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Bar Viena Rusu Divizija Sunaikinta
TARP 18,000 IR 25,000 RUSU IŠBLAŠKYTA
Nelaimė rusus ištiko Sortavala apylinkėje

HELSINKIS, Suomija, vasario 5. — Ankstyvesnieji prane
šimai pirmadienį skelbė, kad suomiai sunaikino dar vieną rusų 
diviziją. Jie buvo neoficialus. Vėlesniuose tos dienos komenta
ruose ir pranešimuose reiškiama abejonė, ar suomiai tą divizi
ją sunaikino. Nurodoma, kad pirmadienio oficialus komunika
tas nieko nesako apie tą laimėjimą. 

----- x----- x----- x-----
STOCKHOLM, Švedija, vas. 5. — čia gauti pirmadienį 

trumpus pranešimai, kad dar viena rusų divizija — 18-ta — 
tapo sunaikinta.

Tarp 18,000 ir 25,000 rusų kareivių užmušta, paimta ne
laisvėn arba išbėgiojo.

Daug rusų amunicijos, tankų, patrankų teko suomiams. 
Tankai, trokai, patrankos palikti 20 kilometrų plote.

dar nepaskelbtos, bilių, daug kitokių ginklų ir 
rusų divizija tapo karo reikmenų.
spąstus Sortavala

Jau prieš tris sa- šiaurėje,
atmuštos.

Rusų atakos Karelijoj ir 
Markajarvi sektore,

Detalės 
Bet 18-toji 
pagauta į 
apylinkėje,
vai tęs buvo pranešimų, kad ru
sų kariuomenei šioje srityje 
gresia pavojus. Vėliau pasirodė 
pranešimų, kad suomiai apsu
po rusus. Dar vėliau kitos ži
nios sakė, kad rusų likimas 
esąs nulemtas, jeigu jie nesu
silauks pagalbos; kad suomiai 
turi rusus suėmę, bet urmu 
nepuola, nes jų pajėgos men
kesnės, nes jie laukia, kad ba
das priverstų rusus pasiduoti. 
Pirmadienio pranešimai patvir
tina šitas žinias 
pranašavimus. *

Oficialių Žinių 
divizijos sunaikinimą iš karto 
negauta. Jeigu šie neoficialus 
pranešimai pasitvirtins, tai 
suomiai jau bus sunaikinę nuo 
karo pradžios keturias rusų 
divizijas, neskaitant daugybės 
Stalino kareivių žuvusių ma
žesnėmis grupėmis.

Dvi rusų divizijos — 163-čia 
ir 44-ta 
Suomusalmi fronte. Viena di
vizija žuvo ežero Tolva apy
linkėje, o dabar ketvirtoji su
draskyta į rytus nuo Sorta
vala.

ši 
sams 
šyvą 
pats 
gen. 
sios 
Ladoga ežerą suomiams 
Ii jos fronte už nugaros, 
sekos tokios: ofensyvas 
kytas, tarp 18,000 ir 
geriausios Stalino kariuome
nės išblaškyta.

Ne stebėtina, sako karo ko
respondentai, kad paskutiniuo
ju laiku pašėlusiu įnirtimu ru
sų lėktuvai atakuoja Suomijos 
miestus; tur būt keršija suo
miams už smūgį Sortavala sri 
ty.

Oficialus suomių komunika
tas pirmadienį kalba: Trys ru- 
sų atakos į šiaurės rytus nuo 
Ladoga ežero atmuštos. 500 ru
sų žuvo. Suomiai paėmė septy
nis rusų tankus, keturias ka* 
nuoles, daugiau nei 30 autome-

pirmesnius

apie 18-tos

buvo sunaikintos

paskutinioji nelaimė ru- 
esanti skaudžiausia. Ofen- 
šiame sektore suplanavęs 
rusų jėgų komanduotojas, 
Štern. čia dėtos stipriau- 
pastangos užeiti aplink 

Kare- 
O pa- 
sulai- 

25,000

Rusų lėktuvai nakti 
mis atakuoja Suo

mijos miestus

r

NAUJIENŲ-ACM E Tftlenhoto
Paavo Nurnii, pagarsėjęs suomių bėgikas (po kairei), ir Taistoi - Maki, išgar

sėjęs šių dienų suomių atletas. Jie abu atvyko į Ameriką.

BALKANŲ ANTANTĖS KONFERENCI 
JA PASIBAIGĖ

GLAUDESNIO KOOPERAVIMO NEPAVYKO ATSIEKTI

BELGRADAS, Jugoslavija, (Balkanų antantės šalių steng- 
vas. 5. ■— Balkanų antantės 
— Turkijos, Graikijos, Rumu
nijos ir Jugoslavijos — trijų 
dienų konferencija pasibaigė. 
Konferencijoje Rumunija no
rėjo glaudesnio visų keturių 
šalių kooperavimo, militarinės 
sąjungos nuo svetimų šalių ag
resijos apsiginti.

Glaudesnio kooperavimo ne
atsiekta. Nutarta dar septyne
rius metus palaikyti antantę. 
Bet savo santykius su dides
nėmis valstybėmis ' kiekviena

sis nustatyti paskirai.
Visos keturios valstybės su

tiko, kad jų svarbioji užduotis 
einamuoju laiku yra išlaikyti 
taiką Balkanuose.

Vokietijos spauda, komen
tuodama konferencijos tari
mus, sako, kad talkininkų už
mačios įvelti Balkanus į ka
rą nepavykusios. Kitą vertus, 
talkininkai kalba, kad Vokieti
jos interesai negalį džiaugtis 
laimėjimais.

DEMOKRATŲ PARTIJOS KONVENCI 
JA CHICAGOJE

HELSINKIS, Suomija, vas. 
5. — Rusų lėktuvai praktikuo
ja naują metodą. Jie 
atakuoja Suomijos 
Numeta padegančias 
uždega kai kuriuos 
paskui mėto bombas,

naktimis 
miestus, 
bombas, 

pastatus, 
terorizuo

dami gyventoj ūs keletą valam 
dų. Naktimis atakuojami Vi- 
borgas, Abo ir kiti Suomijos 
miestai.

Kart kartomis rusai yra pa
reiškę, kad jų lėktuvai Suomi
joj atakuoja tik karinės reikš
mės vietoves. Nakties metu to
kias vietoves įžiūrėti neįmano
ma. Ir ne karinės vietovės ru
sams rupi. Jų pastangos yra 
bauginti civilius šalies gyven
tojus. Tačiau rusų žygiai šito 
tikslo neatsiekia. ,

Rusai džiaugiasi 
“laimėjimais”

MASKVA, Rusija, vas. 5. 
— Laikrašty “Raudonoji Ar
mija” pirmadienį patalpintas 
editorialas, kuris sako, kad “di
delių laimėjimų atsiekta vada
vimui suomių iš Mannerheimo 
jungo”.

Rusų generolas su 
šaudytas dėl nepasi 

sekimų Suomijoj
HELSINKIS, Suomija, vas. 

5. — Rusai pražudė dvi ka
riuomenės divizijas Suomusab 
mi fronte — 163-čią ir 44-tą. 
Vienos tų divizijų komanduo
to jas, generolas Vinogradov, 
tapo sušaudytas, sako prane
šimai pasiekią suomius.

Naciai atima vokie-į KARO ŽINIŲ 
čiams radijo prie

taisus
SUTRAUKA

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
5. — Hitlerio smogikai kolek- 
tuoja visoje Vokyti joje prie
taisus, kuriuos ant ausų užsi
dėjus pagaunami radijo prane
šimai. Radijo setai nekolektuo- 
jami. Kolektuojami tik ausi
niai telefonai.

