin- 
kų, ptėžfdehtas sako, įrengi
mas ligoninės/' turinčios’ 100 
lovų, gali kaštuoti nuo $150,- 
000 iki $200,000. Parupinimas 
50 tokių ligoninių kaštuos tarp

išdėsto 
pataria 
nedel- 

galima

yra daugiau

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 30. — Hitleris, minėdamas 
nacių režimo septynių metų su
kaktį, antradienį atakavo tal
kininkų, britų iir franeuzų, ka
ro tikslus. Jis pareiškė, kad 
Vokietija per paskutinius 15 
metų džiaugėsi demokratiniais 
idealais tyroje formoje.

LIETUVA PLANUOJA PAKEITIMUS 
VILNIUJE

$7,500,000 ir $10,000,000.
Jungt. Valstijose, aiškina 

prez. Rooseveltas, esama dau
gelio apylinkių, kuriose medi- 
kalė pagalba nepakankamai, tei
kiama. Joms reikalinga vald
žios pagalba.

Skyrianl pinigus ligoninėms, 
reikia turėti omenėje kova su 
tuberkulioze. 'Be to, reikia tu
rėti omenėje faktas, kad ypa
tingai pifetų valstijose negrai 
reikalingi ' geresnės sveikatos 
priežiūros.^ <

Antradienį prez. Roose veltui 
sukako 58 metai. Visoj šaly tą 
dieną buvo rengiami baliai; Pa
rengimų pelnas skiriamas ko
vai su vaikų paralyžiumi.

Hitlerio ^stovyklose 
ilgai gyventi 

netenka

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

sio 30. — Nacių pranešimais, 
13 laivų sužalota atakose prieš 
prekybinius laivus Anglijos pa
kraščiuose. Devyni britų laivai 
buvę paskandinti. Vienas vo
kiečių lėktuvas nušautas. 

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

sio. 30. — Antradienį bolševi
kų lėktuvai vėl atakavo Suo
mijos miestus. Smarkiausia 
ataka buvo atkreipta prieš Vi- 
borgą. Pirmadienį suomiai nu
šovė 21 rusų lėktuvą. Suomi
jos lėktuvai atakavo rusų lai
vyno bazę.

-- X-- X-- X--
VATIKANO MIESTAS, Ita

lija, sausio 30. — Vokietijos 
ambasadorius Vatikane pareiš
kė protestą popiežiaus valsty
bės sekretoriui. Esą, Vokietija 
tapusi įžeista pranešimais apie 
nacių žiaurumus Lenkijoje. 
:»/ ' ■ W —x— •'1 • ■

BERGEN, Norvegija, sausio 
30. — Norvegiją pasiekė 200 
Jungt. Valstijų lėktuvų, kurie 
yira siunčiami Suomijon.

-- X-- X—X---

KAUNAS, sausio 30.—Prem
jeras Antanas Merkys antra
dienį pareiškė, kad reikia daug 
pakeitimų Vilniuje įvykdyti, 
pirm negu miestas pasidarys 
tinkama Lietuvos sostinei vie
ta. Petr dvidešimt metų būda
mas Lenkijos globoje Vilnius 
nuskurdo.

Vienas, svarbiųjų valdžios 
žingsnių bus Lietuvos gyven
tojų surašymas. Jin įeis ir Vil
niaus krašto cenzas.

Merkys pasakė, kad reikia

pavartoti griežtas priemones 
prieš lenkus pabėgėlius, kurie 
nederamai išnaudoja gautą Lie
tuvoje prieglaudą. O kad tk 
lenkai nederamai elgiasi, tn 
parodo neseniai atidengtos slap
tos lenkų organizacijos veik 
la.

Lietuvos didelis vargas šian
dien yra tas, kad savo produk
tus, ryšium su karu, tenka par
duoti pigiai, gi importuoja
moms reikmenems reikia mo
kėti brangiai.

sau-

Anglija nori sudras
kyti Vokietiją — 

sako Hitleris
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 30.. Aptradicnį, nacių re
žimo Vokietijoje septynių me
tų sukakties proga, Hitleris 
pasakė kalbą.

Nieko naujo jo kalboje ne
buvo. Faktinai jis pakartojo 
tai, ką buvo kart kartomis pa
sakęs praeity. Tik šį kartą kal
bėjo sarkastiškai.

Esą, Anglija
karų vedusi nei kuri kita ša
lis. Ji visuomet kariavusi už 
“augštus idealus^’. Po Pasau
lio karo Vokietija turėjo de
mokratiją. Bet Anglija ir 
Francuzija smaugė Vokietiją. 
Tik nebegalėdama pakęsti smau
gimo, Vokietija pradėjo gink
luotis.

Šiandien Anglija sakosi ka
riaujanti už demokratiją. Jei
gu ji karą laimėtų, tai Vokie
tiją sudraskytų.

Septyni nacių re
žimo metai

BERLYNAS/Vokietija, sau- 
šio 30. -r- Antradienį sukako 
7 metai kai Vokietijoj veikia 
nacių režimas.

Šią dieną prieš smetus laiko, 
būtent sausio 30, 1939, Hitle
ris kalbėjo reichstagui apie 
taiką, apie draugingus santy
kius su Lenkija ir Britanija, 
aiškino, kad Vokietija padeda 
apsiginti Ispanijai nuo bolše
vikų pavojaus. į ;

Dabar 4,000,000 vokiečių 
mobilizuota karui, daugumui 
reikmenų įvestos porcijų kor
telės, Lenkija jau sudraskyta 
ir Hitleris ‘ skaito 
vo draugu Juozą 
ševikų viršilą.

BERLYNAS, Vokietija, 
šio 30. — žydų vadai Berlyne 
praneša, kad nuo sausio '8 die
nos š.m. jie gavo 465 urnas su 
pelėnais žydų, mirusių Bue- 
chenwald koncentracijos sto
vykloje. Toje stovykloje, ap
skaičiuojama, buvo patalpinta 
1,500 žydų. Taigi į mažiau nei 
mėnesį laiko 30 nuošimčių žy- 

’dų koncentracijos stovykloje 
mirė, čia žmonės neilgai gy
vena.

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 30. — Sukako 2 mėnesiai 
karo Suomijoj. Sausumos per- 
galios buvo suomių pusėje. 
Orą dominuoja rusai. Manoma, 
kovo mėnuo bus krizės laikas 
Suomijos —•> Rusijos kare.

į —X—x—X—
BŪCHAREST, Ru m u n i j a, 

sausio 30, — Vokietija gavo 
tik 3,000 tonų aliejaus iš Ru
munijos . sausio mėnesį vietoj 
130,000 tonų, kuriuos tikėjosi 
gauti.

Pakartojo atakas 
prieš laivus Angli

jos pakraščiuose
LONDONAS, Anglija, sau

sio 30. — Pirmadienį nacių lėk
tuvai atakavo prekybinius lai
vus Anglijos pakraščiuose 400 
mylių ilgio ruožu. Antradienį 
jie atnaujino atakas. Britani
jos lėktuvai nuvijo užpuoli
kus.
, Vienas vokiečių lėktuvas bu
vo nušautas. Kiek padaryta ža
los laivams, iš karto nepaskelb
ta.

Apribojo anglių kie
ki namams apšildyti

LONDONAS, Anglija, sau
sio 30. — Kasyklų ministeri
ja išleido nuostatą, kad vie
niems namams nebūtų duoda
ma daugiau, kaip 224 svarai 
anglių savaitei. Šalčiai padau
gino anglių suvartojimą ir už
blokavo jų paskirstymą Angli
joj.

geriausiu saJ 
Staliną, bol-

sau- 
350 

neu-

Vokiečiai prarado 
44 laivus

LONDONAS, Anglija, 
šio 30. — Karas užtiko 
Vokietijos prekybinių laivų
tralių šalių uostuose. Kai ku
rie tų laivų mėgino pasiekti 
Vokietiją karui prasidėjus. 21 
Vokietijos laivą talkininkai su
ėmė arba paskandino, o 23 pa
tys vokiečiai paskandino, kad 
jie nepatektų į talkininkų ran
kas. šiandien viso 29 nuošim
čiai Vokietijos prekybos 
yra uždarytų neutralių 
uostuose.

-- X—X---X--
PĄRYŽIUS, Francuzija, sau

sio 30. — Diskusuojamas su
manomas paleisti namo iš ar
mijos ūkininkus, kurie reika
lingi yra ūkių darbams.

—x—x—x—
T^OKIO, Japonija, sausio 30. 

— Rusų — japonų prekybos 
derybos einančioms sklandžiai. 
Bet prekyba su rusais neat- 
sveirs sunkumų, jeigu Japonijos 
ir Jungt. Valstijų prekyba nu
truktų.

laivų 
šalių

Naciai pareiškė pro
testą popiežiui

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 30. — Vatikano radijo sto
tis pereitą savaitę transliavo 
pranešimus apie naciu žiaurų 
elgesį Lenkijoje ir apie perse
kiojimą lenkų dvasiškių ir ci
vilių gyventojų.

Vokietijos ambasadorius Va
tikane antradienį dėl sdkytų 
pranešimų pareiškė popiežiaus

Pašaukė Vokietijos 
pasiuntini Suomijai 

parvykti namo
BERLYNAS, Vokietija, šau

sią 30. — Vokietijos vyriausy
bė pašaukė savo pasiuntinį Suo
mį) ai, Dr. Wipert Von Blue- 
chėr, parvykti į Berlyną ir pa
daryti pranešimą.

Chamberlain kalbės 
per radiją

LONDONAS, Anglija, sau
sio 30. — Trečiadienį kalbės 
premjeras Chamberlain. Jo 
kalba bus transliuojama per 
radiją. Ji prasidės 7:15 vai. 
ryto Chicagos laiku.

Japonai reikalauja 
sugrąžinti vokie

čius jūreivius
TOKIO, Japonija, sausio 30. 

— Užsienių reikalų ministeris 
Ari ta įspėjo Britanijos amba
sadorių Craigie £ar kartą, kad

Tik neprarukč ūkį
ZARASAI. — Ažvertiniškio 

k., Imbrado valse., uk. V. Al
tanas, grįžęs iš malūno atsi
gulė įsikandęs papirosą. Būda
mas pavargęs greit užmigo. 
Tuo tarpu iš papiroso įkrito į 
patalinę ugnis, nuo kurios už
sidegė rūkytojo drabužiai ir 
pradėjo degti pati lova. Kol at
budęs rūkorius spėjo gaisrą 
likviduoti, pats tiek apsidegė, 
kad net teko jį vežti į'ligo
ninę.

Japonijai trūksta 
-anglies, uždarė 

įmonės
TOKIO, Japonija, sausio 30. 

— Dideliuose Japonijos pramo
nės centruose žymi darbų da
lis sustojo. Ypač sustojo pra
monės, kurios vartoja daug 
elektros.

Japonijai trūksta anglies 
elektros jėgai gaminti. Be to, 
ilgą laiką Japonijoj jausta sau
sra. Taigi ir hydro-elektros 
įmonės neduoda pakankamai 
jėgos. Japonai kiek galėdami 
taupina elektrą. Kaip ilgai kri
zė tęsis, šiuo laiku nežinoma. 
Daugiau nei 3,000,000 darbi
ninku bent laikinai neteko dar
bo.

Sovietai neleidžia 
pašalpos teikti 

Lenkijoje
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 30. — Valstybės departa
mento sekretorius, Cordell Hull, 
painformavo antradienį atsto
vų rūmų užsienių reikalų ko
mitetą, kad Amerikos Raudo
nasis Kryžius negali teikti pa
šalpos Lenkijos biednuomenei, 
kuri priklauso Rusijai, nes so
vietai neleidžia nustatyti, kiek 
ir kokios pašalpos reikalinga.

Dar vienas kvintu- 
| kių būrys gimė 
|CAIRO, Egiptas, sausio 30.

-1 Šiame mieste, Sayeda Ge- 
hessa šeimoj, sako nepatvirtin
ti pranešimas, pirmadienį gi
mė kvintukės. Jeigu praneši- 
mas teisingas, tai Dionne kvin- 

valstybės sekretoriui protestą. |tukėms atsirado konkurentės.

Japonija reikalauja sugrąžinti j Kai Rusijoj buvo badmetis, 
21-ną vokietį jūreivį, kuriuos,tai bolševikai priėmė Ameri- 
britai paėmė iš japonų laivo, kos pašalpą.

“NAUJIENŲ”

Radio Programai
DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 

ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

W.G.E.S., 1360 kilocycles.



2

rtiefų, kada 
(prašiu ne
jau esu še-1

buvo kilęs iš 
Iš savo dvaro 
daugybę vabz- 
padarytose dė- 
samanose; Tai-

Linksmos nuotaikos 
iš Pietų Amerikos

ANDŲ ARAS PASAKOJA, KAIP METROPOLIJOS 
PONAS LANKĖ IR GLOBOJO DURLINGIUKUS 

PIETŲ AMERIKOJE.

Prieš trisdešimt 
buvau dar jaunas 
manyti, jog dabar 
nas, nors ir plaukai pakaušyje 
nudilę, bet vistiek esu jaunas ir 
gražus), artaiš gražiais laikais 
aš studentavau Maskvoje. Stu
dentaudamas, žinia, turSjart tu
rėti gyventuvę, atseit butą. Gre
timame kambaryje gyveno sen- 
galvis studentas gamtininkas. 
Jis baigęs universitetą troško 
palikti docentu prie zoologijos 
katedros. Tarp kitų jo nuopel
nų, reikia skaityti ir tai, kad jis

kad galvos nenustodavo. Jo gal
va bei smegenys būdavo savo 
vietoje.

Tas mano draugas turėjo ge- 
rą bosą, o aš puikiausią teno
rą. Kartais mudu Užtraukdavo
me kokią liūdną dainelę (links
mą jis nemėgdavo). Kada mu
du dainuodavome, tai visi mu
dviejų kaimynai verkdavo ir

NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadien., sausio 3k 1940

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir aamų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai ana Publit Liabl- 
Mtiėa.

Namų nuo

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėj* per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdari kas vakaras 
Iki S vai. Sekmadieniais — 
ano • ryto iki 1 vaL pOpfSt

CHANE COAL COMPANY 
5Š32 So. Long Avenue 

ielfcfoJhte POllTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65

5 tonus ar daugiau ............................ •
PETROLEUM CARBON COKE $7.75

į Perkant 5 tbnus ar daugiau Tonas ■
Sales l'a* ekstra.

................  it 1 --t*

štinys kiemuose staugdavo. Gra
žu ir malonu būdavo. Ir ką jus 
fttahot? Tiek jėdsirio sukelti ne 
tik žinortė^e, Kėt ir šrtnyse — 
ne bet kas gali. Jei mano drau
gas pavakariais grįždavo neįme- 
tęs, tai nedainuodavome. Tada 
jis titojAu bidavo ptiė savo ftiok- 
slihio darbo. Kiaurą naktį jis 
prasėdėdavo prie stalo, badinė- 
damas smailiomis adatėlėmis 
bei pih'č'ėtaiš įvairiems mažiems 
vabzdelianrš Užpakalėlius...
s Mano bičiulis 
neprastų namų, 
jis atsiveždavo 
dėlių tam tyčia 
žutėse, drėgnose
gi ir jis pats buvo nepaprastas. 
Dienomis miegodavo, vakaraiš 
sriaubdavo linksmybės eleksy
rą, o naktimis tyrinėdavo vabz
džių pasturgalėlius. Taip bėgo 
jo paskutiniai studentavimo me
tai.

Vieną naktį kažinkas smar
kiai pabeldė į mano kambario 
duris. Pašokęs iš miego greit 
atpažinau savo gero kolegos 
baisą ir tučtuojau įsileidau vi- . k
dun. Jis stipriai apkabino ma- gam‘>ninKui pradus naują utč- 

|ne ir ėmė bučiuoti. Maniau, kad *?"• Dar P° kclili stikliukų bal- 
’buvo nusilakęs, tačiau ne. jis! tosios jis pradėjo džiūgauti kaip 
■susijaudinęs kalbėjo, pranešda- al,ie « raš*s «am‘0.s moksl° 
mas man neapsakomai linksma žurnalai, kokią puikią jis išleis 
žinią, dėl kurios jis daug kelnių ‘^ertaęųą, su ankstau-minėto, 
pratrynęs ir daug nemiegotų l 
nakčių praleidęs. Visa tai buvę 
ne veltui, šiąnakt jis pasiekęs 
savo tikslą — padaręs didelėm 
vertėš išradimą. Po ilgų tyrinė
jimų jis susekęs, kad vabzdy^ 
vadinamas shrtimra turi išeina
mąjį kanalą. Iki šiol zoologijos 
mokslas to nežinojęs. Jis taip 
mokslui (labar akis atidaręs.;.

Aš išgirdęs tą šviesią žinią, 
pasveikinau jį ir palinkėjau,

, NAŪjfeftV-AcftŽ Tdibillidto
GERMANTO WN, PA. — Bučky pasižymė

jęs beisbolininkas.

Pirmas jo mokslinis laimėj i- klebi) iii jdš! Klebonų vAišiiiglr- 
mas buvęs tas, kad jis atradęs mbs nepaprastas! Gražios ir 
naują utėlių rūšį. Ligi to jo at- mielos jų šeimininkės!.. Tfeh jdš

no klebono paslaptį. Klebonas 
savo amžiuje esąs daug keliavęs 
ir žinąs, kad Čilės Andų kainuo
si ėšą sparnuotų žfnohių, kurie 
kaip paukščiai skraidą kalnų 
viršūnėse. Senis manąs keliauti 
į Čilę tikslu visai arti susipa
žinti su tais sparnuotais žmonė
mis. Suradęs ir susipažinęs su 
jais, manąs rašyti knygą, kurio
je įrodysiąs, jog žmonės yra ki
lę ne iš beždžionės, kaip bedie
viai įtikinėja, bet iš tų sparnuo
tų žinonių, dar iki šiol užsiliku
sių.

Ta paslaptis mane stačiai su
jaudino. Daug naktų aš negalė
jau užmigti. Vis galvojau ir 
mąščiau apie žmonės su spar- 
nrtiS', kaip paukščiai. Tam tikri 
mokslininkai (rodos, kad teoso1 
frti) įrodinėja, jog musų protė
viai turėjo skraidyti. Mes, girdi, 
dar ir dabai1 sapne krėhtame 
žemyn nuo kalnų arba medžių. 
Tai sparnuoto žmogaus pergy
venimų prisiminimai. Juk sap
nai, tai ne kas kita kaip musų 
bočių patyrimų bei išgyvenimų 
didas. Taigi, man yra visiškai 
aišku, kad turi būti skraidančių 
žmonių. Tai yra aišku, kad to
kių žihOnių buvo, o jeigu buvo, 
tai turėjo kur nors išlikti ir iki 
šios gadynės. Bet kur jie, tai 
svarbiausius klausimas... Tačiau 
ano klebono gražuolė man jau 

todėl nebėra ko sukti

Mokytoja: Kas sukelia lietų? 
onukas pasakys.
Jonukas: Mano tėvo reuma
tizmas.

Mrs. xY K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nėdėlioj
Central Avenue,
Bevėrly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS

Mario 20 metų praktikavihias 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
rumparegystę ir toliregysię. Pri- 

ngia teisingai akinius Visuose at- 
i'kuriuose egzaminavimas daromas 

elektra, parodančia mažiausias

pasturgalinio mokslo darbuotė
je. .Jis patenkintas mane pakviė-

švęsti, arba tiksliau sakant ap 
šlakštyli. Keletą stikliukų išvo 
žus, jis man papasakojo, jog šis 
jo išradimas esąs jau antras.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
’ DENTISTAS

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

. Tėl. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadienj
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650
r’

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

vak. Nėdėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 VVest 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111 r

----------u-c -------------c----------1------- O- J“ ... J—.

radimo mokslas težinojęs 223 ncslopiamoš nuo svečių, nekiša-1
utėlių rųšis. Čia jis irgi moksli- mos į užpečkį. Ten mes kartu su pasakė, 

jomis valgėme, gėrėme ir bu- galvos... 
čiavomėsi. Meilės jų niekados 
neužmiršiu. į

Skelbimai Nau jienose 
Jam išvykus į parapiją, aš vie- duoda liaudy CieltO, 
ną kiaurą naktelę pas ją per-1 kad paČlOS NaujicilOS 
nakvojau. Ji man, išdavė to se- T*a naudingos.

ninkams akis atmerkęs. Miela ir 
smagu astronomui suradds nau
ją žvaigždę, miela’ ir šmagu

vabzdžio padidintais spalvotais 
atvaizdais ir, aiškus dalykas, su 
jo paties fotografija ir biogra-

(Bus daugiau)

Kiti Lietuviai Daktarai 
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John 
Bartkus 

GYDYTUjhlo Mtt vaaiKURGAS

— I * » . I« 1 4 1» . » IZ virti « , ia,"?.a! 22oz W. Uermak Roadmokyklos vaikus Kreivos akysi 
atitaisomos.
VALANDOS nuo 10

Nėdėlioj pagal
Daugelyj atsiuknnų 
nos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma

J12 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

8 vryto iki 
sutartį.

akys atitaiso

Ofisas atdaras: 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
ir susitarus.

DR. A. JE5ivL\&
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

250U IVesi 64io Street
lUv 1 -1 11 U Ui
u pūgai dutarų 
i'KubPbcl 

REGIMA 242

Gllbu 
<i— y 
ofisu 
r. amųDR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LAlbOTUVių DlkĖKTORlUs

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

' AMBULANCE '
, DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

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

H Telėfbnas LA^AYĖtTE 07Ž7

Dr. Margeris
3325 So. Halsted S t."

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Atsigulęs aš ilgai galvojau a- 
pie laimingą mano kolegą, apie 
jo neabejojamai didelius nuo
pelnus mokslui, nors mano ma
kaulė man sakė,| kad 1 jį^> tokie 
išradimai ne " ką :*tėdud^r žmoni
jos labui, nes žirionijai nei šil
ta nei šalta ar kokie vabzdžiai 
turi išeinamąjį kanalą ar ne, 
taip pat žmonėms, rodos, ileper- 
daugiaušia rupi kiek ir kokių 
rųšių yra utėlių (daugiau rū
pesčio kelia jiems tai, kad los 
utėlės kanda)...

Po kelėrių metų ir aš baigiat! 
juridinį fakultetą, nors niekuo 
neatsižymėjau. Tai buvo liudnd. 
Mano kolegos nuskinti laurai 
man visą gyvenimą nedavė ra
mybės. Aš viską dariau, kad 
kaip nors pagarsėčiau. Aš bu- 
Vdu ir artistu ir redaktoriumi ir 
dainininku ir net keletą mėne
sių pYokurbru, o taipgi if vi
sokių organizacijų nariu, vice
pirmininku ir net pirmininkti. 
Tačiau mano gabumų ifiusU vi
suomenė nemokėjo reikidinai įu 
vertinti. Tikfdi riiano artistini 
tdlcntą tepripažiiin žymiausioji 
musų vaidybinio irieno pionierė. 
Su ja, kaip su loena žmona mu- 
dh dabar burkuojami.

Apmaudo apimtas dėl manė' 
draugo pasisekimo ir trbkšcta1 
mas taipgi įgyti garbės, neseniai 
įkūriau Lietuvoje ir užsieniuo
se mane girti draugiją. Tai bu
vo nedurnas sumanymas. Prie 
Jingai, tai visai geros galvok 
/ertas žygis. Ta draugija manė 
aip iškėlė, kad ne tik mand 
įdyoltato darbas ėmė smarkiai 
;ektisy bet jau pradėjau turėti 
viltį, jog mane kada nors ir kaS 
noVs p^ežidėntu išrinks. Bėt vis
gi riėišfiiiko. Tiek to. Tačiau 
3SU (ikrds, kad greit ministru 
bhsiu. "

Užpelnai manė mrtfto draugi
ja pasiuntė į Šiarttfės Ameriką. 
Ten keturi mėnesiai prabėgd, 
kaip keletas dienų. Ten su pVa1 
kalbomis aplankiau apie 20 lie
tuvių parapijų. Visbosė šiisirinį- 
kiniuose bei mitinguose kalbė
jau vis tą patį, nes nebuvo lai^ 
ko prisiruošti kalbėti ką kitų'. 
Gangreit konžoje parapijoje ap
sigyvendavau pas gerą kleboną. 
O kaip gražiai ir saldžiai jie teh 
gyvena!.; Kokios jų gražios ten

LIETUVIAI

8

Klausykite musų radio jirograihų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
niėčiaiš, 10:0d vai. ryto iš W. H. I. P. štotiėš (1480 K.) 

. šu POVILU ŠALTIMIERU.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI r

nmmm

Laidotuvių Direktoriai

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

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

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

Telefonas Rcpublic 7868
K

Rd.

ADVOKATAI

st.
I Vardas ir pavardė

Adresas.
Garsinkites “N-noseMiestas ir valstija

1824
3395

I NAUJIENOS NEEDLECRAFf DĖPtf 
| 1739 So. Halsted St, Čliltdgd, DL

Čia {dedu 10 centų ir prilšau atsiųsti mari Pavyzdį Nd

V\. Garficld B.va.
Damen Hemlock 66M*<

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

f ei V AltDS 3146
VALANDOS: Nuo .11 iki 12, 2 ik 

4 ir 7 iki 9.
Pinhadieriiais: 2 iki 4 ir 7 iki f 

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dh V. A. Šimkus 
Gydytojas te crimufcGAš 

ir Akinius Pritėiko 
3343 B. Halsted st.

. 1 I1-5UCK1 jlA d 
IlH TUJA'. IK < I11RI RGA> 
h i f .-.ii.- ■■ it b

A. Montvid, M. D.
Wesi ToVvn Stale Bank Bldg

2^00 WEST MADISON STREET
Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Telefonas SEELEY 7330’ 
tAlbfnnn® Rrimmvink OROt

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

• 704 So. VVeštėfn Aveniiv 'O.

1*0

’.v

■t.

ANTANAS M. I’HILLIPS 
1307 Lituanięa Aveiiti'e Phone Yards

Ii J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 We& 46th Sireėt

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

*nesi<> ais.s 127 X Dearborn Si 
> -n ‘ 1 • Tel < “ntral 44 • I

,it> u > • 4323 su Halsted ' 
Vaiandot ^asaraib auu 6 ik 8 «

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadie .ai, 

pagal sutartį

COPR. 1939, NEEDlKCrtAPT SERVICE INC.

CROCHETED CHAIR SĖT PATTERN 2395 
No. 2305—Kėdėj padengti.

iriUiViihii’ikiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii

NARIAI i
I

Chicago s, 
Cicero z 
Lietuvių 
Direktorių 
AsOciacijoš

įmink

AmbUlance 
Patarnavi- 

į mas Dienų 
ir naktį

tu Rime 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaani

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. 
Nėdėlioj pagal sutartį.

. s. p. Mažeika
3319 Litiiariiča Avemie

Yards 1139
Yards 113h

LACHAWIČZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Plaėė Phone Canal 2515
SKYRltlS: 42-44 Eašt l08th Street Tėl. Piillman

PETKUS
Phone Lafayetb

127*

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie VVestern Avenue

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
1631 SOUTH ASHLAND AVĖ

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki d p<
i <etų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki

Rez. Telephone PLAZA 3200

ANTHONY R. PETKUS
•S34 Sb. VVestern Avė. ' Phone GrovehiD 014
410 South 49th Court, Cicero Phone Cicerą 21<»V
~ J. LttTLfiVfČitTŠ ” _

1348 S. Čalifbrnia Avenue Phone Lafayette 3572

p. j. Ridikas
3354 So; Halsted Street YARDS 1419

----------------- -----•........ ..

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbotn
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park



t
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KODĖL VAKARU FRONTAI NEJUDA?
štai jau ketvirtas karo mene- čiai dar buvo surišti 

sis, o iš svarbiausio Vakarų 
fronto, kuriame galiausiai bus 
išspręstas ir šio karo likimas, 
ateina tik labai trumpi prane
šimai apie karo veiksmus. Be 
šiokio tokio artilerijos susišau
dymo ir be abiejų pusių žval
gybos patrulių ve kimo ligšiol 
jokio didesnio karo veiksmo 
nebuvo. Net ir aviacijos veiki
mas nėra išsiplėtęs. Aviacijos 
žinovai tvirtina, kad ligšiol dėl 
intensyvaus treningo kariaujan
čių šalių aerodromuose esą 
daugiau nuostolių, negu fronte 
kovojant su priešais. Pasaulis

Jau lyg ir apsiprato su ligšiol 
neįprastu kariavimo budii Va
karų fronte. Tik vienas kito 
klausinėja, kodėl ligšiol Vaka
ruose dar nebuvo didesnių mū
šių, kai tame fronte iš abiejų 
pusių yra sutraukta net d ai 
giau jėgų, negu galima.

Tur būt, tiksliausiai 
sime ligšiolinę būklę 
fronte pasakydami,
Pasaulinio karo patyrimai abie
jose pusėse nėra užmiršti. Prie
šingai, po karo tie patyrimai 
buvo nuodugniai išstudijuoti ir 
iš jų buvo padarytos tinkamos 
išvados. Tai padiktavo abiem 
kariaujančiom pusėm dabartinę 
karo taktiką. Ką gi sako ano 
karo patyrimai Vakarų fronte?

1917 m. Prancūzijoje frontas 
taip pat buvo vietoje. Vokie
čiai tvirtai stovėjo įsikasę prieš 
prancūzus ir anglus. Ir vie 
n ems, ir kitiems sunku buvo 

t pĮjHi. Paskyrus vyriausiu pran 
•t z j kariuomenės vadu drąs i 

g n rolą Nivelle, buvo sumny 
ok ečius pulti, pra laužt. j 

frontą ir sunaikinti. Mat, pran
cūzai ir anglai savo pusėje tu
rėjo didelius rezervus, o vokie

i ša ški i-

kad ano

je. Prancūzai norėjo 
rą. Bet tik vokiečių 
mas galėjo jiems tai 
dėl generolas Nivelle 
daug netaupyti savo
tik galėtų vokiečius sumušti.

Surinkęs puolimo reikalu 
apie milijoną vyrų su 3,700 pa 
trankų, kuriems buvo 32 mili 
jonai sviedinių, Nivelle manė 
vokiečius galutinai sumušk. 
Tačiau šis didelio masto puoli 
mas visai nepasisekė, o tik pi 
reikalavo iš prancūzų labai di 
dėlių aukų. Balandžio 16 d. 
pradėtas prancūzų puolimas 
buvo nelaimingiausias visame 
aname kare. Tas puolimas 
prancūzams kaštavo 48,000 už 
muštų ir 112,000 sužeistų, be 
to, buvo sunaikinti 45 tankai, 
o jokių strateginių tikslų nebu
vo pasiekta.

To didžio puolimo nepasise 
kimas labai neigiamai paveikė 
prancūzų kariuomenę. Prasi
dėjo visuotinis murmėjimas. O 
vokiečiai visokiais budais pla
tino prancūzų tarpe lapelius, 
kuriuose jie kvietė daryti taiką. 
Savo lapeliuose vokiečiai pran
cūzams, tarp kitko, rašė: “Jei 
jus nežinote, kaip išsilaisvinti

padaryti taiką, tai Prancūzija 
bus galutinai numarinta... Jus 
pretenduojate sunaikinti prūsų 
militarizmą ir dėl to jus žudo
te visų kraštų proletarus, kai 
militarizmas visur stiprė'a...”

Ne tiek vokiečių propagan
da. kiek nepavykusi kruvina 
Nivcllio ofensyva palaužė pran
cūzu kareivių mora’ę. 1917 m. 
Gegužės 29 d. du prancūzų pul
kai prie Soissons atsisakė klau
syti ir norėjo eiti į Paryž’ų, ne
va malšinti anamitų kareivių,

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

turtas virš - - - 
Atsargos fondas virš 
Dabar Mokame ^a‘
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$4,000,000.00
$300,000.00

LOAN ASSOClATIONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Priviso plėšikų

s?

• FOTOGRAFAS

.NAUJIENŲ-ACM E T&lnphoto
NEW YORK. — Krautuve išstatė iškabą, kad kos- 

tumeriai nebandytų per pikietininkus veržtis ir nepa- 
tronizuotų krautuvės, kol nebus streikas likviduotas.

arcus

JUOKAI
Jos Noras

baigti ka- 
sunaikini- 
leisti. To
ma nė per 
jėgų, kad

kokių mo- 
ir reikalin-

Kasdien ano 8:30 ▼. ryta* 
Iki 9:15 vakaro.

r$i down 
jJcUvpM i/aun.

Punc/uMi., 
ji A WEEK 
^>aų4Įs(n’iki^

Drabužiai, 
tėrys nori 
gos per šį tarpsezonj, 
niekad tiek daug ne
pirko už taip mažai.

Bfftradt valiausias žinias, 
■tvaiką ir kitus įdomini 

pranešimus.

kurie tenai užpuolę prancūzų 
žmonas ir dukteris... Agitacija 
š viso buvo palietusi 70 pėsti

ninkų pulkų, septynis artileri
jos pulkus ir devynis batalijo
mis šaulių. Buvo visa eilė atsi
likimų, • kurie sulaužė karo 
drausmę. Vietomis prieš juos 
teko imtis labai drakonišku v 
priemonių. Prancūzų karo ir 
politinė vadovybė dėl to turėjo
lidžiausių susirūpinimų. Visai ‘Fair is foul, and foul iš fair 
maža betruko, kad vok’ečiai 
butų laimėję karą, nes prancū
zai buvo nustoję pasiUkėti sa
vo vadovybe. Tuometinis pran
cūzų karo ministras Painlevci *• iapie tą tragišką laikotarpį taip

I sakė:

1

Vagystė
MARIJAMPOLĖ. — Naktį į 

antrąją Kalėdų dieną du jauni 
marijampoliečiai bandė apiplė
šti pik Matukaičio restoraną, 
tačiau buvo sulaikyti nusikali 
timo vjietoj, areštuoti ir iki 
teismo patalpinti kalėjime.

ROKIŠKIS. — Prieš Kalėdą 
šventes išplėštas Bulovienės 
traktierius. Išnešta degtinės už 
200 Lt. Apkraustyta Jofienės 
skrybėlių krautuvė. Mėginta 
išplėšti Baradavkos ir Gurvi- 
čiaus krautuvės.

AKINIAI VISOKIOS MADOS

už*2.45
pritaikyti akims 
su (pilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui, 
■uensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
iustinimas akinių VELTUI.

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

Furniture House
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tet. Yards 2151.»<85OWfHIŠ”

apa B 1^ td 
r i g w E

OUTFIT
Puikių Kailių Kautas .... $24.95 
Gražios Naujos Suknelės .. 5.95 
Pavasarinės Skrybėlės   1.95 
Puikios Pirštinaitės ........ 1.00
Pritaikintas Paketbukas .... 1.95
Paprastai visi 5 už .... $35.81)

DABAR TIKTAI

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus o 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kims miestus 
Žema kaina Musų Darbas ga
rantuotas Taipgi pnstatom an 
glis i visas miesto dalis.
340£ So. Halsted Si.

šaukit Tel. YARDS 3408

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

studija įrengta pir- 
>s rųšies su mo- 
•niškomis užlai- 
nis ir Hollywood 

jpsomis Darba-
• rantuotas.
120 W. 63rd St.

ENG. 5883-5840

Vokietijos, Prancūzijos ir Ang
lijos, kas tenai daug bepaisys 
įvairių tarptautinių taisyklių!? 
Juk ir pats karas yra aiškiau
sias tarptautinės teisės sulaužy
mas, iškilmingiausių parašų i 
bei pažadų sumindžiojimas, o| 
jis vis tiek yra įvykęs faktas. 
Jis turi savo tam tikrus dės
nius, apie kuriuos Shakespcaro 
Macbetho burtininkės sako:

Turint galvoje dabartinio 
trumpo Vakarų fronto pozicijų 
beveik legendarmį stiprumą, 
yra suprantamas abiejų pusių 

! vadovybių nusistatymas čia pa 
vilkti. - Strategas (“

fl'/ • ta. X.