Aiškinama, tie prietaisai rei
kalingi esą kareiviams ruošti 
tarnybai fronte. Tačiau neofi
cialus aiškinamas yra kitoks. 
Vokietijoje uždrausta klausy
tis svetimų šalių pranešimų 
per radiją. Kai radijo praneši
mai gaunami per reguliarius 
garsiakalbius, tai juos lengva 
nugirsti kitiems. Todėl vokie
čiai vengia uždraustų praneši
mų klausytis per šitokius ra
dijus.

Kas kita su pranešimais pa
gaunamais prietaisus užsidėjus 
ant ausų. Juos ■ girdi tik besi
klausąs asmuo. Tikslu sulaiky
ti klausymąsi uždraustų prane
šimų dabar ir atimami 
prietaisai.

sakyti

Ledas sutrukdė 
sisiekimą tarp Vo
kietijos ir Švedijos

su

WASHINGTON, D. C., va- Philadelphiją 38, už San Fran- 
sario 5. — Demokratų partijos cisco 7 ir už Housloną 2 bal- 
nacionalinė konvencija kandi
datams į prezidentą ir vice
prezidentą nominuoti šią vasa
rą bus laikoma Chicagoje.

Chicaga nupirko konvenciją 
už $150,000. Konvencijos norė
jo ir'kiti miestai, kaip Phila-’kyti savo konvenciją po to. 
delphia, San Francisco ir Hou- kai jau republikonų partijos 
ston. Bet už. Chicaga buvo pa-1 konvencija bus pasibaigusi, 
duoti 48 komitimanų balsai, už Fariey paskirs laiką.

sai.
Nacionaliniam partijos pir

mininkui Farley’ui pavesta 
statyti konvencijos laiką.

Demokratų partija nori

nu-
Jungt. Valstijos ne 

siunčia aliejaus 
Rusijai

lai-

LONDONAS, Anglija, vas. 
5. — Dar vieną rusų diviziją
— 18-tają — suomiai sunai
kino, sako, pranešimai gaunami 
Londone pirmadienį.

PARYŽIUS, Francuziją, vas 
5. — Franeuzų ir vokiečių pa
truliai parodė veiklos vakarų I 
fronte. Prastas oras sulaikė 
aviacijos žygius.

LONDONAS, Anglija, vas. 
5. — Mohandas Gandhi pasi
kalbėjime su Anglijos^ vice-ka- 
ralium pirmadienį atmetė Bri
tanijos pasiūlymą Indijai do
minijos teisių po to, kai karas 
pasibaigs. 1

LONDONAS, Anglija, vas. 
5. — Politiniuose Anglijos ra
teliuose reiškiama nuomonė, 
kad artesnį Balkanų šalių ir 
talkininkų kc-operavimą tikru
moje užblokavo Italija.

LONDONAS, Anglija, vas. 
5. — Uždarytas tūlas skaičius 
Britanijos plieno ir medvilnės 
įmonių dėl anglių trukumo.

LONDONAS, Anglija, vas. 
5. — Britanijos inžinierių uni
jų vadai svarsto klausimus, 
kaip padidinti amunicijos ir 
ginklų gamybos našumą. No
rima palaikyti darbą įmonėse 
24 valandas paroje. Svarstomas 
klausimas paėmimo 1,000,000 
moterų į įmones.

PARYŽIUS, Francuziją, vas. 
5. — Rusija nestengia padėti 
Hitleriui kariauti ir kartu teik
ti reikalingų Vokietijai žalia
vų. Hitleriui teks pasirinkti, ar 
jis nori karinės Rusijos pagal
bos, ar jos žaliavų, mano Pa
ryžiaus politiniai sluogsniai. '

HAAGA, Holandija, vas.
— Holandijos armijos viršinin
kas rezignavo. Jo nuomonė 
skyrėsi nuo kitų ryšium su 
reikalu priešlėktuvinės apsau
gos Holandijai.

STOCKHOLM, Švedija, vas. 
5. „ Jungt. Valstijų legacija 
Stockhplme nuginčijo Švedijos 
laikraščių pranešimus, buk 

•'aliejus iš Jungt. Valstijų yra 
siunčiamas Rusijai.

Japonijos generolai 
sujaudinti

stu-
Komisija

Žemės drebėjimas Lenkai pabėga iš in
Graikijoje ternavimo stovyklų

ATĖNAI, Graikija, vas
— Žemės drebėjimas jaustas 
protarpiais Katerini apylinkėje 
sekmadienį. 6,000 žmonių, iš
bėgę iš savo 'namų, gyvena lau-' 
kuose. 16 žemės kirčių jausta 
taipgi pereitą šeštadienį.

ZAGREB, Jugoslavija, vas.
— Vokietijos konsulai pa- 

_.‘°i reiškė protestus Vengrijos ir 
(Rumunijos vyriausybėms. Jie 
sako, kad kasdien po 500 len
kų, buvusių kareivių, pabėga 

(iš internavimo stovyklų Ven
grijoj ir Rumunijoj ir keliau
ja į Francuziją su vokiečiais 

f rija, kur yra 
taipgi franeuzų armija.

Gal tiek daug lenkų kasdien 
nepabėga iš stovyklų, bet, ap
skaičiuojama, tarp 50 ir 100 
jy

D

Pakrikštiję Helsinki ^'riaut‘arba ’Sv
Į Stalingradą

NEW YORK, N; Y., vas. 5. 
— Columbia Broadcasting Sy
stem praneša, kad ji pagavu
si pranešimą per radiją, kuris 
sako, jogei Suomijos sostinę 
Helsinkį komunistų “vyriausy
bė” Terijokuose pakrikštijusi 
į Stalingradą, o miestą Turku 
į Hitlerštadtą.

pabėga kasdien.

Kibai nugalėti
SHANGHAI, Kinija, vas. 5. 

— Japonijos kariuomenės at
stovas pareiškė, kad stiprios 
kinų jėgos tapo nugalėtos, kai 
jos mėgino atsiimti miestą Nan- 
ning, į vakarus nuo Cantono. 
Tuo patim pranešimu japonai 
apsupo 50,000 kinų j vakarus 
nuo Pingyango. Jie tikisi ap
suptą armiją visai išsklaidyti. 
Dar 150,000 kinų japonai sa
kosi pasupę toj pačioj srity, 
tik kiek atokiau.

TOKIO, Japonija, vas. 5. — 
Nuo karo pradžios iki šiam lai
kui Japoniją valdo generolai 
— nors parlamentas veikia ir 
kai kurie . vyriausybes nariai 
yra civiliai žmonės.

Generolų galia vyriauja. Bet 
prieš keletą dienų parlamento 
narys Takao Saito, kalbėdamas 
parlamente pareikalavo, kad 
vyriausybė pasakytų, kokie 
yra Japonijos karo Kinijoj tik
slai.

Saito kalba taip įžeidė gene
rolus, kad jie iškėlė reikala
vimą nubausti Saito.

Parlamento komisija 
dijuoja incidentą.
ne tiek pritaria Saito, kiek ma
no, kad generolų reikalavimas 
nubausti parlamento narį fak- 
tinai reiškia parlamento teisių 
užurpavimą.

Pirmadienį kitas parlamento 
narys, Kiroku Oguchi, vėl iš
ėjo su kritika Valdžios. Jisai 
sako, kad vyriausybė deda vi
sas pastangas amunicijos ir ki
tokioms karo reikmenų įmo
nėms plėsti, bet užmiršta tai
kos laikų pramones.

Ryšium su šitomis atakomis 
keliamas klausimas, ar tik Ja
ponijoj nepradeda stiprėti nuo
taika prieš generolų šeiminin
kavimą.