; c'

DRAUGIŠKAS 
KREDITAS

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

“Diena iš dienos, valanda iš 
valandos.' naktis iš nakties vy
riausias kariuomenės vadas ir 
aš gyveno a ir kvėpavova tik 
dėl musų kariuomenės, pergy- 
venova ir perleidova tuos maiš
ius. Mes skaičiavome šviežias

Stasys: Maryte; įneš jau se
ni pažįstami, tad riepyksit, 
kad aš jus pradedu tiesiog 
vardu vadinti. .J

Marytė: Kur čia pykši. Man 
net patiktų, kad tu mane pra
dėtum vadinti ne tik mario 
krikšto vardu, bet ir savo pa
varde. i

isvkite Savo 
Pakol.

«’ VnigeMARKS
3119 Lincoln Avė. 6409 S. Halsįed S,t. . 3356 Wesl 26th Street
OPEN TUES., THURS., s AT; EVENINGS •aJNTIU Į0 6306 W. .Cermak Rpad

17 N. Wabdsh, 4th H. 
1654 W. Chicago.'Avc. 
4736 S. Ashland Avė. neturi pinigų, kreip 

Naujienų spulką, 
paskolų ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.COAI iš savo apkasųrizikuoti

generolo 
paskirtas

Nivelle vieton 
generolas Pe-

Garsinkitės “N-nosę”

Vardas..

Adresas.

Miestas

Pocahontas Mine Run ....
Petroleum Carbon ........
Pocahontas Pea Screened 
Musų Speciali Stoker Nut 
Franklin County Nut.....
Coke, Nut and Range....
6x2 BRAZIL NUT .........
110 tonų važmą mokesčiai įskaityti, už 1, 2 ir 3 ton. kiek brangiau

ENR1GHT BROS. COAL CO.
5832-46 S. Damen Avė. Hemlock 0260-1-2

$7.45
$7.75
$8.00

$6.45
$9.50

Jaus, kuriomis mes galėjome 
pasitikėti. Ir mums paaiškėjo, 
kad tuo metu, kai buvo laukia
ma vokiečių puolimo, čia buvo 
tik viena tokia divizija”. Karo 
istorikai klausia, kodėl vokie
čiai tada prancūzų toje vietoje 
nepuolė? Tie patys istorikai at
sako, kad ir vokiečiai tada bu
vę taip pailsę, jog ir patys ne
galėję 
išeiti.

Kai 
buvo
tain, dabar maršalas ir Prancū
zijos ambasadorius Madride, 
prancūzų pulkų moralė ir 
drausmė buvo atstatyta. Jie vėl 
įgavo pasitikėjimą vadovybe, 
susitvarkė ir vėl ėmė tikėti ga
lutiniu laimėjimu. Šiandien 
kiekvienam sveikai galvojan
čiam žmogui yra aišku, kad 
bandymas pralaužti modernias 
sustiprintas fronto linjas — 
Maginot arba Siegfriedo — pa
reikalautų milžinikų aukų be 
jokios tikresnės pasisekimo ga
rantijos. Tos aukos ne tik fiziš
kai smarkiai susilpnintų ataka
vusį. Kitaip sakant, nepavykęs 
didžiulis puolimas greitai galė
tų baigtis visuotine katastrofa, 
štai tie pagrindiniai motyvai, 
kurie ligšiol sulaiko nuo di
džiųjų puolimų. Yra visai gali
mas dalykas, kad nebus bando
mos pralaužti nei Maginot, nei 
degfriedo linijos.

Kariaujančios pusės smarkiai 
kaltina viena kitą tarptautines 
teisės dėsnių laužymu, visišku 
nesilaikymu karui vesti nusta
tytų tarptautinių taisyklių. Bet 
yra žinomas vokiečių priežodis 
— Not kennt kein Gebot — 
(Bėda geruoju neklausia). Ka
da ant korių yra pastatytas li

nkimas trijų didžiųjų imperijų:

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ MADŲ

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

ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk ... čia ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 3'/2% palūkanų. Jaunuoli! ... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaita dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDĖLIAI APDRAUSTI IKI 

$5,000.00

«2JI»

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION 

1739 SOLTH HALSTED ' STREET 
Telefonas, CANAL 8500

KAINA 15 CENTŲ 
lik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 
Chicago. III.

Vaistu
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NAUJIENOS 
The Lithuantai) 0*11 y Nevi 

Published D»11v Errppt Sunriav by 
Lithuanian News Pub. Co., Ine 
1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

’c per copy

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau- 
ijėnų Bendrovė. 1739 S Halsted St,. 
?hicago, III Telefonas Canal R5fi0

Amerikos lėktuvai Suomijoje
Vakar į Norvegijos uostą Bergeną atvyko du laivai, 

prikrauti Amerikoje darytais lėktuvais. Jų yra 200. Jie 
dabar skubiai iškraujami iš laivų ir gabenami i Suomiją.

Tuo budu suomiai netrukus turės kuo gintis nuo bol
ševikų oro banditų, kurie bombomis griauja to krašto 
gyventojų trobas ir ligonines ir žudo civilinius žmones.

Suomijos karo jėgos ore yra silpnos, todėl Stalino 
bombnešiai galėjo iki šiol be rizikos skraidyti fronto už
pakalyje ir naikinti kraštą toli nuo mūšių laukų. Du šim
tai Amerikos lėktuvų dar toli gražu nesulygins suomių 
oro laivyno su bolševikų. Sako, kad sovietų valdžia turi 
tūkstančius aeroplanų. Bet Amerikos mašinos yra daug 
geresnės, negu Rusijos, ir tais tik-ką atgabentais per At- 
lantiką lėktuvais suomiai gali padaryti labai daug žalos 
užpuolikams.

Per pirmuosius du mėnesiu karo, mūšiuose ant že
mės raudonarmiečių krito, kaip spėja karo koresponden
tai, bent 10 kartų daugiau, negu suomių. Jeigu bus pana
ši nuostolių proporcija ir oro mūšiuose, tai Kremliaus 
gengsteris neteks apetito “vaduoti” Suomijos liaudį.

Nelaiminga lenkų tauta
Lietuva yra patyrusi daug skriaudų iš lenkų pusės, 

bet lietuviai butų be žmoniškų jausmų, jeigu jie neturė
tų užuojautos tai tautai, patekusiai po dviejų barbariškų 
despotų letenomis.

Hitleris su Stalinu perplėšė Lenkiją pusiau ir pasi
dalino. Rytinėje' Lenkijos pusėje bolševikai atima žmo
nėms visą jų turtą ir varo juos dirbti sunkius darbus už 
menką atlyginimą. Daugelį žmonių bolševikų GPU suė
mė ir sugrudo į kalėjimus bei koncentracijos stovyklas. 
J. V. valstybės sekretorius Hull vakar pereiškė kongreso 
užsienių reikalų komitetui, kad sovietų valdžia neleidžia 
nė Amerikos Raudonajam Kryžiui teikti pagalbą nelai
mingiems buv. Rytų Lenkijos gyventojams, kurie dabar 
yra po bolševikų valdžia.

Bet toje Lenkijos dalyje, kurią pasigrobė Hitleris, 
padėtis dar baisesnė, čia naciai tiesiog stengiasi lenkus 
fyziškai išnaikinti — bądu, šalčiu, ligomis ir sušaudy
mais. Apie tai neseniai buvo rašyta “Naujienose”, pasi-* 
remiant žiniomis, kurios tilpo Anglijos laikraštyje “The' 
Manchester Guardian”. Dabar ilgą pranešimą, su daugy
be šiurpių detalių, apie lenkų žudymą Vakarų Lenkijoje 
paskelbė Vatikanas.

Lenkų tautai, kaip “Naujienose” buvo aną dieną pa
stebėta, šiandien pirmą kartą jos istorijoje gręsia išnai
kinimo pavojus. Kitąsyk panašiu budu turkai stengėsi iš
naikinti armėnus.

Civilizuotas pasaulis negali ramiai žiūrėti, kuomet 
dedasi šitokie dalykai, žmonija neturės taikos, kol gy
vuos valdžios, kurios nesustoja prieš šitokius piktus dar
bus. •

SUDETŲ KRAŠTAS

Vienas vokietis, pabėgęs iš 
Sudetų krašto (vakarinės Čeko
slovakijos) į Londoną, paraše 
laišką anglų spaudai apie padė
tį toje Hitlerio “išvaduotoje” 
teritorijoje.

Jisai sako, kad Sudetų kraš
to ’ vokiečiai pradžioje labai 
džiaugėsi, sugrįžę į savo “tėvy
nę”, kuriai Sudetai niekuomet 
istorijoje nėra priklausę. “Vien
genčiai” iš Trečiojo Reicho at
vykdavo tenai skaniai pavalgy
ti ir atsigerti geros kavos su ti
kra grietine. Restoranai, vieš
bučiai ir krautuvės darė gerų 
biznį. Bedarbiai gavo progų už
dirbti pinigų prie kelių taisymo 
ir kitokių viešų darbų.

Bet, netrukus, viskas pradėjo

fi*n*tTwe tai**:
'hicagoje—paštu

Metams ____  $B.0(i
Pusei metų ____ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ______  1.50

. Vienam mėnesiui _________ .75
iicagoj per išsiuntinėtojus:
✓ iena Kopija .... 3c
Savaitei.......................   18c
Mėnesiui 75c

'ungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

i Atpiginta)
vletams ............   $5.00
Pusei metų .......    2.75
Grims mėnesiams . .........  1.50
Dviem mėnesiams_______1.00
Vienam mėnesiui ..... ..... - .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: 
Metams ........ .—...................... $8.00
Pusei metų ........   4.00
Trims mėnesiams  -----2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monev 

Orderiu kartu su užsakymu 

eiti blogyn. Maistas buvo suval
gytas, krautuvių prekes išpar
duotos, pašalpos bedarbiams su
mažėjo, o paskui visai sustojo. 
Sudetų kraštas labai pramonin
gas. Jo porcclėnas, odos dirbi
niai, audeklai, stikliniai daiktai, 
muzikos instrumentai ir žaislai 
buvo eksportuojami į svetinius 
kraštus ir atnešdavo Sudetų 
pramonei šimtus milionų kronų 
kasmet. Bet kai Sudetų kraštas 
buvo prijungtas prie Vokietijos, 
prekyba su užsieniu susmuko. 
Pasaulio boikotas pireš Vokieti
ją paliete ir Sudetų kraštą.

“Trumpu laiku”, rašo to 
laiško autorius, “buvusi tur
tinga ir bujojauti provincija 
suvargo, kelių gentkarčių 
darbas tapo sugriautas, pra*

monės distriktai paskendo 
skurde, kurortai nusigyveno, 
darbdaviai subankrotavo, 
bankų išteklia^ ir kitoks tur
tas tapo išgabenti į Vokieti
jų. Seniaus Sudetų krašto gy
ventojai reikalavo dauginus 
teisių iš čekų valstybės; da
bar, vokiečių valstybėje, jie 
nebeturi jokių teisių.”'
Skaudžiai nusivylė net ir vie

tiniai naciai. Tik patys stam
biausieji nacių vadai Sudetų 
krašte gavo geras vietas ir grei
tai pralobo; o eiliniai Hitlerio 
garbintojai nepelnė nieko, šian
dien visi to krašto gyventojai 
yra negailestingai išnaudojami 
ir spaudžiami. Gyvenimas daro
si nepakenčiamas, bet skųstis 
uždrausta. Kalėjimai ir koncen
tracijos stovyklom ptigrusti ne 
tiktai Socialdemokratais ir če
kais, bet ir Sudetų patriotais 
vokiečiais.

Tie nusivylę žmonės dabar 
keikia savo širdyse tuos, kurie 
juos suklaidino, ir savo neišma
nymų, kad jie klausė savo kra
što išdavikų.

KOMUNIZMO REVOLIU
CINĖ KARJERA 

PASIBAIGĖ

H. G. Wells, garsus anglų no- 
velistas ir istorijos populiariza- 
torius, sako, kad civilizuotasai 
pasaulis neišvengiamai turės, bū
ti sukolektyvizuotas, kadangi 
individuali nuosavybė veda į 
chaosų, neramumus ir karų. Bet 
kolektyvizacija nebus komunis
tiškos rųšies, nes civilizuotam 
žmogui yra nepakenčiamas Sta
lino despotizmas, kuris nepri
pažįsta teisių asmeniui.

“Komunizmo pretenzijas 
vadovauti pasauliui susprog
dino visam laikui p. Moloto
vas, Rusijos užsienių reikalų 
ministeris. Jisai pareiškė, 
kad S.S.R.S. turi nuosava 
‘ideologijų’ ir į kitų valstybių 
‘ideologijas’ nesikiš. čia Ru
sija pabaigė savo revoliucinę 
istorijų. Tarusi šiluos žo
džius, S.S.R.S. virsta ne dau
giau, kaip tautiniu imperia
lizmu ir atsisako nuo visų 
pretenzijų, kurias ji galėjo 
kada nors turėti į revoliuci
nę pasaulio vadovybę. Komu
nistai, kurie jai dirba kitose 
šalyse, pasidarę dabar tiktai 
svetimos valstybės propagan
dos . agentai.” (žiur. “Liber
ty”, vasario 3 d. 1940 m.)
Tas rašytojas mano, kad po 

karo galės būt priimtos į laisvų 
tautų šeimų tiktai tos valstybės, 
kurios pasisakys už žmogaus 
Teisių Deklaracijų.

DEMOKRATINĖJE 
AMERIKOJE

Vienas darbininkiškas laik
raštis daro šitokių pastabų apie 
Browderio nuteisimų už paspor. 
tų klastavimų:

“Kaip laimingas turi jaus
tis toks žmogus, kaip Braw- 
deris, kad jisai gyvena lais
voje demokratinėje šalyje, o 
ne kurioje nors diktatūroje, 
kaip, pav. jo garbinamoji 
Rusija.

“Popiet jisai išklauso teis
mo sprendimų, kuriuo jisai 
tapo nubaustas keturių metų 
kalėjimu. Tų patį vakarų ji
sai kalba masiniame mitinge 
Madison Square Gardene...

“Ir ką Earl Browder, lais
vos Amerikos pilietis, sako 
savo klausytojams, suside- 
dan tiems daugumoje iš jo 
apmokamų tarnautojų ir jų 
šeimų narių bei draugų, Ji
sai sako: ‘šiandien aš priė
miau, už jus, sprendimų prieš 
musų judėjimų. Aš laikau jį 
pagarbos ženklu mano asme
niui. šis sprendimas yra tik
tai vienas sąnarys grandine-* 
jo pastangų įtraukti Ameri
kos žmones į karą. Naujoji 
Dalyba šiandien galutinai sič- 
sijungė su reakcija. Tas žmo
gus tenai viršuje (t. y. prezi-

NAUJIENOS, Chlcago, UI.

Lietuvos vidaus gyvenimo keliai
Tarptautinė politika. — Koalicinė vyriausybė. — Tauti

ninkų priviligi j uotą padėtis, — Vilnius ir socialde
mokratai Lyg savo žmonių bijomasi. — Kaip kaimy
nai veikia musų spaudų. — Stalino šešiasdešimt me
tų sukakties pamiftėjimas ir Lietuvos laikraščiai.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Aišku, šiuo metu, tur būt, vi- mokami skelbimai tik šiam 
sur tarptautinė politika nustel- dienraščiui duodami.
bia vidaus gyvenimų. Žmonės Be to, tautininkų susirinki- 
daugiau linkę šiuo metu kalbė- muose atsakingi vyriausybės pa-
ti ir net rūpintis bendrais pa
saulio politikos klausimais ir la
bai mažai kreipia domės į savo 
vidaus gyvenimų. Taip dedasi ir 
Lietuvoje. Visų dėmesys yra 
nukreiptas { viso pasaulio poli
tikos raidų, nes nuo jos dauge
liu atvejų priklauso ir musų 
bendrieji. valstybės reikalai.

O Lietuvoje mes dar turime 
visai naujus* susijusius su Vil
niaus atgavimu klausimus, ku
rie visų kitų klausimų sūkurio 
centras.

Jau nuo kurio laiko visas 
musų vidaus gyvenimasl pasuko 
gana keistais keliais, štai turi
me lyg ir koalicinę < vieningo 
darbo vyriausybę. Bent trys 
svarbiausios Lietuvos politinės 
srovės toje vyriausybėje atsto
vaujamos, tai, būtent, tautinin
kai, krikščionys demokratai ir 
liaudininkai.

Bet gi vidaus gyvenime tik 
viena iš tų politinių sroytų vie
šai gali pasirodyti, — lai tau
tininkai. Paskutiniu metu jie tų 
savo savotiškų padėtį visai tin
kamai išnaudoja. Seniau tauti
ninkai lyg buvę užsnūdę, da
bar včl atsigauna, štai gruodžio 
mėn. 17 dienų jie veik visur 
gana gausiai‘'susirinkimuose tų 
perversmo dienų paminėjo, ži
noma, tų įvykį jie visur įverti
no teigiamai ir savuosius ragi 
no kitų įtakai jokiu budu ne 
pasiduoti ir visokioms koalici
joms labai ųępasitikėti, nes tai 
tik esąs laikinas reiškinys. Kri
tiškos minties dėl šio įvykio vie
šai niekam ir niekur neteko pa
reikšti. Juk 4 jokios kitos sroves 
atstovai negali daryti viešų su
sirinkimų ir tiek spaudoje, tiek 
žodžiu kas nors dėl to buvusio 
įvykio bent kiek kritiškai pasi* 
sakyti.

Tautininkai turi daug ir ki
tokių lengvatų. Štai dienraštis 
“Lietuvos Aidas”, yra skaito
mas lyg ir vyriausybės oficio
zas, bet iš esmės jisai tautiniu^ 
kams atstovauja. O, rodos, jisai 
vyriausybes ir šiaip jau visokio
mis finansinėmis lengvatomis 
naudojasi, na, sakysime, kad ir 
vyriausybės įstaigų visokie ap- 

dentas Rooscveltas), kurio 
marti priklauso didžiojo a- 
municijos fabrikanto šeimai, 
jau pasirūpins, kad visas da
lykas butų pasuktas reikia
moji pusėn’...”
šitaip begėdiškai barškėjo tas 

teismo nubaustas sukčius savo 
“susipra tusiems” klausytojams* 
kuriuos dar visai neseniai jisai 
šaukdavo visomis keturiomis 
remti Roosevelto pastangas su
daryti “karantinų prieš agreso
rius”.