1,100 lėktuvų pasta 
tė talkininkams

AmerikojeSTOCKHOLM, Švedija, vas. 
5. — Europoje šįmet šalčiau
sia į 11 metų žiema. Užšalo 
net keliai, kuriais Vokietijos 
laivai plaukdavo į Švedijos uo
stus. Iki šiol dar ledlaužiai 
palaikė jurą atvirą, bet sek- 
madineį laivų plaukimas tapo 
visai sulaikytas.

vas.WASHINGTON, D. C
5. — Nuo karo pradžios iki 
šiam laikui Amerikos įmonės 
jau pastatė talkininkams 1,100 
lėktuvų. Jungt. Valstijų įmo
nės yra gavusios užsakymų pa
statyti talkininkams 4,000 lėk
tuvų.

Jungt. Valstijų girių
rezervai mažėja

Admiralitetas

laivo įgulos nariai 
« *

kirtimui.

VVASHINGTON, D. C., vas 
5; — Frank Murphy pirmadie
nį užėmė vietą kaipo Vyriau 
siojo Teismo narys.

ROMA, Italija, vas. 
Mussdlinio laikraštis “11 
lo dTtalia” editorialu 
Francuziją, kad Italija 
lauja koncesijų Suez kanale.
Jeigu geruoju jų negaus, tai 
problemą ji išriš ginklų pa
galba, sako Mussolinio laikraš
tis.

vas.
paskelbė'

5. — 
Popo- 
įspėja 
reika-

Chicagai ir apieknkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

Daugiausia apsiniaukę; tem
peratūra mažai tepasikeis; sau
lė teka 6:59 v. r., leidžiasi 5:10 
vai. vak.

Gandhi ir Britanijos 
atstovo konferencija

CALCUTTA, Indija, vas. 5. 
— Pirmadienį turėjo įvykti 
Indijos veikėjo Mohandas K. 
Gandhi ir Britanijos vice-kara- 
liaus ir generalaus gubernato
riaus Linlithgow konferencija. 
Laikraštis “Star of India” sa
ko, kad Britanijos atstovas pa
siūlys Indijai dominijos teises 
30-čiai metų po to, kai karas 
pasibaigs. Britanija businti at
sakinga dėl krašto apsaugos

Italija reikalauja 
koncesijų Suez 

kanale
Frank Murphy Vy

riausiojo Teismo 
narys

Paskandino laivą 
minų gaudytoją

WASHINGTON, D. C., vas. 
5. — United States Forest Ser
vice įspėja, kad šalies girios 
yra naikinamos. Daugiau me
džių iškertama, negu spėja jų 
užaugti. Forest Service pataria 
plėsti valdžios nuosavybes miš-.

LONDONAS, Anglija, 
5. 
pirmadienį, kad tapo paskan
dintas Britanijos laivas minų 
gaudytojas Sphinx. Bijoma, 54 kams ir valdžios kontrolę jų’ 

1 bus žuvę.
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SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui Šliupui
-------------------- AL. MARGERIS --------------------

rikos lobiai, ir magė, traukė jį! 
nesuvaldoma, nenugalima auk
so ranka .., ......

Parėjęs namo, metė švarką 
ant suolo, sėdo užstalėn, nu
stumdamas besikaunančius, 
pasiilgusius vaikus, kurių bu* 
vo penketas vienukais ir dve-

Kam Versti Vaikus 
Imti Neskanų 
Liuosuotoją 

kurie t<5yai <Į&fo hlaid$. yerscĮan)!

—Ten, sako, Bokęli, visi 
aukso šaukštais valgo.

karalių kraštas,

ŽODIS SKAITYTOJUI
(Tęsinys)

—Žinau, žinau, famošėij. Kur 
gi nežinosi, dievobaimingas 
žmogus būdamas. Tik bedieviai, 
tik paklydėliai apie tai nieko 
nežino. Žinau, — dar kartą pa
kartojo Rokas ir nutilęs tylėjo 
Susisuko, matyti, jo galva, o a- 
kyse pradėjo blyksėti Amerikos 
auksas, maišytas su jo kaimy
no, Antano, krauju ir 
ugnimi...

Taip, jis tylėjo, Dėt 
šius Pliopa varė toliau,
žinia, kada jis butų suradęs 
savo kalbai galą, jeigu ne ge
ležinkelis, kur Rokas dirbo— 
naujus pabėgius vieton senų 
dėjo. Dabar,
darbavietę, išsivilko ir šoko 
dirbti. Jis norėjo, mat, greitai 
darbą baigti, anksti namo par
eiti ir pasakyti savo žmonai,

šėtono

i'amo- 
Ir ne-

savo

taną, Ameriką, šimtus dolerių 
ir, žinoma, šliuptarnius.

O Tamošius, dar geroką krū
vą savo žinių iš išminties pa

LIETUVIŲ KALBOS

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

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

pylęs tiesiog ant geležinkelio, 
nes Rokas neturėjo kada klau
syti, patapšnojo jam petį, pa
sakė “sudiev” ir nuėjo savo 
keliais, nemokamas žinias 
skleisdamas ir gilias šėtono 
minkles rišdamas.

Rokas skubėjo, plušo, gali
ma sakyti, kiek tik drūtas. Jis 
dažnai pasispiaudė delnus, į- 
tempė stiprius savo muskulus, 
bet darbas jam šiendie nėjo, 
nors imk ir plyšk. Viskas py
nėsi, maišėsi, tarsi jis butų tik 
pradininkas, o ne senas, įgu
dęs meistras. Ima, pavyzdžiui, 
pabėgį, o paima bėgį, ir tik šio 
pakelti negalėdamas, susipran- 
tą klaidą darąs. O jis visados 
buvo gerų, grabių nagų darbi
ninkas ir darbą paprastai baig
davo anksčiau už kitus, ir 
traukdavo namo, švilpaudamas 
kokią nors jaunų bernų links
mą meliodiją.

Bet šiandien jam nebesisekė. 
Perdaug jau, mat, jis buvo su
sidomėjęs Tamošiaus Pliopos 
žiniomis apie Ameriką. Per
daug jau stipriai veikė tos ži
nios jo galvą, sukeldamos te
nai begalinių vilčių, troškimų 
ir ryžtingumo ugnį, kuri svilin
te svilino jo padus, kad tiktai 
eitų, keliautų ir pasiektų tą vi
sų vargdienių laimės kraštą, 
kur aukso gabalais tėra išklo
tas net upių dugnas... Ir jis,

sas septynetas. Jie visi sužiuro, 
akutes išplėtė ir stebėjosi, kas 
su jų geruoju tėveliu šiandien 
pasidarė? Kai kurie ne| ir pra
virko. Paskui jis pakėlė akis 
į savo žmoną ir tvirtu, kietos 
valios užgrūdintu balsu tarė, 
trenkdamas kumščiu į pliką

—Važiuoju Amerikon! *
Trenksmo atgarsiai kiaurai 

perėjo visą lindynę.
Jo žmona ir vaikai apstulbę

—Važiuoju Amerikon!!
—Rokai! Ar iš galvos kraus

tais!? Taip staiga. O iš kur tu 
pinigų imsi kelionei?—paga
liau atsiliepė jo žmona, Kąstė, 
kuri stovėjo prie krosnies ir 
maišė puodą, matyti, kukulius 
virė vakarienei.

—Važiuoju Amerikon! I!
Vėl smoge Rokas į stalą taip 

smarkiai, kad net šaukštas iš 
Kastos rankų iškrito ir nu
skendo kukuliuose, o vaikui 
pašoko ant kojų, išskiriant du 
mažuliu dvynuku, kuriuodu 
čiurinėjo asloje, tarsi pelės, ir 
viską šnekino su savo da-da, 
da-da.

—Rokai! Tu tikrai iš galvos 
kraustais!. Kas tau pasidarė? 
Sakyk. Jbu, tur būt, ir vėl pas 
Mauškę užsukai, stiklelį kitą 
ant tuščios dūšios išlenkei, tai 
dabar tau ir ožkos kaustytos,

—Važiuoju Amerikon! Sa
kau, kad važiuoju Amerikon!!

ties sparnais, lėkė j tą aukso

Taisykite Savo
Varnus Pakol
Viskas Atnige

lo gabalus, dėjo į maišus, skry
nias ir siuntė savo žmonai, vai
kams—-visai šeimai, skurdo bei 
vargo mariose gimusiai ir to 
pačio skurdo bei vargo mario
se skęstančiai. •. ;

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spuiką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Šitokiais plačiais svajonių 
sparnais beskra jodamas, Ro
kas vos ne vos su saule tebai
gė savo darbą. O pirmiau kur 
tai kas anksčiau baigdavo. 
Trenkė viską žemėn, užsimetė 
apt nugaros švarką ir nusku
bėjo namo, kojomis, tarsi, že-

Kai 
vaikus imti neskanų, sarginanti Vaistų 
kiant jiems Uuo?udt?jo. Vaikus pyksta 
tokios pabąudps. Ii* tas viskas yra visai 
reikalinga.

* .' z ’ ■
Kada jusjj vaikams reikalingu Jiupsųptpjas, 
daryk, kaip milijonai modernių motinų da
ro—duok jiems Ex-Lax! Jums nereikta ra
ginti jaunuolius imti Ex-Lax, colto. kad jis 
gardus, kaip akanys k^koladas. Kas dar 
svarbiau, Ex-Lax yra Švelnus liuosuotojas, 
tinkąs jautriems, piažiein? vidurėliams. Jis 
veikla yiduriup švelniai, lengvai, be prie
vartos ir išsitonipiųio. 

■ > ’

Ex-Lax yra geras nuaugusiems ir vaikai#? 
taip pat. Visose vaistinėse po 10c. ir 25e.

—-Jau ir visi kaimynai girdi. 
Nuštilk, Rokai. Subėgs—kaip 
ant dyvų kokių.

—Važiuoju Amerikon! Va
žiuoju tuoj! Ar man—šitokiam 
vyrui (pakėlė Rokas plačius, 
stiprius savo pečius ir>'ištiesė 
mušk ui i ngus, kietas, kaip gele
žinė dalba,' rankas)—užpečkyj 
kvaukšoti? Ar man—šitokiam 
vyrui?! Ne! Ne man čionais, 
kaij) kopūstams statinėje, rūg
ti. Ne man—šitokiam vyruk 
Dar jaunas, stiprus ir pačioje 
sveikatoje esu. Dar jaunas!

mes nebesiekdamas. Prieš joKalnus nuversti galiu! Tai'ko- 
’akis stovėjo neapsakomi Ame-’dėl man nevažiuoti Amerikon,

GRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimto Perkant $7.65
5’ tonus ar daugiau ........................... ■
PETROLEUM CARBON COKE $7R75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

dirbti giliai po žeme, kąsti 
auksą — anglį, — maišėsi Ro
kas,—ir siuntinėti tau—vai
kams dolerius šimtais, tūks
tančiais—kaip siuntinėja Anta
nas ?!

sąvo 
rei
de!
ns-

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKI! JI I’AKEICIANČIV!

Gaminama tik vienas tikrą? Ex-Lax I 
Įsidėmėkite reide? įnt
dėžutė? ir kiekvieno? , plytelės. Kad 
gautumėt gera? paselinęs, reikalau
kite originalfo Ex-La^

krutinės du gilus ^atodūsiui, o 
iš akių — ašaros *.,

—Tąi Ameriką, Nuvažiavo 
plikas; o dabar jau skrynias 
pinigų prisižėręs turi. Parva
žiavęs dvarus pirks, O čia lupk 
žmogus nuo saulės iki saulės 
už tas penkias dešimtis kapei
kų. O paskui apsirėdyk, mai
tinkis, vaikus augink ir gy
venk’ kad nori, už tas penkias 
dešimtis kapeikų! Ton kitaip. 
Ten aukse žmonės braidžioja, 
o čia—purvyne, varge ir skur-' 
de .....

—Ten ponu, karalių kraštas, 
o čia—Čia tik ubagų, skur- 
deivų . •. Žiūrėk, žiūrėk (rodė 
Rokas pirštu) į šituos vaikus. 
Kaip jie aprengti, kaip jie at
rodo? Ar tai panašus į žmo
nes? Ar šitaip ... Žiūrėk į sa
ve. Skarmalai—vieni skarma
lai! Ką mes turime? Kaip mes 
gyvename?

Įsitempė Roko gyslos ran
kose, lupos drebėjo. O Kastė 
žiurėjo į savo palaidinukę, ku
ri vos nevos bedengė žemai 
nukarusias, septynetos vaikų 
iščiulptas jos krūtis. Nenulaikė 
ji akių ir nuo visos septynetos 
suskarmalėjusių 
riuos nors imk ir 
napes žvirbliams 
kilo jos akys į 
varvančias lubas, 
į negrįstą, drėgną

Ir Rokas 
trenkė:

—Važiuoju 
gu Antanas 
šimtais, tai aš siųsiu tūkstan
čiais. Važiuoju Amerikon, ir 
tiek!—Dar kartų jis trenkė sta
lą, kad net dubenys pašoko, o 
vaikų akys išsivertė, kaip ku
kuliai.

(Rus jaugiau)

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ S ALE J E 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

vaikų, ku- 
statyk į ka- 
baidyti. Pa- 
aprukusias, 

nusileido ir 
aslą.

žvalgėsi, ir

Amerikon! Jei- 
pinigus siunčia

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

IKIV SPECIALISTAI

NAUJIENŲ
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPi
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
i.o, skaudamą akių karštį, atitais- 
trumparegystę u toliregysię, Pri 

< ogia teisingai akinius Visuose ai 
įtikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

vALANDOS. 2—4 popiet ir 7—t 
'«aro, trečiadieniais n sekmadi* 

niais pagal susitarimą, 
telefonas HEMLOCK 6111

Kreivos akys

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso-

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John 
Bartkus

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

ir .susitarus.

■S

Klausykite musų rądio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
inečiąis, 1P:OP yą|, ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU SALTIMIEBU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO įSTAlGA

Ambulancb -
i DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So, Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6739
Namų Tel. VIRGINIA 242J

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

KITATAUČIAI

—Kaip Au tanas ?!—sušuko 
Kašte,—Ar tai jau ir vėl Anta
niene. gavo šimtus iš Amerikos?

—Tai dar negirdėjai? neži
nai?

—Iš kur gi aš čia taip greit 
išgirsiu, ar sužinosiu, kasdieną 
namie su vaikais betupėdama.

—O aš šiandien viską suži-j 
nojau, viską, kaip ant delno, i

—Tai pas Mauškę------- -
—-Ne, ne!—perkirto jos kal

bą Rokas.—Nors sykį liaukis į 
su tuo Mauškę. Aš šiendien pas j 
jį nė būti nebuvau. Iš ryto, ži
nai, skubėdamas darban, pasi
vijau kažkur begurinantį Ta
mošių PĮiopą, o tas tuoj ir iš
pylė, viską išpylė. Sakė, kad 
dabar Antanienė net keturis 
šimtus rublių gavusi.