Bet įsivaizduokite, kad koks 
nors sovietų Rusijos teisme nu
baustas nusikaltėlis sumanytų 
nueiti į masinį mitingų Maskvo
je ir prabilti panašini tonu apie 
“draugų” Stalinų, kaip Browde* 
ris kad kalbėjo apie prezidentą 
Roosevėhą ir Šio krašto val
džių L, Nereikia ne aiškinti, kas 
tokiam begėdžiui atsitiktų.

Tie visi šarlatanai, kurie gar
bina diktatūras, gyvendami de* 
mokratinėje Amerikoje, yra lai
mingi, kad jiems nereikia ant 
savo kailio patirti, kokios “gė
ręs” yra tos diktatūros, kai jie 
pajunta, kad Maskva ant jų su- 
pyko, lai jie ir kviečiami į Mas
kvą nevažiuoja!

Bet yra vėplų, kurie tais šar- 
latanais tiki.

reigunai daro įvairiais klausi
mais pranešimus. Reiškia, tos 
srovės Žmonės turi galimybę 
išgirsti kas vyriausybės daroma 
arba žadama daryti. Čia' dauge
lis visokių projektų apsvarsto- 
ma. Kitų srovių žmonės neturi 
tokio kontakto sueiti su aukš
tais vyriausybės pareigūnais i r 
išklausyti jų pranešimus ir kar
tais kritiškai į juos pažvelgti, 
arba vienų kitų opų gyvenimo 
klausimų iškelti. Jie yra nustelb
ti, kitaip tarus, kitų srovių 
žmonės neturi ne tik galimybės 
savo tarpe kai kuriuos klausi
mus pasvarstyti, bet net su vy
riausybės atstovais savo minti
mis pasidalinti.

Tikrai keista ir nenormali pa
dėtis.

Štai krikščionių demokratų 
sroves žmonės dar turi savo kai 
kurias veikiančias pagelbines 
organizacijas, bet liaudininkai, 
kurių du atstovai vyriausybėje, 
net tokių pagelbinių organizaci
jų legaliai veikiančių neturi! 
Net liaudininkų jaunimas, ku
ris seniai baudžiasi legaliai įsi
kurti, iki šiol viešai negali pa
sirodyti.

Jau visai netenka kalbėti apie 
socialdemokratus, kurie visiškai 
neturi galimybės bet kaip vie
šai pasirodyti.

O juk socialdemokratai buvo 
pirmieji iš tų, kurie keletas de
šimčių metų Vilniuje jau dar
bininkijos tarpe skiepijo Lietu
vos nepriklausomybės mintį. Ii 
dabar, jei kas gali Vilniuje prie 
darbininkų prieiti, lai tik social
demokratai, o vienok jie turi, 
jie priversti tylėti!

O Vilniaus krašte tik darbo 
Žmonių tarpe Lietuvos nepri
klausomybės mintis yra artima 
jf suprantama, nes ji jau čia 
turi savas tradicijas, kurias pir
mieji socialdemokratai čia {die
ge.

Taigi, Vilniaus miesto darbi
ninkija, kuri absoliute daugu
moje lenkiškai kalbanti, dabar 
visai palikta be vadovaujamos 
minties ir jos tarpe mėgina 
veikti lenkiški šovinistai.

Tai yra didžiulė spraga, ku
rią tik socialdemokratai gali už
kišti. Taip lygiai, kaip ir se
niau Klaipėdos krašte darbinin
kija netekusi socialdemokratų 
vadovybės greitai pasidavė vo
kietininkų įtakai.

Keista, tiek krikščionių, tiek 
liaudininkų ir dalinai tautinin
kų spauda ragina prie vienyy 
bes, prie visų srovių vieningo 
darbo, šiuo metu taip ir turėtų 
būti, bet ar yra įmanoma vie
nybė, ar vieningas frontas, jei 
legaliai veikti gali tik viena tau
tininkų srovė. Krašto visų žmo
nių vienybė, visuomeninio ii 
politinio darbo derinimas yra į- 
manomas tik per sroves, o ne 
per žmones. Juo labiau yra sun
ku įgyvendinti vieningo darbo 
frontą, jei legaliai gali veikti, 
tik viena politine srovė, kuri, 
be to, dar turi lyg ir monopo
lines teises.

Tikrai keista, — visiems yra 
žinoma ir tai nedaroma jokių 
paslapčių, kad vyriausybė yra 
sudaryta iš trijų politinių sro’ 
vių atstovų, o vienoj; šios sro* 
veš legaliai veikti negali!

Juk eina derybos* pasitarimai 
tarp tų srovių atstovų, o iš jų 
legaliai veikia tik tautininkai!

(Bus daugiau)
rr-r ——v**— r' -' ■ v r- .......................... n j. , , ,

Pirkite tose krautuvėse, ku
rtos garsinusi "NAUJIENOSE”

Trečiadien., sausio 31, 1940

Lietuvos gyvenimo kronika r-

N A U J1EN Ų-ACME Teiephotc*
ATLANTA, GA. — Jerry .lenkins, 4 metų amžiaus, 

palei geležinkelį renka malkas, kai užklupo dideli 
šalčiai.

VILNIUS. — Naujasis Vil
niaus burmistras (majoras) 
Konstantinas Stašys yra gimęs 
1880 m. rugsėjo 16 d. Veseliš- 
kių vienkiemyje, Rokiškio ap
skrity, gimnaziją pradėjęs eiti 
Mintaujoj, iš kurios dėl atsisa
kymo rusiškai melstis su kitais 
lietuviais mdksleivįais pašalin
tas ir gimnaziją baigę Samaroj, 
paskiau įstojęs į Dorpato uni
versitetą jį baigė 1908 m. diplo
muoto provizoriaus laipsniu. 
Iki didž. karo dirbo Lietuvoje 
vaistinėse, karui prasidėjus iš
vyko į Rusiją, iš kur grįžo 1918 
in. į Vilnių ir čia tebegyvena 
neišvykdamas. 1922 m. lenkams 
ištrėmus Laik. Lietuvių Komi
teto pirmininką Mykolą Biržiš
ką į Kauną, K. Stašys buvo iš
rinktas to komiteto pirmininku 
ir pradėjo mokytojauti Vytauto 
Didž. gimnazijoje. 1927 m. včl 
išrinktas Laik. Liet. Komiteto 
pirmininku ir tas pareigas eida
mas kelis kartus važinėjo į tau
tinių mažumų kongresus, atsto
vaudamas Vilniaus lietuvių rei
kalus. Kai senas lietuvių veikė
jas Stašys visą laiką buvo labai 
lenkų sekamas, o 1937 m. pa
darius pas jį pakartotinas kra
tas, buvo penkiems mėnesiams 
pasodintas į Lukiškių kalėjimą 
ir tuo metu jam buvo iškelta 
didelę politinė byla už lietuvis 
ką veikimą. Prasidėjus lenkų 
vokiečių karui Stašys tebepasi
liko stovėti Vilniaus lietuvių 
priešakyje taip pat nepasitrau
kė iš Vilniaus rugsėjo 18 d. ru
sams miestą užimant, nors ne
trukus buvo suimtas ir išvežtas.

K. Stasio paskyrimu sostinės 
burmistru patenkintos visos lie
tuvių srovės ir mažumos. Apie 
savo nusistatymą p. Stašys pa
reiškė: “Visada buvau ir esu tik 
lietuvis. Savo veikloje visada 
stengiausi jungti visus lietuvius, 
kas man praktikoje netrukdė 
pripažinti, kad reikalingos yra 
įvairios politines srovės ir rei
kia su jomis bendradarbiauti. 
Politinių srovių ir idėjų veiki
mas yra reikalingas, nes tai liu
dija tautos gyvumą.”• *

——i-v n 1

KAUNAS — Prekybos, Pra
monės ii’ Amatų rūmų surink
tais duomenimis Lietuvoje yra 
iki 48,000 amatininkų, iš kurių 
apie 30 nuošimtis amatu tesi
verčia kaip pašaliniu verslu, at
liekamu laiku. Tokiu budu sa
varankių amato įmonių Lietu
voje esama apie 34000, iš kurių 
14000 įmonių miestuose (įskai
tant ir Vilniaus miestą) ir 20, 
000 kaime. Didžiausia amatinin
kų šaka yra siuvėjai, kurių 
skaičius Lietuvoje siekia 12,490, 
lai yra 26 nušimtis. Po siuvėjų 
eina kalviai-11.4 nuoš., toliau 
batsiuviai—8.2 nuoš. Tos trys 
šakos sudaro beveik pusę visų 
amatų įmonių. Tautybių at
žvilgiu kaimo amatininkų tar
pe lietuvių nuošimtis siekia iki 
94. Mistuose lietuvių ir nelietų
jų nuošimtis yra beveik ly
gus. Bendrai lietuvių amatinin
kų nuošimtis sudaro daugiau 
nei 80 nuošimčių.

VILNIUS. — Gruodžio 8—10 
d. Vilniuje įvyko visuotinis me
tinis Lietuvių Rašytojų draugi
jos narių suvažiavimas, kuria
me dalyvavo ir vilniečiai lietu
viai rašytojai, šiame suvažiavi
me vilniečiai priimti į L. R. Dr- 
jos narius. Gruodžio 9 d. Vil
niuje įvyko didelis literatūros 
vakaras ir koncertas, kurį atli- v4* 
ko kauniškiai ir vilniškiai rašy
tojai ir menininkai. Buvo skai • 
lyti du referatai: “Vilnius ir 
Lietuvos rašytojai” ir “Vilnie
čių ir žemaičių rašytojų litera
tūrinis ginčas iš Vilniaus uni
versiteto laikotarpio”.

VILNIUS. — Vilniaus teismas 
pradėtas tvarkyti lapkričio 13 
d. Bylos rastos didžiausioje ne- t 
tvarkoje, suverstos ant grindų s 
krūvomis. Bylų skaičius nusta
tomas apie 30 tūkstančių, neį
skaitant archyvinių, kurių esa
ma apie 25 tūkstančiai, jų tarpe 
senų bylų dar iš rusų teismų 
nuo 1881 m. ligi 1914 ni. apie 
15,000 bylų. Nerimtasis teismas 
turi rumus iš 3 aukštų su 180 
kambarių. Vilniaus teismo pir
mininkas yra p. F. Bugailiškis.

KORESPONDENCIJA f
Cleveland, Ohio

Vinco Greičiaus 35 metų me
no ii’ lietuvystės darbo Anieri- 
koje paminėti koncertas įvyko 
sausio 14 dieną Šv. Jurgio par. 
svetainėj. Programa buvo labai 
įvairi. Susidėjo iš dainų lietu
vių kompozitorių, būtent: St. K 
Šimkaus, M. Petrausko, A. A- 
leksio, Vinco Greičiaus, Sr., A. 
Pociaus, V. Greičiaus (sūnaus), 
J. Strimaičio, A. Vanagaičio, T. 
Kelpšos ir Gaubo.

Programą pildė viclps daini- 
ninkai-ės, stygų kvartetas, Grci-, 
čių šeimyna ir šv. Jurgio baž
nytinis choras.

Buvo sveikinimų ir baž. cho- ,(- 
ro suteikta brangi dovana.

Oras buvo lietingas, bet žmo
nių atsilankė daug.

Oro bangomis.
Vasario 4 dieną, sekmadienio 

rytą nuo 10 iki 10:30 vai. iš 
radijo stoties WHK bus girdhna 
Vinco Greičiaus smuikininko 
styginė kuryba-konipozicija, 
Suitc in three movements for . 
two violins. Minėtas veikalas 
yra sunkus išpildyti ir užims a- 
pie 13 minučių, šį V. Greičiaus, 
Jr. originalų veikalą tyrinėjo 
aštrus muzikos kritikai ir pri
pažino geniališku. Už leidimą 
groti vieną kartą kompozitoriui 
V. Greičiui sumokėta honora- 
ras-royally.

Šis veikalas bus girdimas po 
visą Ameriką, nes oro bango
mis leis National Broadcasling 
Compąry (Bluc Network).

Šis įvykis yra pirmutinis A- 
merikos lietuvių muzikos isto- « 
rijoj. Žinąs
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Į minėtą Šv. Antano namelį
Siunčiu jums Lietuvos pran

ciškono kun. A. Dirvelės laiš-
ką, kurs buvo iisiuntinėtas Ka- buvo atkreipusi dėmesį ir Lie 
lč«lų proga daugeliui Amerikos Ųuvos vyriausybė, numatydama
lietuvių katalikų. Nors tas laiš
kas buvo privatiškai siuntinė
jamas, bet, rtianau, kad ne pro 
šalį su juo supažindinti plačią 
ją Amerikos lietuvių visuome
nę.

Štai ką aš žinau apie to laiš
ko autorių ir jo darbuotę. Kun. 
A. Dirvelė yra Amerikoje bu- 
»ę., ni.sijonierius ir taipgi bu
vęs L.etuvos Pranciškonų pro
vincijolas. Kaip ir kiti Lietu
vos misijonieriai, kun. A. Dir
velė pusėtinai pinigavosi Ame
rikos lietuvių Romos katal.kų 
tarpe. Nuo kitų misionierių ji- 
.a* skyrėsi tuo, kad rinko stam
bias sumas nuo tokių senstan
čių vyrų ir moterų, ypač da
vatkėlių, kurios norėjo Lietu
voje apsigyventi. Tokioms jisai 
žadėjo pastatyti prieglaudą — 
Šv. Antano namelį Kretingoje. 
Tas planas pavyko gal geriau, 
negu jo sumanytojas manė. 
Kretingoje pastatė ne namelį, 
tiesiog modernišką trijų aukš
tų didelį viešbutį, kurs atsiėjo 
250,000 litų. Tas šv. Antano 
namelis yra didžiausias ir pui
kiausias namas Kretingoje, di
desnis ir puošnesnis už grafo 
Tiškevičiaus rūmus. Tame tai 
šv. Antano namelyje jisai ii 
apgyvendino tuos amerikiečius 
ir Lietuvos piliečius, kurie įne
šė Pranciškonų vienuolijai' tam 
tikrą sumą pinigų ir žadėjo

jį kaipo tinkamą valstybinei li
goninei. Todėl Lietuvos vyriau 
sybė su Pranciškonų vienuoly*- 
nu buvo užvedusi derybas. Bet 
vienuoliai pranciškonai pasiro 
dė suprantą biznį ir užsiprašė 
šimtą tūkstančių litų daugiau, 
negu jiems tas namelis atsiėjo 
pastatyti. Del tokios aukštoj 
kainos transakcija buvo su
trukdyta,

Laiškas įdomus ypač tuo, 
kad buvęs pranciškonų provin
cijolas taip aštriai pasmerkė 
naująjį provincijolą ir tvirtina, 
kad vienuoliją palietęs Dievo 
pirštas. Nors Kretinga yra nuo 
seniai garsi dideliais stebuklais, 
bet šis stebuklas yra didžiau
sias.

Kaip visi žinome, Romos ka
talikų bažnyčia labai draudžia 
kritikuoti kunigus, štai Lietu
vos kapucinų laikraštis “Liur- 
das” sausio mėnesio numeryje 
1940 klausimų skyriuje turi to
kį klausimą: “Jei dvasiškį pa*- 
teisi mintyje ar apkalbi, ar rei
kia per išpažintį pasisakyti, jog 
dvasiškį. teisiau ar 
jau?” Atsakymas į tą 
yra toks: “Reikia“.

O dabar štai jums

apkalbę • 
klausim^)

... $6.00
$6.00

... $6.00

.... $5.75 
... $5.20 
ŠAUKITE

kO.—-m
EGG ............ ....... ......
NUT .......................
LUMP ......  ,....
MINE RUN ...... . .....
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! —
DIENĄ IR NAKTĮ, Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 69,75

NAUJIĘNŲ-ACME Tejephotp
TOPEKA, KAS. —- Republikonų lyderiai tariasi. Po kairei sėdi Alf M. Lan- 

don, d į jį kalba Theadore Roosevelt.

įsisteigė ž. u. koope 
ratyvas

GIELGAUDIŠKIS.— Mieste
lio ir apylinkės gyventojų r u- 
pėsčiu buvo sušauktas steigia
mojo žemės ūkio kooperatyvo 
narių susirinkimas, Valdyboj 
išrinkti: rajono agr. A. Balei- 
šis, mok. V. Sandargas ir ukin. 

. Pr. Sederevičįus, o revizijos 
i komisijon: A. Sakaverskis. 
įjurkšas ir J, Matijošaitis. Na
rių įsirašė apie 100. Koopera 
tyvas pavadintas “šilupe”. Ko 
operatyvas pradės veikti nuo 
Naujų metų.'

Samagoną vadina 
žiobrine

kie dalykai tesidaro. Panašiai 
Raseiniuose, kur 

Domininkonai vie- 
o kas iš Amerikos

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted SL

® Tel. Boulevard 0014

Mitchell’s TAVERN
2038 West North Avenue

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
zabeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W, lllth St., Worth, I1L

JURBARKAS, — Samogonu 
slaptai verdama ir 
apylinkėse, tačiau jis 
mintis žiobrine. Tas 
mas esą kilęs todėl, 
vasaros metu gaudoma ir ke
pama prie laužų tam tikra žu
vis žiobris. Žiobrinių laužų me
tu išgeriama daug alaus ir deg
tinės. Sąryšy su tuo, dabar ir 
samagonas pradėtas vadinti 
žiobrine.

Jurbarko 
čia pra- 

pavadini- 
kad čia

PJiope Virgipia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD 1NN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, Jll.

Kovo 31
ĮVYKS

Sušelpta apie 400cių. Jei turėčiau, rodos, viską 
jiems atiduočiau. Bet dabar be
turtis pranciškonas... aš verkiu 
kartu su jais... Kiek dar turė
jau iš Amerikos prisiųstų ma
no vardu aukų, visiems padali
nau, kad apsigyventų mieste 
prie gimnazijos ir eitų toliau

viešpatauja 
nuoliai. Na, 
lietuvių Romos katalikų nėra 
girdėjęs nusiskundimų dėl ma
rijonų nekrikščioniško apsiėji
mo su savo stambiais rėmėjais?

Taigi dabar matome, kad pas 
Romos katalikų vienuolius yra 
tokia teisybė, kad ką vienas 
provincijolas pažadėjo, to se
kantis provincijolas neprivalo 
pildyti. Šitą faktą labai gerai 
įsitėmykite visi stambus auko
tojai vienuolynams, kurių vir
šininkai duoda gražius priža
dus.' —Lietuvoje Buvęs.

O štai kun. Dirvelės laiškas:

MARIJAMPLOĖ, — Gruod
žio 20, 2'1 ir 22 d, d. žiemos 
pagalba pinigais ir daiktais su
šelpė apie 400 vargšų. Vargšai 
šventėms gavo miltų, mėsos, 
kruopų, bulvių ir kt. produk
tų. Išdalinant pašalpas, atsi
žvelgta į šeimų skaitlingumą 
ir sveikatingumą.

VILNIUS — Išsklaidyti len 
ku okupacijos metais lenkų pro 
pagąndistų varytų akciją, skel
biant, esą Vilnius nėra buvęs 
Lietuvos sostinė, Vilniaus lie
tuviai žada surengti viešą paro
dą, kurioje žemėlapiais, doku
mentais, senovės raštais ir pa-

NAUJIENŲ

KONCERTASbuvusio 
provinci

jolo A. Dirvelės, garsaus misi- 
jonieriaus, laiškas, kur ne min
tyje pateisė, o laiške, siunčia
mame į platų pasaulį, tiesiog 
pasmerkė Lietuvos pagarsėju
sios pranciškonų kongregacijos 
provincijolą ir kartu savo vir
šininką !

Laiške vienok dar ne viskas 
parašyta, kas Kretingoje deda
si prie naujo provincijolo. Ji
sai revoliuciją sukėlė ne vien 
Šv. Antano kolegijoje, apie ku
rią laiške rašoma, o ir šv. An
tano namelyje. Naujas provin
cijolas iš namelio ėmė išvari
nėti tuos vyrus ir moteris, ku
rios aukojo stambias aukas tam 
nameliui pastatyti, ir kuriems 
buvo prižadėtas užtikrintas gy
venimas iki mirties. Mat, su 
tais geradariais kontrakto ne
buvo padaryta. Naujas provin-

Tad Švenčių proga prašau ir 
Jūsų gailestingos širdies, jei ga
lite, atsiųskite mano vargšams 
vaikams vieną dolerį (gal ir pa
žįstamo paprašytumėte). Siųs
kite, kaip visados siųsdavo lę 
mano vardu, t. y. T. Augusti
nas Dirvelė, Pransiškonų Vie
nuolynas, Pajūris, Lithuania. 
Jei kitu vardu siųsite, kažin ar 
teks tiems vargšams jūsų auka.

Mano vaikučiai ir aš melsi
mės, kad Dievas ir šventasis 
Antanas Jums

istorijos lietuviškumas.

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.PIRKIT NAUJĄ BUICK

MILDA
Garsinkitės “N-nose”

MADOS

AUTO SALES
i

Iš Lietuvos

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

SpausdinamMOKAME įį
Dividendų už padėtus pinigus '

KREIPKITĖS I
Sudaužyti stiklai

3000

Kiekvieno asmens trupiniai yra 
Federal Savings & Loan Insurance

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

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

Pelnas eina 
LIETUVOS AEKO KLIUBO 

NAUDAI.

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

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

Jums dėkingas
T. A. Dirvelė O. F. M.

m ijiuivyub ... lyiu ptuciou giuuuin-
■ giaUsių laiškų. Man baisiai gai-

,a ,lJ nusk?austų ^ano vaiku

J 2202 W. Cermak Rd 
i Telephone Canal 8887

Federal Sav ings 
and loan association 

or CHICAGO

PROGRAMŲ ”:S

Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

(Tardąs ir pavaldi)

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

OA1MA 2b LENTAI

mesnio provincijolo kun. A. 
Dirvelės prižadai jo nevaržo. 
Jisai susiranda naujų aukoto
ji) su naujais įnešimais ir se
nesnieji turi jiems užleisti vie 
tas. Išvarytų iš Šv. Antano na
melio aukotojų desperatiški 
laiškai jau pasiekė kai kuriuos 
amerikiečius.

Butų vienok didelė klaida 
manyti, kad vien Kretingoje to-

DEL INFORMACIJŲ

Lapkr. mėn. 21 d. 1939 m.
Brangus Rėmėjai:

Besiartįnąnt šv. Kalėdoms, 
Kūdikėlio Jėzaus Užgimimo 
Šventėms, nuoširdžiausiai svei
kinu Jus iš Tėvynės Lietuvos. 
Labai Jums dėkoju už gerą 
širdį, kurią man rodydavote 
teikdami mano varomiems gai
lestingumo darbams didelę pa
ramą. Kūdikėlis Jėzus Jums 
gausiai teatlygina.

Kartu Jums pranešu, kad už
sibaigus trims metams aš jau 
nesu nei provincijolas, nei šv. 
Antano Kolegijos rektorius. 
Anas vietas užėmė kiti, kaip 
Jus jau žinote, o mane nukėlė 
į tylų, toli nuo žmonių esantį, 
vienuolyną ir čia dabar aš gy
venu nuo mylimo darbo atskir
tas, kaip “gyvas palaidotas’. 
Bet ičia turiu daug laiko mels
tis.

Noriu Jums ir tai paaiškinti, 
kad tenai Kretingoje, kur esu 
tiek daug dirbęs kol įkūriau 
Šv. Antano Kolegiją ir ją lig 
šiol išlaikiau, dabar tenai jau 
nauja tvarka. Jau ir aš pats te
nai pastebėdavau, kad kai pri
imdavau daugiau beturčių, tuo
jau žmonių aukos padidėdavo; 
kai mažiau beturčių, aukos su
mažėdavo. Dabar naujas Kole
gijos Rektorius, žinoma, veikia 
naujoviškai. Jisai išvarė iš Ko
legijos daug mano priimtų 
vargšų, beturčių vaikučių, sa*- 
kydamas, kad nepajėgia jų iš
laikyti, o nuo Kalėdų žada be* 
veik visus neturtingus atleisti. 
Tie išvaryti vargšeliai verkia ir 
jų ašaros neneša Kolegijai Dic- 

| vo palaimos. Aš girdžiu sakant, 
i kad Kolegija taip nubėdnejo, 
l jog vos bepajėgia išsilaikyti. 
Į Tai Dievo pirštas. O išvarytie- 
l ji -vargšeliai kiti atėjo pėsti ij- 
[ gus kelius į tą vienuolyną, kur 
l aš dabar gyvenu (Pajūris) ir 
Į graudžiai verkdami prašosi: 
i “Teveji, gelbėk! Tu musų pasi- 
l gailėjai ir priėmei mokytis, o 
j dabar naujas rektorius mus iš^ 
I varė kad esame biedni. Tėveli; 

' tu musų vargšų neatstumk ir 
l vėl pasigailėk; padėk toliau 
- mokytis”..^ Kiti parašo graudin-

Metinė brangių kailių 
mugę lietuviškame 

Vilniuje
VILNIUS. — Pirmą kartą 

lietuviškame Vilniuje įvyko 
(gruodžio 19—20 dienomis) 
brangių kailių mugė. Tai buvo 
penkioliktoji mugė su a ūkei jo
nu.’ Dabartiniame kailių aukci- 
jone Vilniuje dalyvavo 60 fir
mų, tačiau dėl siaučiančio* ka
ro nedalyvavo nė viena užsie
nio firma. Dėl tos pat priežas
ties taipogi truko įvežtinių 
brangių kailių visų pirmaiš 
Kanados sidabr. lapių, sabalių 
ir pan. Labai didelė buvo šį 
kartą paklausa karakulio kai
lių. Tos rųšics kailiai net pa
brango 20%. Karakulio kailiai 
buvo labiausia perkami įr di
džiausia tranzakcija jais buvo 
užregistruota 155 kailiai po 100 
Lt kailiui,

Vietinių sidabrinių lapių kai
lių kaina liko nepakilusi. Aukš* 
čiausia kaina buvo 365 Lt už 
kailį. Tenka, pridurti, kad si* 
dabr. lapių fermos Vilniaus 
krašte beveik visos Jiko SSSR 
pusėje. Teliko viena Pikelių 
ferma, 147 sidabr. lapių buvo 
neseniai išvežta iš Vilniaus sri
ties.

' VILKAVIŠKIS. — žinomas 
verslininkas G. užsienyje buvo 
pirkęs miesto centre statomiems 
namams langų stiklus, kurįe 
kaštavę po 600 Lt. Dabar tie 
stiklai buvo atsiųsti Vilkaviš- 
kio geležinkelio stotin.

Iš stoties juos atvežė sunk
vežimis. Gruodžio 20 d. nu
imant įpokavįmo lentas, 5 lan
gų stiklai rasti sudaužyti. Nuo
stolių padaryta daugiau 
Lt sumai.

806 WEST 3įsi STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, ROBIN & SHORTY

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIU

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

NAUJIENOS
1739 South HalsteJ Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tef. Canal 8500

4278—Prijuostė. Sukirptos mie- 
ros tiktai “mažas”, “vidutinis” ir 
“didelis”.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, IIL

MAŲ<W90 raitom
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
*

DARBO ŽMONIŲ KOVA
Prisiminus praeitį. |

Darbo klasė kovodama už 
duoną ir laisvę savo kūnais nu
klojo pasaulio laukus. Tuksian
čiai veiklesnių kovotojų išvargo 
niūriuose kalėjimų urvuose su
kurstyti geležiniais retežiais iš
tisus desėtkus metų; nemaža 
dalis ir gyvybę paaukodami. 
Jeigu prisiminsime prieškari
nius laikus, tai tiesiog šiurpas 
sukrečia, kad prie tokios žiau
rios reakcijos atsirado nemažai 
tokių žmonių, kurie nesigailė
dami vargo, dažnai ir gyvybes, 
rodė kelią vargo liaudžiai, ku
riuo ji eidama turėjo iškovoti 
didesnį šmotą duonos, o kartu 
ir laisvę. Juk neveltui sakomu, 
kad menką vertę turi laisvė be 
duonos. Bet kuomet žmogus pa
valgęs, tąsyk jo mintyse g.ms- 
ta laisvės troškimas, kurti lais
vai tas idėjas, kurias jis laiko 
naudingomis žmonijos judėji 
me. Tie žmonės dėjo savo var
gą ir gyvybę, kad galėtų įgy
vendinti demokratinę santvar
ką. Tik esant demokratinei 
tvarkai žmonija gali naudotis 
plačiomis laisvėmis ir būti ap
rūpinta žmoniškesnių duonos 
kąsniu. Demokratija suteikia ir 
tas laisves, kad pati liaudis gali 
nuolat gerinti santvarką pagal 
savo supratimą. Neveltui yra 
sakoma, kad vyraujant demo
kratinei santvarkai, visa tvarka 
priklauso liaudžiai (kokia liau
dis, tokia tvarka).

Minios paklausė tų pirmųjų 
laisvės žadintojų, ir kada bu.o 
maudomasi kraujo klanuose, 
ūžiant kanuolėms, dūzgiant kul
koms, tai yra praėjusio karo 
melu iškėlę tą laisvės ir demo
kratijos obalsį, nušlavė žmog
žudžius, monarchas nuo jų sos
tų suteikdami tinkamą jiems at
lyginimą už jų “gerus” darbus. 
Žmonija atsiduso laisviaus, ant 
išdegintų miestų, išvagotų ap
kasais Europos kontinento, tarp 
skurdo ir ašarų pradėjo kurti 
laisvės ir demokratijos idėjas. 
Tas obalsis atnešė laisvę dau
gumui pavergtų tautų, jų tarpe 
ir musų mylimai Lietuvai. Pa
mažu pradėjo užviešpatauti ra
mus kūrybinis darbas, Europa 
įgavo kitą vaizdą. Susiorgani
zavo milijoninės darbininkų or
ganizacijos, profesinės sąjun
gos, daugelyje kraštų įvykdyta 
žemės reforma, prirašyta mi i- 
jonai knygų, aiškinančių darbo 
žmonių užduotį, ir žingsnis po 
žingsnio žengė prie tikrosios 
laisvės ir demokratijos. Tuo 
džiaugėsi darbininkų ir valslie-

į rumu išžudydami tūkstančius 
gyventojų. Vienu žodžiu, įsiga
lėjus fašizmui Europoje nusi
driekė gaisrų pašvaistės, upės 
kraujo, žuvo tuksiančiai gyvy
bių, liko armijos sužeistų, naš
lių ir našlaičių; šimtai tūkstan
čių pūdomi kalėjimuose. Mažes
nės tautos dreba dėl savo nepri-

visas skriaudas, kurias padarė 
fašistiniai barbarai.

Darbo klasės sūnus įvairių 
tautų gyvendami demokrati
niuose kraštuose ir matydami 
tas kančias savo vienminčių ne-

čijas, rinko aukas ir stojo sava
noriais į ispanų liaudies armi
ją, kovojančią prieš tuos barba
rus. Nors būdami skirtingų pa
žiūrų,^ tvėrė liaudies frontus, 
bendrus frontus, kad tik galėtų 
atsispirti prieš tuos civil.zacijos 
ir laisvės griovėjus. Vienu žo
džiu, spauda nurodinėjo ryžtin
gai kovoti iki pergalės piieš 
žiaurųjį iašizmą kaipo agreso
rių jr silpnesnių tautų pavergė

Musų kanadiškis “Liaudies 
Balsas” stojo visu smarkuma 
prieš tai ir sakė, kad musų ko
va turi būti prieš fašizmą, už 
demokratiją. Todėl susilaukė 
nemažai paramos iš Kanados

&

NALJIENŲ-ACME TelepnoU)
Šis paveikslas vaizduoja, kaip vokiečių šarvuotis “Graf Spee” sunaikino an

glų laivą “Doric Star.”

Toronto, Kanada
Dėl p-ios E. Matijošaitienės 

atsakymo

Sausio 17 d. Kanados skyriu
je pasirodė p-ios E. Matijošai
tienės lyg ir atsakymas Laisya- 

lictuvių. Bet pačiu sunkiausiu maniui ryšium su Naujų metų 
momentu, kada vokiškas faš z-| sutiktuvių įvykiu. Į tą atsaky
mas pradėjo skersti lenkus, visai nekreipčiau dėmesio, 
‘Liaudies Balsas” jau užstojo P“\a -Matijošaitienė nebūtų 
grobuonius nacius ir pradėjo sugretinusi manęs su Laisva- 
ieisinti jų žygį. Kartą nuskubę- į111 '♦mu. Vadinasi, nebūtų prilo
jau į paštą ir paėmęs L. B.” go-i 
džiai skaitau. Maniau, kad vis 
dar griežčiau pasmerkiamas fa
šizmas, bet apsirikau. Skaitau 
sykį ir kitą ir nesuprantu, kas 
galėjo įvykti, kad visu smarku
mu teisinami fašistai. Maniau, 
kad tai ne “L. B.”. Pažvelgiau 
į antgalvį, — taip, aiškiai para
šyta “Liaudies Balsas”. Maniau, 
gal fašistas redaktorius pastaty
tas. Žiūriu į parašą — tas pats 
Yla ir kiti tie patys bendradar
biai. Taip aš ir iki šiai dienai

'šusi man Laisvamanio parašy
tos korespondencijos.

Turiu štai ką pasakyti: kal
bamos korespondencijos aš ne
rašiau. Tuo pačiu metu noriu 

labai negražu be

nūs taip ūmai atsigręžė prieš 
savo vakarykščias idėjas, zigza
gų zigzagais aiškina ir po šiai

bei griežtai smerkia vakar gi
riamas demokratines laisves.

18 TORONTO PADANGES
žvelkime į ateitį su giedresne 

nuotaika
Labai teisingai sako protingi 

žmones, kad laikraštis yra vie-

<bm j. Jis labai panašus į žmo
gų. Skirtumas lik tas, kad žmo
gus greičiau pamiršta, ką sa- 
.<ė, o laikraštis pamena visuo
met, nes kas jame parašoma, 
lieka viskas ne šdildomai. į 
laikraščio skiltis žmonės sude
da įvairiausių jausmų, tarp? 
daugelio gražių jausmų pasitai
ko ir įnirtimo pagiežos ir kerš
to jausmų.

Ir nors pastarieji jausmai 
yra liūdnas faktas, bet visgi

neapykanta, pakol bus varžo
ma laisvai eiti į pažangą ir kūl
imą, tol nebus išėjimo į pro
gresą. Deja, pas mus visa 
tik svajonė!