—Keturis šimtus rublių! Die
vulėli tu mano, ir vėl keturis 
šimtus rublių! Juk tik jam ten 
aitvaras tuos pinigus neša,— 
niekas daugiau. Pamanyk, ke
turis šimtus rublių., keturi# 
šimtus rublių...

—Taigi, Kastete, taigi- Jeigu j 
ne čia pat, jeigu ne kaimynas, 
kas gi galėtų tjkėtL kas gi? 
Juk tai eudai, tikri eydg.L

—Gudai, Rokeli, eudai.
—Ir sykiu Amerika, Kastete, 

Amerika. Tai Amerika! Ten 
žmonės šlapelėmis pinigus se
miu, aruodus prisipilą, o čia 
ir kišenini tušti (stvėrėsi Rp- 
kas už susiplojusių savo kiše*- 
litų).

Je. je,™išsiveržė iš Kastės

Laidotuvių Direktoriai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wcst 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

w

ADVOKATAI

No. 2449

st.
i Vardas ir pavardė

Garsinkitės “N-nose
Adresas

Miestas ir valstija

1824
3395

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
| 17J9 So, Halsted Sk, Chicago, IU.

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie VVestern Avenue

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. . .
Phone MIDW\Y 288

com. i^o. NuotfcRART siRvice. ve.
CUTVVORK LINENS J’ATTERN 244©

No. 2419—Baltiniams išsiuvi nė j i mai.

Tęl. YAĘDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik 

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 įki 4 Ir 7 iki f 

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A, Šimkus 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST,

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 ik)

i)r, F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

A. Montvid, M. D.
West Town Statę Bank Bidg. 

20PP WĘST MADISON STREET 
Vai. 1 ikiv3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEĘLEY 7330 
Namu telefonas Br<mwlck 0597

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutarti

Yards 1139
Yards 113>

lauillh Hi'iiiitiiiiHiiiiiiiiiiiim

KOPLYČIAS

DALYSE
iiiaimiHMMiMi.iiiiiiMnmĮiuMi

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place

Tel. Pullman 1270

Cicero

Phone Grovehill 0142

I. J. ZOLP Phone Yards 07s<
1646 West 46th Street

3354 So. Halsted Street

iiiiiliiiiiiiiŲŲŲiiiiHiniiiliniiii

NARIAI
Chicagos

Lietuvių
direktorių
A&ociacUos

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

SKYRIUS: 42r44 East 108th Street

4704 So. Western Avenue

Ambulance
Patarnavi
mas Diena

ir naktį
TURIME

VISOSE MIESTU

Yards 078.

Phone Danai 2515

ALBERT V. PETKUS
Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituamca Avenue phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
£834 So. We$jtern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULĘVIČIUS
4348 S. California Avenue Phw Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
YARDS 1419

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos;

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

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hy.de Park

Tel.%25e2%2580%2594Hy.de


Antradienis, vasario 6, 1940

Atgautasis Vilniaus Kraštas
Apytikriais apskaičiavimais, 

dabartine sutartimi su Sovietų 
Sąjunga, esame atgavę buvusių 
Lenkijos okupuotų žemių apie 
6,880 kvadratinių kilometrų su 
apie 430.000 gyventojų. Atgau
tasis kraštas yra beveik tris 
kartus didesnis už Klaipėdos 
kraštą, užima tokį žemės plotą, 
kaip Ukmergės, Utenos ir Tra
kų apskritys drauge. Netekus 
Klaipėdos krašto, Lietuva tetu
rėjo 53,250 kvadratinių kilome
trų su apie 2,350,000 gyventojų. 
Dabar Lietuva užims apie 60,- 
120 kvadratinių kilometrų že
mės plotą, kuriame gyvens apie 
du milijonai aštuoni šimtai tūk
stančių gyventojų. Atgautasis 
žemės plotas sudaro apie 12.9 
procento buvusios Nepriklauso
mos Lietuvos. Visiškai tikslus 
skaičiai paaiškės po kurio laiko.

Atgautasis Vilniaus kraštas 
turi nemaža miškų, ežerų, upių 
ir upelių. Miškų yra apie penk
tadalis viso atgautojo žemės 
ploto. Didžiausia giria yra Rū
dininkų, ji užima net 60,009 
hektarų. Nemažos girios yra a- 
pie Lavoriškes, Beždonis, Pa
bradę, Švenčionėlius, Kaltinė
nus. Esame atgavę apie 30 eže-

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmą

NekentSkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasieks nepaprastą palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strSnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

MADOS

No. 4305—Pavasariui suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 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
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 St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739' S. Halsted St., Chicago, Ilk

Čia Įdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdj No------------

Mieros____________per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

rų ežerėlių. Iki šiol didžiausias 
ežeras Lietuvoje buvo Dzūkų 
krašte, apie Alytų, Dusios eže
ras, 2330 hektarų ploto. Dabar 
didžiausieji ežerai bus atgauta
jame krašte: Drūkšių ežeras, 
kurio rytiniu krantu eis siena, 
4,500 hektarų, ir Dysnių ežeras 
2,400 hektarų. Abu ežerai gra
žus ir įdomus, tai bus puikios 
vietos turistams ir sportinin
kams. Iš Vilniaus į juos galima 
nuvykti geležinkeliu. Taip pat 
dabar Lietuvoje bus visas Lu- 
šos, Dubingių ir keli kiti ežerai, 
kuriuos anksčiau kirto buvusio
ji administracijos linija. Dubin
gių ežeras net 22. kilometrų il
gumo, nemažiau ilgesnis ir Lu- 
šos ežeras. Iki šiol ilgiausias 
ežeras 16 km. buvo x Aisėtos 
ežeras. Labai gražus ir įdomus 
Trakų ežerai, kur narsusis Kęs
tutis buvo įkūręs sostinę. Įdo
mus ir kiti ežerai, kuriuos da
bar laisvai galėsime lankyti iv 
jais gėrėtis.

Atgavome didelę dalį Neries, 
beveik tiek pat, kiek jos turė
jome. Dabar Neries turime apie 
226 kilometrus (visas upes il
gumas nuo ištako 510 kilomet
rų). Turimos upės ruožas pats 
svarbiausias, kaip tvirtina prof. 
Kolupaila, nes jis turi 90 metrų 
vandens kritimą, šiame Neries 
ruože, busią galima pastatyti 8 
elektros stotis, kurios duos 95,- 
000 kilovatų energijos Vilniaus, 
Kauno ir kitiems miestams. 
Prie Turniškių elektros stotis 
jau statoma. Gauname veik vi
są Merkį (215 km), Žeimicnos 
115 kilometrų ir keliolika kitų 
upių upelių, kurios įkinkytos į 
darbą duos nemaža naudos.

Atgautame Vilniaus krašte y- 
ra apie 350 kilometrų geležin
kelių, iš jų apie 30 kilometrų 
siaurųjų. Sakoma, kad dabar 
gražiausias ir įdomiausias Lie
tuvos geležinkelis busiąs tas. 
kuris eina iš Vilniaus pro Pa
bradę, Švenčionėlius, Dūkštą į 
Daugpilį. Jis eina per kalnuotas, 
ežeringas ir miškingas vietas. 
Tuo 'geležinkeliu galima bus 
lengvai iš Vilniaus pasiekti ii 
gražiuosius Zarasus, kuriems 
geležinkelis dabar buvo labai 
toli, Molėtų ir kitas rytų Lietu
vos gražiąsias vietas. Iš Vil
niaus į apylinkes eina apie 10 
šakų plentų, kurių bendras ii 
gis apie 350 kilometrų, šiemet 
lenkai buvo bebaigiu tiesti plen
tą iki administracijos linijos 
Vievio link, jis turėjo susijung
ti su musų tiesiamu Kaunas— 
Vievis plentu ir sudaryti Kauno 
—Vilniaus plentą, kurį pabai
gus, dabar galėsime be jokių 
formalumų tiesiai iš Kauno 
vykti į Vilnių. Savaime aišku, 
kad Vilnių su visa Lietuva teks 
sujungti dideliu plentų tinklu. 
Manoma, kad šiam reikalui teks 
nutiesti per 600 kilometrų plen
tų ir iš pagrindų atremontuoti 
esamus Vilniaus plentus.