Pas mus lietuvis lietuviui

ku

bu-

jeklu, toli nubloškiamu nuo 
v.enybės, nuo žmoniškumo. 
Pas mus net tokiais momen
tais, kada visi kas gyvas sten
giasi pamiršti visokius nemalo
numus. susikaupę š rdyje 
trokšta tik gero, kuomet visi 
kupini geresnių troškimų sten
giasi sueiti ir palinkėti vieni 
kitiems laimės, gražesnio ryto
jaus, kuomet ir kiečiausia šir
dis tampa atlaidesnė, kuomet

laktas, kad musų Kanados liet.. jr njekšo širdy suspindi at- 
skyr. “Naujienose” šiuos 19101 
ine.us pradėjo su kerštu, “gra
sinimais” ir pykčiu vieni ki
tiems, nesusilaikė nuo to ir vie
tinis “Liaudies Balsas”, duoda
mas daug vietos panašiems 
jausmams pareikšti. Ir turint 
prieš akis visus šiuos liudnuJ 
faktus, išvaida savaime pasireiš- nepakeisti

tokį negražų elgesį. Kunigas 
vis . dar mėgino stumti už ran
kovės, tada aš griežtai pareika- Iš Visur Apie Viską.—Apsivedė, 
lavau, kad jis pasitrauktų nuo 
manęs, o iš E. Matijošaitienės moterystės

Toronto, Ont

griežė dantimis, matydami stip
rėjantį proletariatą, ir visokiais 
budais stengėsi kenkti toms kil
nioms idėjoms. Visų pirma įsi
gali fašistinis režimas Italijoje, 
panaikindamas darbo žmonių 
teises. Į fašizmą pasuko Lietu
va ir kitos mažosios valstybės, 
vėliau ir Vokietijoje prasideda 
reakcija, atsiveria plačios ka ė 
j imu durys darbo klasės ve.kė- 
jams, dega miestų aikštėse pa
rašytos darbo sūnų knygos, ri
tasi galvos, bėga kraujo upeliai, 
vaikinama tas, kas buvo sukur
ta per keliolika metų. Įsigali 
žiaurioji fašizmo vergija, vieto
je žodžio mes, užviešpatauja 
žodis aš. Aš įsakau uždaryti or
ganizaciją; aš įsakau nukirsti 
galvą; aš įsakau atimti laisvę. 
Ir tas žodis aš sunaikina visą 
darbo žmonių iškovotą laisvę ir 
demokratinę santvarką. Vėliau 
garbės ištroškęs fašizmas išžu
dė ir pavergė etiopų tautą. Vė
liau Albaniją. Vokiečių jsigalė 
jęs nacizmas užpuolė Austriją; 
vėliau ramią ir demokratišką 
Čeko-Slovakų valstybę. Atplėšė 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą. 
Taip jau atgijusią demokratiją 
Ispanijoje pasmaugė visu žiau-

Vicnas iš šlykščiausių melų, 
ką “L. B.” gieda, tai busią suo
mių tauta išprovokavusi karą 
prieš rusų diktatūrą. Argi Ka
nados lietuviai jau tiek kvaili, 
kad tikėtų tokiu niekšišku me
lu, jog suomių tauta, apie 50 
kartų mažesnė už Rusiją, ban
dys ją užkariauti. Visas pasau
lis užtarja mažiukę ir ramią 
suomių tautą ir reiškia jai už
uojautą. Bet gėda didžiuliai ru
sų valstybei smaugti pusę šim
to kartų mažesnį ir ramų savo 
kaimyną, deginti jos miestus, 
žudyti vyrus, vaikus ir mote-

Jus gi “L. B.” leidėjai turė
kite gėdą ir nors truputį sąži
nės bei paliaukite plepėję nie
kus. Juk šiais laikais su melu 
netoli nueisi, o grįžti gana sun
ku. Jus išstojote prieš vakarykš
čias savo idėjas, jus išstojote 
prieš Kanados L. L. J. komite
to, ir kongreso nutarimus; jus 
giria te fašistinę Lietuvds vy- 
Mausybę, ypač Urbšį. Juk Lie
tuvos fašistinė vyriausybė irgi 
yrh susitepus krauju; ji yra at- 
sakominga už Lietuvos valstie
čių šaudymus. Juk jeigu jie 
prisikeltų iš kapų, jie jumis iš
vytų ten, kur pipirai auga.

Taigi, nebūkite darbo klasės 
ir demokratijos išdavikai; juk 
dėl šių idėjų žuvo milijonai gy
vybių, o jus atsistoję ant jų 
kaulų skelbiate kreivą tiesą, ku
rios ir patys gal nesuprantate; Austin, Man.,- Kanada.

su kuo jis nieko bendro netu
ri.

Aiškumo dėlei pažymės u, 
kaip iš tikrųjų atsitiko sureng
tame Naujų metų sutikimui va
kare.

Į liet, parapijos svetainę visai 
nebuvau manęs eiti, bet būda
mas pas kitus svečiuose, kurių 
tarpe kilo sumanymas eiti pasi
šokti ir daugumai nutarus eiti, 
turėjau sutikti ir aš, nes prieš 
tai girdėdavau priekaištų busią 
aš boikotuojąs parapijos sve
tainę. Į minimą svetainę nuė
jome-keturios šeipios ir pora varginti redakcijos ir skaityto- 
pavienių, iš viso 12 asmenų, jų tuo, kas įvyko Toronte Nau- 
Vos spėjome nusirengti, aš tuoj jus metus sutinkant. Mums, te
išėjau šokti. Pašokęs porą šo
kių su K-ne nuėjome į barą

pareikalavau grąžinti mano šei
mos įžangą. Tuo patim laiku 
reikalavo jau apie 20 žmonių. 
Tai pamatęs kunigas spruko su 
Kazlausku per duris, o E. M. 
mėgino kitus kalbinti, kad lik
tų. Nieko iš to neišėjo. Taip ir 
išėjome pora desėtkų lietuvių, 
nes kiti nesuspėjo sužinoti, kas 
atsitiko. Sakyti,,kad aš buvau 
girtas ir kėliau triukšmą gali 
t\k žmogus neturęs gėdos.

Be to, E. M. mėgina pagra
žinti savo melą šu kokiais tai 
vokiškai kalbančiais asmeni
mis, kuriuos aš busią įskundęs 
ir dėl to jie buvo pavaryti iš 
darbo. Prašau E. M. išvardinti 
nors vieną tokį žmogų, o aš už 
kiekvieną jų pasižadu sumokė
ti po $100.

Daugiau negu negražu netie
są rašyti ir kitus melagiais pra
vardžiuoti. —A.F.

Toronto, Kanada
< ■*.. - . f

Korespon(lehtAms

Gerbiamieji šio skyriaus 
respondentai, prašyčiau jus

ko- 
nc-

rontiečiams, yra gerai žinoma, 
_1 kas kaltas, o kas ne. Kitiems 

papso išsigerti, bet čia vienas I gi skaitytojams tiek Kanadoje, 
mano pažįstamas užklausė ma
nęs, ar aš nežinau, kur yra tū
las S., kuris parūpina alučiui 
gauti bilietus. Pažinodamas tą 
asmenį sutikau savo pažįstamų! 
S. surasti. Nuėjome į rūbinę. 
Bet vos spėjome per duris 
įžengti, kaip kunigas’išlindo iš 
po rūbų ir tiesiai priėjo prie 
manęs ir kiša man kvoderį į 
ranką ir sako: “tu išeik iš šio 
vakaro”. Man užklausus, koks* 
reikalas, kunigas atkirto: “Ne- 
vermai reikalo, bet ,eik lauk.” 
Paėmęs už rankovės jis mėgi
no stumti. Aš pareikalavau iš 
airišio mandagumo ir leisti 
man pasiimti savo šeimą. Tuo 
tarpu mano pažįstamasis suspė
jo jau pranešti mano šeimai ir 
kitiems apie kunigo y elgesį *su 
manim. Į rūbinę prisirinko ne 
tik socialistai, bet ir katalikai, 
ir išimtinai katalikai pradėjo 
protestuoti prieš airišio kunigo

tiek Jungtinėse Valstijose gyve
nantiems visiškai neįdomus to
kie smulkus, asmeninio pobū
džio, dalykai. —J. Jurkonis.

*
Redakcijos prierašas: P-as J. 

Jurkonis labai teisingai paste
bi, jog metas jau padaryti ga
las tiems smulkiems ir asmeni
nio pobūdžio ginčams, kurie 
šiame skyriuje ir vėl pradėjo 
įsikeroti. Iš tos fųšies ginčų 
niekam jokios naudus nėra.

>

Tad daugiau šiame skyriuje 
nebespausdinsime tokių raštų, 
kurie bus pagrįsti asmenišku
mais. —Red.

spal

o gal einate prieš savo sąžinę? 
Taigi, liaukitės rašę niekus ir 
nesmerkite tos spaudos, kuri gi
na darbo klasės ir demokrati- ■■ 1.. • i

jos idėjas. ' ,
P. Liaukievičius

Karo Žemėlapiai
—.    « 4 m

Naujienose galite gatiti 
v uotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais Visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

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

Kaina 15c.
■■ 1 . ....——:...... . ........... ..................  -

Gar ginkitės “N-no s e

gailos ugnelė, lai musų lietu
viai rodo aršų kerštą savo bro
liui.

Liūdna, kad net Naujus me
tus torontiečiai lietuviai pradė
jo su kerštu ir neapykanta, o 

| ne su rimtu ir tvirtu nusistaty 
mu į garbingą vienybę! Kodėl 

i savo šio skyriaus į 
tokią tvirtą grandinę, kuri 
jungtų mus į vieną šeimą? 
Mums jį suteikė “Naujienos” 
ne tam, kad per jį lietume įky
rėjusią neapykantą, savimeilę 

silpnumą ir ydas nuolat klysti jr kitų niekinimą, bet tam, kad 
Ir klaidinti kitus melais, apgau- per jį su meile ir pagarba siek

tume teisvbės ir žmon.škumo.
i J;kad per jį ieškotume atramoj

kia, kad mes nei nemanome 
dėti pastangų glaudesniam su
gyvenimui, realesniai vienybei.

labiau nukrypdami nuo1 
žmoniškumo, parodėme savo

Sausio 13 d. “įžengė į stoną Dar 
” musų naujienietė 

panelė Elsė Kacevičiutė su An
tanu Sulotnu. “Neatmezgamu 
mazgu” juos “surišo” presbite
ri jonų dvasiškis.

Vestuvių puota įvyko 86 Bell- 
woods Avė. Pakviesti buvo ar- 
Jmiausi E. ir A. Sultonų drau-1 pačiam tokį kerštą 
gai, kurių buvo per dvidešimts 
Svečiai ir draugai linkėjo lai
mingo gyvenimo, šnekučiavo, 
juokavo, šoko ir dainavo iki 4 
vai. ryto. Visi buvo linksmi. Su- 
l. rinkus sekmadienio vakare 
‘paklausti jaunųjų ženybinio 
gyvenimo”, pokilis buvo tęsia
mas toliau, — tiek pat vaišin
gas ir neskupus. Tik sekmadie
nį linksmintasi daug trumpiau, 
nes rytojaus dieną daug kam 
reikėjo grįžti prie, savo pareigu 
— kasdieninio darbo.

Už pakvietimą į vestuvių po
kylį ir širdingas vaišes musų

Kacevičiutei, ir drg. A. Sultonui 
širdingai dėkoju ir linkiu kuo- 
geriausios laimės.

Rems Vilniečius.
Toronto socialistams iškėlus 

vilniečių šelpimo klausimą pa
sirodė, kad ir SLA 236 kuopai 
tas klausimas buvo svarbus. To
dėl su SLA kuopos delegatais, 
socialistų kuopa šiuo reikalu 
žmoniškai susitarė ir perleido 
SLA kuopai rengti pareng’mą 
Vilniaus gyventojų naudai. SLA 
kuopos susirinkime delegatai 
raportavo apie įvykusį pasitari
mą įr susirinkimas nutarė tokį 
vakarą surengti vasario 10 d. 
kartu paminint ir 16 Vasario 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį. Apie vietą bus pranešta 
vėliau. Atsilankykime. Atsilan
kydami paremsime vilniečius ir 
paminėsime 22 Lietuvos nepri
klausomybės metus.

Remtinas laikraštis.
Neseniai “Naujienų” buvęs 

kontestantas, kviesdamas rem
ti ir platinti pažangią spaudą, 
praleido nepaminėjęs įdomaus 
socialistinės minties darbo žmo
nių laikraščio “Naujoji Banga”.

“Naujoji Banga” yra leidžia
ma Urugvajaus Socialistų Par
tijos, Lietuvių Skyriaus, plačiai 
rašo apie, tenykštį lietuvių gy
venimą ir jų visuomeninį veiki
mą. “Naujoji Banga” visuomet 
verta skaityti. Paskutinis jos 23 
Nr, labai įdomus. Papuoštas 
mokslinio socializmo didvyrių 
paveikslais ir trumpa, bet išsa
mia jų mokslo ir darbų sutrau
ka. “Naujoji Banga” yra reika
linga paramos. Geriausias bū
das ją paremti
ją. Metams tekaŠtuoja vienas

tai užsisakant

dinėjimais ir žaidimu kitų žmo
nių jausmais bei įsitikinimais.

Kartais turėdami prieš kokį'savo tautos žmonėse, kad pasi
ners asmenį neribotą pykiį, iš-įtikėdami savim, savo jėgomis 

ir neapy- visi kartu draugingai dirbdami 
kanlą, kad tolimesniems nuo 
musų žmonėms jis gali atrody
ti ir pavojingu ir kenksmingu. 
Tikrumoje gi, bešaliai ž urint, 
matosi toks menkas da-ykas, 
kuriam visai nebūtų ve^ta pri
duoti tiek, daug svarbos, jį 
‘populiarizūojant” net per 
spaudą.

Per savo silpnybę, per nemo
kėjimą orientuotis, mes dažnai 
šeiname prie save. Kas seka 

musų skyrių, tas lengvai gali 
prisiminti, kaip jame tie patys 
žmonės seniau buvo peikiami, 
pravardžiuojami ir žeminami 
jų pasielgimai bei įsitikinimai, 
šiandien jie į padanges keliami 
ir atvirkščiai, kurie seniau bu
vo idealus, kurie buvo, musų 
akims verti pagarbos, juos 
šiandien piešiame niekšais, ne
vertais būti net lietuvių tarpe. 
Dėlko gi tokia nelygybė, tokie 
siauri ir šlykštus žmonių verti
nimai? Juk nei vienas taria
mas niekšas šiandien dar nėra 
papildęs tokio žemo parsikalli- 
mo, dėl kuio 
smerkimo, 
tarpe nėra 
buklų, dėl 
aukštinti.

kurtume gražesnį gyvenimą.

MADOS

butų vertas pa- 
Nei vienas musų 
įvykdęs tokių ste- 
kurių reikėtų taip 

Visi kartais padaro- 
bei išsišokimų, bet 
yra reikalas, reikiadėl to, jei 

padaryti rimtą ir protingą pa
stabą, paremtą teisingais fak
tais ir gryna sąžine.

Mes dažnai pasisakome, kad 
nėra vienybės, nėra tarpusavio 
susitarimo. Bet ar mes esame 
linkę susitarti? Atrodo, kad ne. 
Musų neapykantos ir pykčiai 
stumia mus toli nuo aktualiau
sio šių dienų vienybės klausi
mo. O jis visgi turėtų būti gin 
čas išspręstas taip, kad nekel
tų abejonės ir nepasitikėjimo 
vienų kitais, kad sudarytų pa
lankią atmosferą bendram dar
bui. Tam įgyvendinti privalome 
savą pakeisti, Turimą savyje iŠ 
didumą, ambiciją ir neapykan
tą kuogreičiaūsiai reikia pa 
keisti į visišką sąmoningumą 
kurs teiks mums pajėgumo 
skaitytis su kitų nuomonėm! 
bei supratimu visais atžvilgiais 
Pakol bujos užsigauliojimai ir

4325—Išeiginė suknelė. Sukirptos 
mieros, 14, 16, 18 ir 20, taipgi 32, 
34, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattera DepC 
173® S. Halsted Si* Chieag*, DL

doleris. “Naujosios Bangos” ad
resas: “Naujoji Banga”, Calle 
Paraguay, 1480, Montevideo, R.

dėl Uruguay. —J, š.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

O. (Mfautaa fa* valstija)
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VIENO ŽIEMOS SEKMADIENIO NUOTYKIAI
Kaip Chicagos lietuvis pralei

džia liuosą dieną
Sausio 28 dieną, apie 2 vai. 

po pietų, HoIlyyVood žėmutinėj* 
svetainėj eina Žagūriečių Klubb 
metinis susirinkimas. Visur nu
sėdę. O kurie n'etuti vietos, tie 
stati stovi. Valdyba didžiausia
me darbymetyje. Senieji nariai 
moka duokles. Ilga eilė n'aujij 
narių sustojo su mokesčių kny
gutėmis ir žagariečių Klubo ap
likacijomis. Jų tarpt matosi 
daug jaunuolių, huo 16 iki 18 
metų amžiaus. Matyti, laukia 
savo eilės ir tėvas su sununi. 
Tai Barčiai.

Kelios sąvaitės atgal mirė CiL 
ceroj gyvenęs Liuberskis. Kad 
užpildyti savo tėvelio vietą, sto
jo į Žagariečių Klubą jo sumiš 
Albertas Liuberskis. Jaunas, 
dailus žmogus. Vėl jauna gra
ži blondinė Putrienė nori tapti 
šio klubo nafe. Jos vyras jau 
yra nariu.

Dvi grupės jaunimo ir seni
mo labai greitai visiems aptar
nauja. J. Keturakis, žinomas 
muzikantas, kuris dabar žaga
riečių Klube eina sekretoriaus 
pareigas, mikliai šį darbelį at
lieka, ir nutarimus aiškiai ir 
balsiai, nuosekliai parašytus 
skaito. Pirmininkas P. Arlaus
kas neduoda progos nei vienam 
bereikalingai kalbėti. Vedama 
tvarka visus dalyvius interesuo
ja ir laiką brangina labiau už 
pinigą. Kiekviena komisija iš 
eilės yra šaukiama ir praneši
mai bei raportai greitai priima
mi. Prie to mandagiai su na
riais elgiasi.

Tai jaunimas

šliūžės vilioja
Pasiekus Beverly Ilills, 87 

gatve matytis kaip didelis bū
rys iš aukšto su ilgom šliūžėm 
leidžiasi į pakalnę. Tas sportas 
tikrai smagus ir sveikas. Net 
mes jiems pavydim ir norim 
šokti iš automobilio ir pasiga
vę pačiūžas čiožti iš viršaus, 
nepaisant senų kaulų braškėji
mo.

Ligonę aplankius
P-ią Plukifenę radom lovoj 

gulinčią. Ji po gydytojo prie
žiūra, visur Vaistų pridėta. Mat, 
kelios diėnos priėš tai nepaju
to kaip jpagavo šaltį, kuris dau
giausia paliėtė galvą ir gerklę. 
Bet jos kaimynas drg. Karčau- 
skas pradėjo visokius anekdo
tus pasakoti ir tiek prijuokino 
ir sveikuosius ir sergančius, 
kad ligonė, atsikėlus iš lovos, 
pradėjo drauge su visais links' 
mai kalbėti.

Onos Plukienės dukrelė p-lė 
Teresa Plukytė pčadėjo labai 
maloniai klasišką mužiką prie 
piano skambinti. Džiuginanti 
atmosfera užviešpatavo. Greitai 
buvome pakviesti prie vakarie
nės ir karštos kavos, čia taipgi 
daug buvo draugiškos kalbos. 
Laikas nepaprastai greitai be- 
go.

Buvo atvykusi neseniai apsi
vedusi pati mažoji dukrelė 
Onutė su savo vyru.

P-ia Binkienė yra pažangi 
moteris, daug lietuviškų laik
raščių skaito ir jos visos trys 
dukrelės yra tikros lietuvaitės, 

| labai malonaus budo ir nuošir
džios. —R. š.

NAUJAS PLYMOUTH tiek erdvus, ir tiek pagerin
tos sėdynės, kad jame gali patogiai susėsti liet dėVyni 
keleiviai, nors jis vadinamas “šėptyhių keleivių” Ply- 
in'OutlTu. Vidus atskiltas stiklu, taip kaip šoferid vairuo
jamas limuzinas.

JauRuošiamės 
JaiilittolitĮ Lietuvių 
Dienai

4

Vice-pirmininko sergančio 
jaunuolio Alex Nipriko vietą 
užėmė A. Janavičia. Kontrolės 
raštininkė A. RamaŠauskienč, 
karšta patriotė savo parapijos 
klubo, tautiškai pasidabinus, 
brėžia pinigus l&ygą. Onutė 
Koiufrotienė ^mabsų sekreto
riaus užduotį gražiai atlieka. 
Iždininkas Steponas Niprikas, 
kuriam nieko negalima primes
ti. šie jaunuoliai puikus ir lie
tuviai. Jie net seniemsiems pj- 
tėmija, kad vietoj angliškų žo
džių sakytų tikrai lietuviškai, 
nežiūrint kad jie Amerikoj gi
mę ir augę. Juk tikrai malonu 
matyti juos taip gerbiant lietu
viškumą.

Važiuokim pas Plukienę
Į trumpą laiką daug atlikta. 

Susirinkimas nė Vienam nenu
sibodo. Dar būrelis šnekučiuo
jas, rifcskubind į namus vykti. 
Štai, M. ir J. Karčiauskai sako: 
važiuokim Žagariečių Klubo 
narę Oną Plukienę aplankyti. Ji 
gyvena 8365 S. Korfact Avė; 
Susėdę į jų mašiną ir “dui”; 
Drg. Karčauskas yra laimingas 
šoferis. Per eilę frietų važinėda
mas nėra jokios nelaimės turė
jęs.

Diena Iš Dienos
< -u'. ■ ! . , —<

Adomas Žilinskis 1
Jau Pasveiko

Įvyksta Sėkmadienį, vasario
Lhi nei vienas lietuvis nepa

silieka namuose vaSarid 4 d., 
nes tą dieną minėsime Lietuvos 
nepriklausomybės 22 metų su
kaktuves Cicero Stadione; 52 
Avė. prie 19 gatvės.

Programa bus labai graži, 
bus įspūdingai pakėlimas Ame' 
rikos ir Lietuvos vėliavų, kurių 
iškilmėse dalyvaus Am. Legio
no Dariaus-Girėno postas. Kal
bės Lietuvos konsulas Chicago- 
je, Petras Daužvardis; dalyvaus 
įžymus artistai; dalyvaus Ame
rikoje pagarsėję lietuviai spor
tininkai; baseball žaidimas už 
lietuvių čempionatą; taipgi 
įvyks lošimas tarp geriausios 
žydų komandos ir lietuvių, da
lyvavusių Lietuvos olimpijadoj 
(jie žais tomis pačiomis uni
formomis, kurias vartojo 
darni Lietuvoje).

Pusė pelno Vilniui
Komitetas nuoširdžiai

teko svečiuotis pūs daugelį ža
rėniškių ir Viši hėd'tšidžiaugia 
šiį metų “Naujienų” kalendd- 
ritffft, dėl to; itad jdfne patal
pinta1 Zafašų miešto atvaizdas.

Sakatl, jati tbšT “Naujienos” 
visada suranda ktj nors naujo 
ir interesingi —Vajašiškietis.ir interesingu

Biidriko Radio 
Valanda

Pereitą sėptihtadienį 
ji’ko radio programas 
labai 1

11 n H 1 Gėlės Mylihtieins I I M M A Vestuvėms, Ban- U n D n dėtams, Laidotu- V 11 Wri vėms, Papuoši- 

GEL1NINKAS mams
1180 Archer Avemie

Phone LAFAYETTE 5800

i A Siunčiam GėlesLOl/ElKISvi^Suui
Dalis 

KV1ETKININKAS
(lėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabanis
3316 So. Haisted Strėet

, Jei., Y ARŲ S, 7308 _

Adomas Žilinskas, Tarno 
Maženio vyriausias bartende- 
riš, 3857 So. Kedžie Avė., jau 
pilnai pasveiko ir eina savo 
pareigas. Jis yra Tarno Maže
nio lyg ir dešinoj i ranka. Jis 
apsukriai ir mandagiai kostu- 
meriams patarnauja. Pats “bo
sas” Tanias. Maženis jam ser
gant turėjo gana sunkokai pa
dirbėti. —Steponas

Išsiėmė Leidimus 
/ edyboms

(Chicagoj)

kvie
čia Chicagos ir apylinkės visuo
menę dalyvauti Lietuvių) Dieno
je ir tinkamai paminėti Lietu
vos- -nepriklausomiybės' 22 metų 
sukaktuvės.

Dalis pelno skiriama Vilniaus 
lietuviams. Kita dalis palaiky
mui) sporto Amerikos lietuviuo
se ir suruošimui sporto olimpi-

Po programos — šokiai 
vaišės. —M. B.

Zarasiškių Rimbas 
Minės 5 Metų 
Sukaktį

ir

Raymond Sankey, 30, su Evd 
Urman, 30

Stanley Belcarek, 24, su 01- 
ga Rukujzas, 20

Waltėr Surgart, 26, su Stel
bi Bingham, 21

’.eikalauja
’°rskirų
Marie Anužis nuo Valeriuš 

Anužis

Pelnas skiriamas vilniečių 
naudai

Gavo
Vrskiras

AnfOinettc Christ nuo Petef 
Christ

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 (L, 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 SO*. KEDZIE AVĖ.

t-t

I

I 
t

NAUJAUSI IR GERIAUSI '

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
—THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

patį Kliubo prezidentą p. Sha- 
metą, 1500 S. 49th Avė. Prie 
lošimo susitaisė keturi stalai. 
Kova eis ūž čdmpionatą ir aš 
esu tikras, jog tą garbę pasi
ims Cicero. Na, vyrai, laiky
kitės.

“Lietuvių Diėha”
Sekmadienis' — 4 dieną — 

Lietuvių Dietid. Visi eina-va- 
žiiioja į Cič‘6r6 Sfadiuhl, 19th 
ir 52tid gdlVė. Geriausia va
žiuoti DOūglaš £ark ĖlėvatOr 
iš višų dalių Chičagbš. Mums 
laime — nereikia važiuoti, pėk- 
šfi pasieksi?)!. Apie svarbumą 
tų iškilmių jau visi girdėjot 
iš laikraščių ir radio.

Musą jaunoji karta sporti- 
hinkai didžiuėjasi esą lietuviais 
ir su entuziazmu mini 22rus 
metus Lietuvos nepriklausomy
bės. Kas mums lieka daryti — 
tai visokiais budais remti jų 
parengimą. Geriausia parama 
skaitlingai susirinkti — užpil
dyti visas vietas, 
lietus iš anksto — 
Galit gauti R. R. 
goj, 4932 W. 16th

Pirkite bi- 
$1.10 ir 45c. 
Kliubo 
St.

užei-

D.

r GASSiFlED ADS
, HELP VVANTED—FEMaLe 

/ Darbininkių Reikia
REIKALINGA PATYRUSIŲ ope

ratorių prie vienos adatos mašinos. 
Reikalauja didelė suknelių įmonė— 
darbds nuolatinis. Kreiptis.

TABIN-PICKER and CO., 
4119 Belmont Avenue.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ vy
rų geležies laužo jardui. Kreiptis 
tuojau. J. SANDMAN, 2220 Domi- 
ničk.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui be skalbimu. Eiti,— 
$8, Geri namai. North Side.

Lorigbeach 1416.

reikalinga patyrusių 
KNYGŲ SKIRSTYTOJŲ. West Pull- 
mdn Iron and Metdl Co., 11954 So. 
Peofia. Pullman 0534.

LIETUVIŠKAI KALBANČIŲ par
davėjų prie moteriškų kautų ir 
sukilėlių. Nuolatiniam. Kreiptis. 
Mr. BAER, Mąrks Credit Clothing, 
6409 So. Haisted St.

RĖĮKALINGA MOTERIS skudu
rams. skirstyti. J. CHAPMAN and 
SONS, 884 N. Haisted.

VIENOS ADATOS OPERATO
RIŲ—blind stiteh hemmerių ir 
pinkerių—patyrusių prie bovelni- 
nių plaunamų suknelių, sekcinis 
darbas—ir naktinis darbas. Darbas 
nuolatinis. SMOLER BROS.

s 2300 Wabansia.

EUR RENT—IN GENERAL 
_______  Renddai—Bendrai

RENDAl ATSKIRI BUTAI, 437 
E. 60th St., prieš Washington Park. 
Geras “L” ir gatvekarių susisieki
mas. Virtuvėlės net už $4 savaitei 
—nąiegkambariai mažai kaip $3 sa
vaitei — švarus, gerai užlaikomas 
namas—agentas vietoj. , 
■ ? i ui . .............n ■ .... ;...........

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

NAUJIENAS, 
Box 1120.

Bud- 
būVb1 

linksmas ir gyvas. Or
kestrą apsčiai davė geros mu
zikos, o duetas—Juozaitienė ir 
Chapas, gražiai padainavo eilę 
dainų, kurių malonų buvo 
klausytis. Taip pat Makalų su
vaidintas Vaizdelis buvo ge
ras ir įdomus. Kas klausės, ne- 
dgailėjo laiką praleidęs.

‘ Kitas Budriko radio progra
mas bus kelviftadienib vaka
re, nub 7 iki 8 Vai., Chicagos 
laiku, iš stoties WHFC—1420 
k. Bus gefa°Mikordėoną muzi
ka ir gražios- dainos. Taipgi 
bus svarbus asmenų ir drau
gijų praiieŠihiai, juokai ir 
svarbesnės pasaulio žinios. Bus 
įdomu pasiklausyti. . .. ,

i o M ėgejas

Sekmadienio vakare, 3 d. va
sario, Ežerškio svetainėj, 4600 
So. Paulina St., Town of Lakč 
padangėj, zarasiškiai rengiu 
šaunų vakarą paminėjimui 5 
metų sukakties nuo kliubo įsi
kūrimo;

Vakaras bus įdomus įvairiais 
pamarginimais, o svarbiausia 
yra tas, kad jo pelnas skiria
mas musų kaimynų vilniečių 
pagalbai.

Dalis Zarasų atgavo laisvę
Gerb. zarasiečiai, dar nese

niai dalis Zarasų krašto, kaip 
tai Smalvų ir Dūkštų valsčiai, 
sykiu su Lietuvos sostine Vil
nium, pasiliuosavo iš po lenkų 
vergijos. Okupantų žiaurioji 
ranka negailestingai nuskriau
dė musų brolius ir sesutes kaip 
moraliai, taip ir materialiai, 
taip kad jie reikalingi ūmios

Todėl, ištieskime duosniąją 
ranką saviškiems, savo skait
lingu atsilankymu į viršmihė- 
tą parengimą, juo labiau, kad 
mes esame labai artimi Vilnie-

Tad. iT jus, vilniečiai, 
kviečiami prisidėti prie to 
daringb darbo.

. Zarašiškiai dėkingi 
“Naujienoms”

Per praėjusias šventes

esate
lab-

ma n

SLA 6-to Apskričio 
Konferencijos Nuta 
rimai ir Darbai

REIKALINGA 18 METŲ MER
GINA pagelbėti prie namų ir pri
žiūrėti vaiką, kambarys ant vietos.

Estabrook 0040.

TIKTAI PATYRUSIOS MERGI
NOS prie dresių, kvietkų ir plunk
sninių novelties. 121 So. Market St. 
2 lubos.

GROSERNĖ IR MĖSOS MARKE- 
TAS su namu. Parduos pigiai. Ge
ri fixturiai ir apylinkė. Šaukti 

HEMLOCK 0257.

ŠALTIMIERO
PROGRAMAI

Šaltimiero, programai (WHIP, 
10 vai.) kas'^'ry'tą duoda klau
sytojams ką nors naujo, tad 
niekados neatsibosta jų pasi
klausyti. i

Gyviausi, linksmiausi 1 pro
gramai įvyksta pėnktadieniai’s, 
kada dalyvauja “našlę įsimylė
jęs” Dėdė Brukąs, su juokais 
ir mįslėmis. Mikas Overlingis 
ir Algirdas Brazis dainuoja’; 
akompanuojant Kaimiečių Ka
peli j ai, kuri kas rytą dalyvau
ja Šaltimiero radio valandose.

Paškūtihį šėštadiėnį kiekvie
no mėhėšio daiiių^ja, be Ka
minsko ir Rukštalbs, šufiim- 
Bururh Sešuteš. j’os ypatingai 
gražiai pasirodė pereitą šešta
dienį.

Šiandien Šaltimiero valando
je išgirsite akordeonistą Juozą 
Warputą, Kaimiečių Kapeliją, 
ir vėliausias žinias; rytoj, ži
nias, Kapeliją, ir šaltimiero de
klamacijas. .,

MtatijbšiUS.

Nejaugi “Chicago 
Prieš Cicero — 
Tai Niekis”?

Žiliūtės Iš Cičef d
CICERO. — Ne veltui ir 

priežodis yra, , “Cicero first— 
Chicago next”. štai įrodymas, 

of Cicero 
“pihok- 
Adomą 
Lincoln

Sunset Gun Club 
draugai susitaTė lošti 
lį” ir nuvažiaVo pas 
Dulškį, 14th Št. ir 
AVe.

BėBataiiit chlėągiėčiai pakėlė 
rankas, nežiūrint didelių pa
stangą; seržanto Antano Ur- 
bano. Tuo laimėjimu cicerie- 
čiai labai didžiuojasi ir, kaipb 
geri sportai, užpfašė chicaglo- 
čius pas save 2rai dienai 

penktadienį,
• J '

sario, t.y. šį
va-
pas

Spaudos Rom isijos 
Pfariėšimds

CICERO, ILL. — Pereitą 
sėkmadienį po pietų čionai į- 
vyko SLA 61 to apskričio kon- 
fėčehcija. Apie antrą valandą 
po pietų apskričio pirm. Dr. 
A. Nlontvidas atidarė susirin
kimą ir paprašė gerbiamų de
legatų atsistojimu pagerbti 
mirusius apskričio narius. Po 
to jis sutvarkė įvairias komi
sijas. Į mandatų komisiją jis 
paskyrė brolius Dėveikį, Paš- 
kauską ir seserį Ručinskienę; 
į rezoliucijų kom.—Dr. P. Gri
gaitį; V. M. Stulpiną ir T. Al
eksyną1 ;a į spaudos 'kom.—K. 
Liutkų, J; Naujalį ir Ė. Vilkc- 
vičių.

Mandatų komisijai betvar- 
kūiit mandatus, pirm, pakvie
tė keletą' delegatų pakalbėti. 
Svarbiausią kalbą pasakė 
“Naujienų” redaktorius, Dr. 
•P. Grigaitis, nurodydamas Su
sivienijimo svarbą Amerikos 
liėtuvią gyvenime.

Pasibaigus kalboms manda
tų komisija išdavė raportą, iš 
kurio pasirodė, kad konferen
cijoj dalyvauja 82 delegatai 
atstovaudami 20 kuopų. Dabar 
prasidėjo konferencijos papra
sti fofmaluniūi.

IŠ hutafimų svambiausios bu- 
yd šis, kad SLA vajus butų ve
damas nuolatos, vietoj vajų su 
pėrtraūkoin, kaip iki šioliai 
buvo. Nuolatos vajui beeinant 
pasidarys mažesnes Susivieni
jimo išlaidos.

Apart apskričio organizato
riaus ir maršalkos, apskr. val
dyba likosi perrinkta senoji, 
būtent: Dr. A. Montvidas, pirm. 
V. B. Ambrose, vice pirm., K. 
Seinaška, sekr., A. Zalatorius, 
iždiiiihkaš K. P. Deveikis, or
ganizatorius ir A. Lauratėnas, 
maršalka.

Rezoliucijų komisija patiekė 
rezoliuciją dėl arkivyskupo 
JalbrzykoSvskio, kuri buvo 
Vienbalsiai priimti. (Ji kitoj 
vietoj paduota).

SPAŪDOS KOMISIJA 
R. Liutkus 
J. Naujalis 
IL. 'Vilkėmčiiis

SUSIRINKIMAI
BRIDGEPORTO BUČERIŲ IR 

GROSERNINKŲ S-GOS susirinki- 
įvyks šįvakar 7:30 vai. vakaro, p. 
Ūkelio salėj, 3436 Lituanica Avė. 
Lietuviai biznieriai ,dalyvaukimeir 
pasirūpinkime savo reikalais.

— Valdyba.
LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ 

LYGOS susirinkimas įvyks trečia
dienį, sausio 31 d., 814 West 33rd 
St. Sandaroš salėje, 8:00 vai. vak. 
Visos narės malonėkite atsilankyti 
ir atsiskaityti už bunco party. Bi
lietus taipgi išgirsite įdomių žinių 
ir raportų.

—Kviečia Valdyba.
BRIGHTON PARKO MOTERŲ 

. KLIUBO narių susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario 1 d. 7:30 vai. 
vakarę, A. Zabukienės namuose, 

, 2605 W. 43rd St. Svarbus reikalai 
—kviečiame visas susirinkti.

—Korespondentė.
MORNING STAR KLUBO mėne

sinis susirinkimas įvyks vasario 1 
d. 8 vai., vakaro Grigaičio svet. 
3800 West Armitage Avė. Visi atsi
lankykite, nes yra daug svarbių 
reikalų. —M. Chepul, rast.

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL- 
• TUROS DR-JOS mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, vasa
rio 1 d., 7:30 vakare, Lietuvių Dar
bininkų svet., 10413 So. Michigan 

, Avė. —S. Dilis, rast.
, LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 

CHORO pamokos įvyks ketvirtadie
nį, vasario 1 d., Hollywood Svet., 
8-tą Vai. vakaro. Visi choristai ir 

, mylintieji dainą malonėkite atvyk
ti laiku. —N. Klimas, rasi.

TARP MUSU
BIZNIERIŲ

—J

žmona 
svetai-

Atostogauja 
Californijoj

Alena Gramontienė, 
Kazimiero Gramonto,
nes ir alinės savininkė, 4535 
So. Rockwėll SI., jau keliolika 
savaičių atostogauja pas savo 
brolį Anton J. Nevins, Sauja 
Barbara, California.

Ji rašo Savo Sunui Bruno ir 
vyrui Kazimierui, kad jai Ca- 
lifornijos gyvenimas labai pa
tinka, ir man’o ten phbuti tiek 
ilgai kiek bus galima.