Aplamai, Vilniaus kraštas yra 
gražus, įdomus ir mums mielas. 
Daug aukštų kalnelių, upių upe
lių, ežerų ežerėlių džiugins ir 
ramins kiekvieno lietuvio širdį, 
tiek svajojusią ir to krašto iš
siilgusią. Kai kur aukštumos 
siekia iki 285 metrų, pačiame 
Vilniaus mieste aukščiausios 
vietos 213 metrų. Tai aukštu
mos Liepų ir Ašmenos gatvėse. 
Bendras Vilniaus m. aukštis 
nuo juros lygio 128 metrai.

Esame atgavę 24 valsčius ir 
5 miestus. Didžiausias miestas, 
o kartu ir visos Lietuvos sosti
nė Vilnius, šių metų pradžioje 
turėjęs apie 210,000 gyventojų 
(Kaune yra apie 155,000 gyven
tojų). Kiti didesni miestai: Nau
joji Vilnia (Vileika) su apie 7,- 
000 gyventojų, gražieji'Trakai 
apie 3,000, Švenčionėliai apie 
4,000, Pabradė apie 2,500 gy
ventojų. Daugumoje miestų ii 
miestelių bei ežerų salose yra 
mums brangių senovės liekanų. 
Pilių liekanų yra Vilniuje, Tra- 

I kuose, Senuosiuose Trakuose,
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KORESPONDENCIJA
tiškai be apsiausto niekur ne
galima išeiti. O moterys švais
tosi su kailiniais lyginai tai]) 
pat, kaip ir šiaurinėse valstijo-

Jus Galite Įsigyti Moderną

Jtff Electros Pečiu

RIMO SAVYBES

-A Gražus
‘ Srovinis

Stilius

Turi Visas šias
GERESNIO VI-

Ir Senąjį savo pečių

' Už Tiktai >

AKINIAI VISOKIOS MADOS

ui*2.45
pritaikyti akims J
su (pilna garan- * >
tija. Ekzaminavimas akių veltui 
Lensą sulaužytą padarome u? 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitū 
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. 
Tel. Yards 2151.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvuod 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Miami, Florida
Blogas oras

Floridą užklupo netikėti šal
čiai. Kam teko Floridą kitais 
melais aplankyti šiuo laiku, tai 
šiemet tiesiog negali suprasti, 
kas atsitiko. Būdavo šilta, die
nos saulėtos — tikras malonu
mas voliotis pajūryje bei kai
tintis saulės spinduliuose. At- 
lantiko vanduo irgi būdavo šil
tas ir gaivinantis.

Visai kas kita šiemęt. Turis
tai tikrai jaučiasi suvįltj. H Su 
jais atsitiko taip, tarsi jie bėg
dami nuo vilko užbėgo ant 
meškos. Vadinasi, ne tik nuo 
šalto oro nemalonumų nepabė
go, bet susidūrė dar su dides
niais nemalonumais.

Dalykas tokis, kad visi namai 
čia yra pastatyti' prisitaikant 
prie šilto klimato. Tarpesic- 
niuose nėra oro, kaip tai yra su 
namais šiaurinėse valstijose. 
Taigi, kai dabar atsirado reika
las namus apšildyti, tai namų 
sienos ir lubos nepaprastai 
“prakaituoja”. Susidaro van
dens lašai, kurie krinta iš lubų 
lyg lietus.

Krautuvės darė didelį biznį
Krautuves, kurios laikė kero- 

sino kūrenamus pečius, per 
trumpą laiką išpardavė viską. 
Pardavė ir tuos pečius, kurie 
buvo numesti į kampą ir per 
kelis metus ten rūdijo. Paklau
sa tiems pečiams buvo tokia 
didelė, kad per trumpą laiką 
jų niekur nebebuvo galima 
gauti. Pritruko ir knatų tiems 
pečiams.

Namuose atmosfera nekokia: 
kur eini, visur užtinki kerosino 
kvapą. Mat, visi kerosino šildo
mais pečiais bando nuo šalčio 
apsiginti.

Iki šiol dar niekur nesimato 
žmonių, kurie dėvėtų baltus 
drabužius ir baltus batus. Fak-

Medininkuose, kai kur yra gra
žių istorinių rūmų, kiti mieste
liai ir bažnytkaimiai taip pat 
turi savo žymenybių, tręĮi yra 
svarbus geležinkelių ar plentų 
mazgai.

Savaime aišku, kad netrukus 
galėsime mes visas šias vietas 
aplankyti. Be jokių trukdymų 
galėsime pagarbinti Aušros Var
tų Mariją, pamatyti Vytauto Di
džiojo ir kitų Lietuvos kuni
gaikščių kapus, apvaikščioti Vil
niaus Kalvarijas, pasimelsti prie 
Dr. J. Basanavičiaus, Čiurlio- 
nies ir kitų žymių žmonių ka
pų Rasų kapinėse.

(Bus daugiau)

se.
Nuomos pakilo

Nors per paskutinius metus 
čia labai daug naujų namų pri
statė, bet butų ir kambarių 
nuomos nepaprastai pabrango. 
Pabrangimas siekia nuo 25 iki 
40 nuošimčių. Kai naujai atva
žiavusiam reikia butas surasti, 
tai nėra lengva, r.ę

Daug naujai pastatytų namų 
visai nesinuomoja. Jie pastaty
ti pardavimui.« Statymą finan
savo federalės valdžios agentū
ra, ir dabar parduoda tuos na
mus* išmokėtinai labai lengvo
mis sąlygomis.

Jei kas dabar atvažiuoja į 
Floridą su mažais vaikais, tai 
turi didelį vargą, nes šilto kam
bario niekur negalima gauti.

Vielos gyventojai sako, jog 
šiemet turistų antplūdis yra tie
siog rekordinis. Ir išgarsėju
siais “boom” metais tiek žmo
nių čia nesuvažiuodavo. Kai 
nuvažiuoji į biznio distriktą, 
tai niekur negali surasti vietos, 
kur galėtumei automobilį pasi
statyti. Vadinamosios “park- 
ing” aikštės visos yra automo
bilių prigrūstos, kaip silkės 
bačkoje.

šilto oro dar nebuvo
Nuo gruodžio pradžios iki 

sausio pabaigos dar nebuvo nė 
vienos dienos, kad būtumei ga
lėjęs žmogus nueiti į pajūrį 
pasimaudyti ir pasišildyti sau
lės spinduliuose.

O tuo tarpu per kelis rytus 
buvo šalnos, kurios pridarė ne
paprastai daug žalos. Apskai
čiuojama, jog dėl tų šalnų vai
sių augintojai turės nuostolių 
už daug milijonų dolerių. Apel
sinai ir kiti vaisiai jau ir da
bar žymiai pakilo (maždaug 
35%). Galima tikėtis, jog šiais 
metais vaisių kainos bus gana 
aukštos.

Likerių krautuvės daro 
gerą biznį

Šiais metais rekordinį biznį 
daro likerių krautuvės, šaltas 
oras visus akstiną “susišildyti”. 
Tad perka degtinę ir kitus stip
rius gėrimus tiek vyrai, tiek 
moterys. Perka ir geria, kad 
tuo budu galėtų atsiginti nuo 
drėgno ir šalto oro. O svarbiau
sia pasikalbėjimo tema — tai 
kada oras atšils.

Vakare žmonės grobsto laik-* 
raščius ir pirmiausia žiuri į oro 
biuro pranešimą. O ten daž
niausiai pasakyta, jog jokios 
permainos negalima tikėtis, — 
oras vis bus šaltas.

Ir taip kasdien per paskuti
nius dvejetą mėnesių.

M.A.Sharka.

O Pakeiskite savo senąjį pečių 
modernu elektriniu ir džiau
kitės visa elektrinio virimo 
nauda. Greitas. Lengvas, šva- 
rus-nė sudžių, nė purvo . . . 
puodai ir blėkos visuomet ži
bėto žiba. Ir valgiai gardesnį, 
maistingesni, nes jie išverda- 
mi savam natūraliam skystime.

Ateikite dabar ir pamatyki
te šiuos L & H Elektrinius Pe
čius.'‘Tai yta iškili vertybė 
grožiui ir perstatymui.

Mažas Įmokėjimas
Liekana,./ plius kiek palūkanų, iš
mokama p’atogiais mėnesiniais įna

šais su elektros sąskaitomis.

D;delis, Visai
Inzoliuotas 
Pečius

Trys 5 Greičių
Paviršio 
vienetos

A Didi Gera 
Ekonomiška 
Virykla

Sukamas
Svičius

A- Didelis
Pastalčius

LIBERALĖ
NUOLAIDA

—kuri padengs lai
dininkus, instaliaci

ją daug kur.

COMMONVVEALTH EDISON COMPANY

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

flirtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame 3^/^° ^a"
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

STANDARD
and.-----------------

LOAN ASSOCIATIONof Chicago CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT

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

Sub. 9 iki 8 vak.

PIRMA PAŽINTIS SU SUOMIAIS

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

INSURANCE"
(APDRAUDA)

f ?

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

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

NAUJIENOS I
1739 S. Halsted St, 
Chicago, TU.

'rardas - . —

Adresas -------------------------------

Miestas. ,-----------------------------

Valstija--------------------------------------
t
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LENKAI ĄPĮE LIE
TUVIUS

Nąujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau- 
įįenų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago. 111 Telefonas Canal 8500.

Mętams ---------LL2....... ....... $5.00
Pusei metų 2.75
Trinas mėnesiams —.......  1.58
Dviem mėnesiams 1.00
Vienąją mėnesinį 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......       $8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trįms mėnesiams...... .... ..........2.50
Pinigus ręikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymai.

dienraštis “Nowiny
(einąs Mihyąųkee,

Karo biznis
Kąi prasidėjo Europos karas, buvo manoma, kad ką- 

riaujančiosios valstybės duos npjžiiuškus užsakymus Ą- 
merikoje ginklams ir amunicijai. Bet iki galo pereitųjų 
metų tie užsakymai nebuvę labąi dideli.

Daugiausia karo pabūklų perka Ęrancuzija. Vien tik
tai gruodžio mėnesi ji pirkę Jungtinėse Valstijosė už $13,- 
984,000 karo lėktuvų ir už $1,065,000 įvairios amunicijos. 
Per ištisus 1938 metus ji išleido Amerikoje karo reikme- 
noms apie 3$ miliojius dolerių.

Anglija išleido 21 milioną per metus laiko. Suomija 
— $4,487,000. Stambiausią dali šitos sumos Suomija su
vartojo gruodžio mėnesį, pyasidėjus karui su Rusiją.

Tačiau ginklus Amerikoje perka taip pat Kinija, 
įvairios britų dominijos (Kanada, Australija) ir neutra
lios šalys, kąip antąi: Švedija, Holandija, Turkija, Ar
gentina, Meksika ir t.t.

Viso pereitais metais Jungtinės Valstijos pardavė 
kitoms šalims ginklų ir amunicijos už 204 milionus do
lerių. Bendroje šio krašto prekyboje tai nėra labai dide
lė suma. Todėl karę biznis dar nedaug tesumažino depre
siją.

Šiemet, reikia manyti, tas biznis žymiai paaugs.

Lenkų 
Polskie” 
Wis.) ištisai 1 persispausdino 
“Naujienų” redakcijos straipsnį 
— žinoma, išsįvertęs. jį į lenkų 
kalbą — iŠ sausio 31 d. jenai 
eina kalba apie pasibaisėtiną 
lenkų padėtį PO dviejų okupan
tu jungu. Straipsnio pradžioje 
buvo pastebėta, kad lietuviai 
yra patyrę praeityje įvairių 
skriaudų iš Lenkijos pusės, bet 
yįstiek jie negali šjandieU neiš
reikšti savo užuojautos lenkų 
tautai, kurį yra žudomą.

Persispausdinęs ■-Naujienų” 
editorialą, paminėtas lenkų 
dienraštis sako:

“Kai dėl tariamų Lietuvos 
skriaudų, patirtų praeity j e> 
butų galima apie tai parašyti 
ir įrodyti, kad tokio priekaiš
to iš lietuvių pusės lenkai ne-

“Svetimos idėjos”
Rusija šiandien laiko armijos garnizonus Pabaltijo, 

kraštuose. Daugelis žmonių bijo, kad raudonarmiečiai 
gali “užkrėsti” bolševikiškomis idėjomiš tų .kraštų gy? 
ventojus. Bet šitai baimei, tur bųt, nėra pagrindo.

Kiek galimą numanytu iš to, kokį įspūdį Stalino ka
reiviai padarė Lietuvoje, tai jisai yra visai menkas. Lie
tuvos kareiviai yra ne prastesni už bolševikų, bet geres
ni: geriau apsirėdę, inteligentiškesnę, mažiau panašus į 
automatus.

Vesti propagandą Lietuvoje raudonarmiečiams už
drausta. Jie net y engia pąsikalbėjimų su žmonėmis. Sa
vo kraštą kad ir jie giria, bet $ąyę ęlgęsiąis jįe parudę 
kad teųąi pąs juos skurdas. Jie godžiai supirkinėja laik
rodėlius ir kįtokiųs daiktus, duodami tuo Lietuvos žmo
nėms suprasti, kad “proletariato tėvynėje” tų daiktų stin
ga. Jeigu per 21 metus sovietų Rusija negalėjo “pasivy
ti”, vartojimo, prekių atžvilgiu, net Lietuvos, kuri, kaip 
Visiems žinoma, nėra tuptipga, tai ko verta yra sovietų 
tvarka? K$s iš to, kad Stalinas pravedė dvį industriali
zacijos ^piatilietkas” (dabar jau vykįpama trečioji) ir 
prisistątydino. milžiniškų prąmppės “gigąptų”, jeigu Ru
sijos žmonės gyvena vargingai!

Nei tos šalies valdžįa, nei jęs filęsojfįją Lietuvos žmo
nių nesužavės.

Bet galimas daiktas, kad patys rąųdaparrpięoiai įgis 
naujų idėjų Lietuvoje. Jie mato, kad gyvenimas Lietuvei 
je laisvesnis ir kuĮtųringesnis, negu sovietų Rusijoje. 
Pradžioje jie gali manyti, kąd Lietuvos “buržuazija” juo
sius. mb.Pįja, tyčia rodydama jiems visokias prašmatny
bes, kurių jie pęrą regėję ^soęiąlistinėje” Rusijoje. Bet, 
laikui bėgant, jie tuyės įtikinti, kad tai nėra “buržuazi
nė propąganda”, ir jie tųomęt, gal būt, ims galvoti, kodėl 
Lietuvoje geriąu,. nęgu soviętų krašte.