Mrs. Gramontienė siunčia 
daug gerų dienų visiems savo 
pažįstamiems ir draugams;

—Steponas

Sta® Draugų

, Viši niaūo dtargai it 
stami žiiiokitėj kad’ aš 

taip ii’ dabat 
biznį “Naujienbniš”. j 
kutie buvote patenkinti mano 
patarnavimu, prašau reikalui 
esant ii? vėl kreiptis paš mane.

pazį- 
kai0 

darau 
Todėl;

Narkis
4353 Sof. Talnidn Avė.

Telefonas Lafayette 3849

Rengia Grand 
Openingą

VValtėriš ir Matėblla Kava- 
liirūskai, Walfer’s Tavbrri sa- 
Vihirifcai, 4358 So. Maplėwood 
Avė., rengia šaunų Grand 
Opcningą vasario.3 ir 4-tą d. 
Žada visus maloniai priimti ir 
pavaišinti su gardžiais gėri
mais ir valgiais.

Tėinykite skelbimą “Naujie- 
nosė”, vasario 2-rą d.

-Steponas

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

KONTRAKTORIŲ, KARPENTE- 
RIŲ dėmesiui. Parsiduoda biznio 
nuosavybė, dėl taverno ir šokių sa
les, 2 krautuvės ir 7-4 flatai. Pre
suotų plytų, klevinės grindys, 125 
pėdos ilgio, reikia taisymo, kaina
vo $28,000. Parduos už $5,000.

4400—4402 SO. HONORE ,ST. 
Šaukti Yards 2454. Klausk Frank 
Dudiak, savininko,

KAS KĄ TURITE MAINYTI.
Bargenų namai Marųuette Parke, 
2 fialų mūrinis kaina $6800.00. 2 
įlatai ir storas mūrinis, kaina $9800 
—2 flatų po 4 kambarius, medinis 
kaina $3500.00. Turiu visokių kito- 
kiu bargenų: namų ir farmų.

C. P. SUROMSKIS, 
Tel. PROSPECT 0176.

6 KAMBARIŲ KATEDŽĖ (reikia 
dėmesio atkreipti) apie 2 akrai prie 
Michgian ežero (1 blokas šalia) grį
stas tykus kelias, 2 blokai kaimas, 
oyčius, upper Lake Co., apie 20 
minutes ŠIAURĖJE nuo High- 
iatld Park, Kaina $2,000, $300 pini
gais, $25 mėnesy. Box 1145, 1739 
bouth Haisted St.

REAL ESTATE—VVANTED 
Ieško Pirkti Namus Ž

NORI PIRKTI LOTĄ Marųuette 
Park kolonijoj žmogus su pinigais, 
ivas turite lotą atsišaukite arba 
Kas norite mainyti savo lotus, ar 
akerius, rašykite ar kreipkitės į 
J. VILIMAS, 6800 S. Maplevvood 
Avė. Tel. Hemlock 2323.

FINANCIAL
ASMUO GALI PASKOLINTI ant 

pirmos rūšies pirmųjų morgičių 
nuo $1000 iki $4,00b. Į visų aphkan- 
jtų prašymus kreipiama skubi ati
da. Ravenswood 0612.

CLOTHES AND FURS 
Drabutžiai ir Kailiniai

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai įr |taisai Pardavimui

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE”

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
iėško visokių pirkinių, biz 
nio progų ir t. t

fodėl jei 
duoti, mai 
samdytis ir 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerl, bet garslnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENt 
‘Classified” skyriuje.

^KAITYKITE kas dieną Naų 
Jenų 7-mė puslapyje “Class 
ifietT skyrių-, kur siūloma daug 
vairių gerų bargenų.

VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vėrtybėš classified skyriau)? pd 
tarnavimu pašaukdami arbtfat- 
veždami:

CANaI 8500 
“NAUJIENOS” 

W99 S. HALStfED STRŽĖT 
Chieago, Iii;

turite ką par 
ti, išnuomoti 

L, nelaukite,

Mar

’ j; ji;, u ■ j aiHi■
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REZOLIUCIJA DĖL ARKIVYSKUPO JALB-
RZYKOWSKIO NEPRASALINIMO IŠ

LIETUVOS

Trečiadien., sausio 31, 1940

SLA 6-to Apskričio delegatai, susirinkę Lietuvių Liuosybes 
salėje, Cicero, III., sausio 28 d., 1940, plačiai apkalbėjo Vilniaus 
lenkų arkivyskupo ir Romos katalikų bažnyčios popiežiaus at
stovo Jalbrzykowskio elgesį su lietuviais Vilniuje ir priėmė se
kančio turinio rezoliuciją:

Kadangi dabartinis Vilniaus krašto arkivyskupas Jalbrzy 
kowskis jau nuo 1926 metų baisiausiai persekiojo ir lenkino 
musų brolius lietuvius Vilniaus krašte;

Kadangi jisai iš grynai lietuviškų parapijų prašalino lietu
vius kunigus, o jų vieton paskyrė lenkus, kurie po prievarta 
vertė lietuvius klausyti lenkiškų pamokslų, niekinančių lietuvių 
tautę ir lietuvius žmones;

Kadangi jisai talkininkavo lenkų valdininkams Vilniaus 
krašte lietuvių veikėjus suiminėti ir apkaltinti už lietuviška 
veikimą, kurie buvo suimami ir baisiausiai kankinami lenkų 
šv. Kryžiaus kalėjime;

Kadangi spalių 28 ir 29, 1939 metais Lietuvos kariuome
nei Minių užimant ark. Jalbrzykowskis atsisakė leisti Vilniau* 
bažnyčių varpais skambinti;

Todėl mes visi, SLA 6-to Apskričio delegatai, vienbalsiai 
nutariame ir reikalaujame, kad Lietuvos valdžia darytų žings
nius tą lenkomaną arkivyskupą Jalhrzykovvskį tuojaus praša
linti.

Taipgi nutariame, kad kopija šios rezoliucijos butų musų 
6 to Apskričio valdybos pasiųsta Lietuvos atstovui Washing 
tone, Lietuvos Ministerių Pirmininkui Merkiui paskebla mu
sų organe “Tėvynėje” ir kituose lietuvių laikraščiuose Ameri
koje.

Spaudos komisija:
K. Liutkus, J. Naujalis ir K. Vitkevičius.

Naujos Aukos.
Vilniaus Lietuvių
Reikalams

Prisiuntė p. B. Baravikas,
Chicagoj:

Bruno Baravykas ......... $2.00
Veronika PakeLes ......... 2 00
J. Taraškevičius ........... 2.00
Simonas K rdulis ........... 1.00
Fannie Janulis ..............  1 00
A. Cuilee .........................1.00
Sudx Dombrovski ....... 1.00
Buvo paskelbta ....... $€95.85

Viso yra ................... $705.85
Aukotojams širdingai ačių! 

KOMITETAS VILNIAUS 
KRAŠTUI ŠELPTI

(Aukas reikia siųsti finansų 
sekretoriui A. Ambro :evičiui> 
1739 S. Halsted S L, Chic:go; 
.ekius ir money orderius reikia 
išrašyti iždininko, P. M .Heilo, 
vardu. Visos aukos greitai pa
kvituojamos per spaudą).

NAUJIENOS, Chleagrt, Ui.

iSaujiuis Ii'ckpuum
NORMAL, ILL. — Elo isc Sylvester pasirašo prisi

pažinimą, kad ji nušovusi savo buvusį meilužį Ralph 
Daugherly.

LIETUVIAI BAIGg VIDURINES MOKYKLAS 
CHICAGOJ IR PRIEMIESČIUOSE

C. 1.0. Nepripažįsta 
Rezultatų Wilson 
Balsavimuose

4 ------------ —

Darbininkai Buvę Verčiami 
Balsuoti Už Nepriklausomą 

Uniją
C.I.O. skerdyklų darbininkų 

unija, Packinghouse Workers 
Organizing Committee, skelbia, 
kad nepripažįsta rezultatų Wil- 
son. and Company darbininkų 
balsavimuose.

Tuo pačiu laiku darbo san
tykių tarybos skyriaus virši
ninkas Chicagoj, G. L. Patter- 
son, pasiuntė Washingtonan 
rekomendaciją rezultatus pri
pažinti, taipgi pripažinti nepri
klausomai unijai teisę darbi
ninkus atstovauti.

Balsavimai įvyko pereitą 
penktadienį ir davė sekamus, 
rezultatus: už C.I.O. — 1,545, | 
už nepriklausomą uniją —> 1,- 
890.

C.I.O. skelbia turinti 200 afi- 
deivitų, kuriuose toks pat skai
čius Wilson darbininkų tvirti
na, kad jie buvo verčiami bal
suoti už nepriklausomą uniją.

Didelis Gaisras 
Town of Lake

Du Ugniagesiai Sužeisti
Du ugniagesiai skaudžiai ap

degė begesindami gaisrą kuris 
kilo Town of Lake, ties 4752 
South Ashland Avenue. Lieps
nos sunaikino namo krautuvę, 
butus, ir persimetė į gretimą 
departamentinę krautuvę. Nuo
stoliai siekia apie $20,000.

Sužeistieji ugniagesiai yra, 
Henry Shuenaman, iš 33-čios 
komandos ir Stanley Kwasi- 
groch, iš 123 komandos. Abu 
guli Evangelical ligoninėje.

Sudegusiam name gyveno 
dešimts žmonių, bet visiems 
pasisekė išsigelbėti. Gaisras 
kilo iš sprogusio boilerio, t ,

Kooperatyvų 
Suvažiavimas

Šiandien Stevens viešbutyj 
prasidės 25-ta metinė Illinois 
Agricultural Association su
važiavimas. Organizaciją suda
ro keli Illinois valstijų ūkinin
kų kooperatyvai.

Suvažiavime dalyvaus tarp 
4,000 ir 5,000 ūkininkų. Sąjun
gos kooperatyvai daro m Iži- 
nišką biznį—vien tik pieno ko
operatyvo apyvarta pernai sie
kė $30 milionų dolerių.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS
—Aštriai Baus “Hit-and-run” 

Vairuotoją—

$ Prie Schiller ir State gat
vių automobilis užmušė Pin- 
kerton agentūros detektyvą, 
55 metų Henry Schmidt’ą, nuo 
1453 Larrabee Street. Automo
bilį valdė Stanley Pechkan, 
nuo 853 Nelson Street.

e 22 metų jaunuoli..* Ray- 
mond Kujawa, 3042 Farrell 
Street yra traukiamas teisman 
ųž žmogžudystę. Jisai yra “hit- 
and-run” vairuotojas, kuris 
sekmadienio vakare užmušė 
23 metų brightonparkietį, John 
Garbaciak nuo 4733 S. Spring- 
field Avenue. Jo laukia aštri 
bausmė.

e Paskutinių 24 valandų bė- 
gyj automobiliai Chicagoj už
mušė tris vyrus ir vieną 18 
metų mergaitę. Du iš jų buvo 
“hit-and-run” automobilių au
kos.
Nebėki t Iš Nelaimės Vietos

Čia norime perspėti visus lie
tuvius, kad—nežiūrint kokios 
nelaimės aplinkybės—niekuo
met nebėkite iš nelaimės vie
tos. Blogesnio dalyko automo
bilistas negali padaryti. Nie
kam nelaimė nemaloni, bet ne
privalot bėgti. Anksčiau ar vė
liau policija vistick kaltinin
kus suseka.

Oak Foreste Sunkiai 
Serga Ignas 
Strazdas

Prašo Gimines Atsišaukti 
t

OAK FOREST, III. — Ger
biamas dienrašti, “Naujienos”.- 
Štai, jeigu galima, prašyčiau 
tamstų patalpinti šitą trumpą 
atsišaukimą į jūsų gerbiamą 
dienraštį.

Dalykas tame. Musų senas 
chicagietis, 18-tos Kolonijos gy
ventojas per ilgus metus, jau 
keli metai kai gyvena šioj prie
glaudoj. Tai Ignacas Strazdas. 
Jis turi daug giminių Chica
goj, bet aš neturiu nei vieno 
adreso, ir negaliu jiems praneš
ti per laišką, kad jis labai sun
kiai serga.

Randasi šioj valandoj ligo
ninėj, No. 34. Gal kas iš gimi
nių malonės ligonį aplankyti.

Su pagarba,
Jonas Rusteika, 
Inst. Ward 52, 
Oak Forest, III.

NAUJIENU-ACME Tplepholo
LA CROSSE, WIS. — Leo Frei p’nger, kuris laimėjo čempionatą.

Vokiečių šarvuotis “Graf Spee” torpeduoja britų laivą “Ashlea.”
f

Žemiau paduodam sąrašą 
jaunų lietuvių, kurie pereitą 
savaitę baigė mokslus Chica- 
gos ir priemiesčių viešose, 
taipgi privatiškose mokyklose.

Kadangi kai kurie lietuviai 
turi pakeitę, suamerikoninę, 
pavardes, tai kur buvo abejo
nė, visur stengėmės atsiklausti 
mokyklų rekordų.

LANE TECHNICAL 
HIGH SCHOOL

Joseph Baltrėnas 
Wemer G. Endrulaitis 
Kenneth K. Meske 
Alexander Stasionis 
Arthur Tumosa 
Paul R. žemaitis 
Leo Bartkus 
Robert E. Bartuska 
Arthur C. Merkei 
John H. Moseris 
Jack Urkcl

CARL SCHURZ HIGH 
SCHOOL

Evelyn Osmanskis 
Phyllis Sare\vich 
Dorothy Sharkey 
Albert Waishwill \

VON STEUBEN HIGH 
Ruth Banis 
Andrew Mocko 
Harriet Treletskis

WELLS HIGH 
Adelaide Balčikonis

STEINMETZ HIGH 
James V. Insoda 
Aloysius Juskievicz

Užsidariusių 
Valstijinių Bankų 
Stovis

Du Netrukus Mokės

Generalis Cook apskričio lik
vidatorius, Charles H. Albers 
skelbia, kad du užsidarę ban
kai netrukus mokės dividen
dus. Tai:

Halsted Street State Bankas 
ir

Forest Park Trust and Sav- 
ingš Bank, šis bankas išmokė
jo apie 30% dividendų ir dar 
žada apie 10%. Halsted ban
kas žada užbaigti likvidaciją 
sugrąžhinęs depoz i t o r i a m s 
65%/

Bankai, kurie depozitoriams 
mažai ką tegrąžins, yra:

Fullerton State Bankas
Garfield State
Glencoe State
Homewood State 
Immel State ir 
Immigrant State Bank.
Du bankai gruodžio mėnesį 

mokėjo dividendus. Tai:
Humboldt State Bankas ir 
Industrial State.
Iš jų taipgi negalima daug 

ko tikėtis.
(Bus daugiau)

Naudokitės “Nau- 
ienų” Informacijų 

Jiuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
Apie porą mėnesių atgal 

‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Earl Kawales
Fred F. Stasevich

TULEY HIGH
Lorayn E. Poliška 
Harry Tankus

FOREMAN HIGH 
Elizabeth L. Molis 
Alfreda A. Paulick

KELVYN PARK HIGH 
Loretta M. Mitchell 
William R. Wedow

ROOSEVELT HIGH
Florence Baltakis 
Alexander C. Gricėnas 
Lorraine M. Kowals 
Mildred M. Mironas 
Virginia B. Paulus 
Stanford J. Pleskus 
Elayne E. Rudes 
Bernard A. Savage

B0WEN HIGH
Julia M. Aponas 
Alice Terminas

HYDE PARK HIGH 
Doris Ambrose 
Ruth Shames

HIRSCH HIGH 
Robert J. Mishcll

AMUNDSEN HIGH 
Steve R. Šokas 
Pauline T. Dėdes

LAKE VIEW 
Dorothy T. Ozabalis 
Carolyn Šimonis 
Alex Stanevich 

(Bus daugiau)

VAKAR CHICAGOJE
• Ji sveria tik 103 svarus, 

bet Miss Francine Muscia, 25 
metų mergina nuo 2001 Howe 
Street, yra smarki. Kai pikta- 
daris ją užklupo prie Ohio ir 
C|ark gatvių, ji jį smarkiai ap- 
kūlė, parmušė ir atsisėdusi aijf 
jo laukė kol policija atvyko. 
Tai buvo 37 metų Frank Ko- 
micar, nuo 10418 Maryland 
avenue.

• 28 metų chicagietis Ed- 
ward Purdy pasidavė policijai, 
apkaltintas žmogaus užmuši
mu sp. 11 d. Prie Dearborn ir 
Division gatvių jisai buk nu
dūręs “gemblerį” Peter Sto- 
yan.

• Suomių šelpimo Fondas 
skelbia, kad vasario 4 d., bus 
paskelbtas visuotinas “Suomi
jos Gelbėjimo” aukų rinkimo 
vajus. Jis tęsis visą savaitę. 
Chicagiškis fondas ikišicl su
kėlė $104,533.64.

• Į inžinieriaus Smith Gol- 
lahon butą, 5330 South Merri- 
mac avenue, atėjo trys gink
luoti vyrai, jį supančiojo, skie
pą išpylė gasolinu ir po to na
mą padegė. Kodėl — Gollahon 
nežino.

• Waldo- H. Dubberstein, 
Chicago universiteto orientalio 
muziejaus mokslininkas skel
bia, kad senovės babyloniečiai, 
gal 1,000 metų prieš Kristų iš
rado pinigus. Jis pastebi, kad 
neilgai truko iki atsirado eks
pertai, kurie pradėjo pinigus 
falsifikuoti.

• Vakar 39 metų Lillian 
Schaeffer paėmė di'vorsą nuo 
savo vyro Mathias. Jis buvo 
70 metų amžiaus. Gyveno ad
resu 6317 Blackstone avenue.

• Prie Irving Park ir Kil- 
bourn gatvių automobilis už
mušė 68 metų Mairy Gustafso/, 
4027 N. Kilboum avenue. Ji 
išėjo į gatvę, nepamačiusi, kad 
automobilis atvažiuoja.

Tony Žale, 26 metų kumšti
ninkas iš Gary, Ind., užvakar 
vakare laimėjo 10 raundų kum
štynes su vidutinio svorio čam- 
pionu iš Seattle, Wash., Al Ho- 
staku. Kumštynės įvyko Chi- 
cagos stadione.