Panašus dalykas Rusijos istorijoje jau buvo atsiti-i 
kęs. Po Napęįeąpo kapų,, prieš šimtą su viršum metų lai
ko, Ęuropos monaręįmį nutarė laikyti Paryžiuje ginkluo
tų jėgų, sudarytą įš keįeto valstybių armijų, kad Pran
cūzijos žmonės flOĮlultų vėl į glėbį Bonapartui. Rusijos 
carui teko pastatyti didžįausiųją tos ginkluotos sargybos 
dalį.

Aleksandras I neparėjo, prastai pasirodyti puikiau
sioje Vakarų Ęuropos sostinėje. Jisai pasiuntė į Paryžių 
geriausias savo armijos dalis — gvardijos pulkus. Jie iš
buvo tenai beveik dešimti metų. Bet kas atsitiko?

Gyvendami linksmame ir turtingame Paryžiuje, caro 
gvardijos karininkai ėmė galvoti, kodėl Rusijoje viešpa* 
tauja skurdas, nešvara ir tamsybė. Begalvodami, jie pra
dėjo skaityti franeuzų literatūrą ir iš jos pasisėmė viso
kių, iki to laiko negirdėtų jiems idėjų. Ir kai jie pagrįžo, 
į Rusiją, tai jie bandė padaryti revoliuciją! Tai buvo gar- 
susis dekabristų” judėjimas (182$. m- gruodžio mėn.), 

nvh
gruadzio m 

kurį betgi caro valdžia susękė ir vadus žiauriai

= Pasileidę kariai
1 lTpainvc\ Vnric vra iii 1 n ne

“Tačiau verta yra pabrėžti, 
kad Amerikos lietuviai išreiš
kia užuojautą kankinamai 
lenkų tautai.”
Į ginčus mes irgi nenorime 

eiti, bet turime pastebėti, kad 
priekąįštąs Lenkijai — tiems 
lenkams, kurie tą kraštą dar ne
seniai valdė, nėra be pagrindo. 
Ar nebuvo skriauda Vilniaus 
pagrobimas, 1920 m. spalių 9 d., 
sulaužant Suvalkų sutartį, kuri 
buvo pasirašyta tik dviem die
nom prieš tą datą? Ar nebuvo 
skriauda lietuviams visokie len
kų administracijos Vilniaus 
krašte smurto žygiai prieš lie
tuvių vaikėjus, prieš lietuvių 
laikraščius, prieš lietuvių mo
kyklas, prieš Lietuvių Mokslų 
Draugiją ir kitas lietuvių orga^ 
nizacijas?-. Ar’ hebiivd ,' Skriauda 
visai .Lictuva^ym^i'Vos» ultlma- 
tumas iš kęvo mėnesio 1938 m.?-

Šitie faktai yra perdaug gerai 
žinomi visiems, kad juos butų 
galimą nuneigti.

Bet mes sakėme ir pakartoja- 
iųę, kad šiandien lenkų tauta 
yrą baisioje nelaimėje, ir lietu
viai negali jai nesimpalizuoti.

Lietuviai irgi nėra likimo iš- 
paikyta tauta. Todėl jie pe tik- 
tai‘. fffli typtos

wlai- 
mė, bet jie gali ir jų vargus su
prasti.

Gal būt, ateis laikas, kuomet 
jie galės vieni antriems pądėti.

KAS UŽKORĖ NACIŲ 
JUNGA VOKIETIJAI

“Naujienose” buvo ęe kartą 
nurodyta, kokią prągąištingą 
rolę Rusijos sovietų valdžia ir 
Vokietijos komunistų partija 
suvaidino Vokietijos respubli
kos istorijoje. Per visą tos res
publikos gyvavimo laiką Mask^ 
va vedė prieš ją atkaklią kovą, 
darydama prieš ją sąmokslus, 
ruošdama ginkluotus sukilimus, 
skaldydama Vękiętįjos. ęĮąrįjj-- 
ninku judėjimą ir remdama Vo
kietijoje aršiausius demokrati
jos priešus. ,

Pęr paskutinius kelis respu
blikos gyvavimo metus Vokieti
jos komunistai, pagal Maskvos 
įsakymą, buvo sudarę bendrą 
frontą su hitlerininkais: kartu 
su jais balsuodavo reichstage ir 
landtaguose, kartę į-ėmė monap* 
ęjnstų referendumą dėl Prūsų 
deniokratinės vyriausybės at
šaukimo, kartu kėlė streikus 
prieš profesinių sąjungų vado
vybę įr kar4u ardė viešus so- 
ęia,depiękęatų mitingus^ Kai 
naciai jau taip sustiprėjo, kad 
susidarė aiškus pavojus, jogei į 
Hitlerio nagus gali patekti val-

šau^ę, kąęl “vyriausias prięšas 
tai — sociąldęięękrątiją’įr są- į 
kc Vokietijos, (larbininbų mą-. 
sėips: Ncbijękite Hitleriu, nes 
jo valdžią ilgai pepąsiląikys, ę 
po Pįtįerlę, yąįtfyąijpe męs — 
“naęb (PQ HU’
lerię, — ipes) 1

šį(ųę$ fąkips priminė ir pa- 
pil^ę detaliais Uk-ką iž
Eurpipęs ątvyk^s Imy. 
“Vųnįyaerls'ft’’
torius, Pft-
skaiĮpje, jisąį ląjkę šio
mis Ywkę, -jiisfli
paręiškė, ^ęiąĮdernakratų
partiją, kaip if
tinės partijos Voliotuos respu
blikoje, pe a|>,«oflės? <ktfė klai
dų, Vet •’Vpkieliies deinokrati- 
jų pražudė ne socįąldrtuokratų 
klaidos, o kMĮHHiisMs HWdėji- 
maį”.

Fr. Stapą^ęę pąpąsąkęjo štai 
ką apię pąskųtipip?
prieš tąį, kai Hitleris įęjįę į val
džią (sausio 30 d. 1933 m.). Ji
sai, Staęipfer, padarė dar vieną 
desperatišką pastangą sulaikyti 
komunistus nuo jų pragaištin
gos nacių rėmimo politikos. Ši
tuo tikslu jisai kreipėsi į Mas
kvą, kadangi Vokietijos komu
nistų taktiką nustatydavo, ne 
jię patys, o jų “bosai” sovietų 
Rusijoje. Jisai nurodė bolševi
kų šulams Maskvoje,—

“kad santykiai tarp Vokieti
jos komunistų partijęs ir Vo- 
kietįjos socialdemokratų par
tijos tikrai juk neturėtų būti 
blogesni; negu oficialiai san
tykiai tarp sovietų Rusijos įr 
Vokietijos1 ^respublikos. Pra
džioje jam atsakė, kad tokiai 
minčiai Maskva pritarianti ir 
ji ją apsvatstyšianti, bet, ne
trukus po^lOj Jam buvo pra
neštą, kM Maskvai atrodo, 
jogęi1 bąsią* tikslingiau leisti 
Hitleriui painttį į savo ran
kas valdžią; jisai greįtąi nu
sigyvensią^ ir tuomet Vokie
tija busianti subrendus bol
ševizmui.”
Taįgi MąšHWą sąmęnmgąi ėjo 

prię to, kėĮ(l didžią Vokietijo
je patektų į Hitlerio rankas!

^(ilig tuo 'buvo ixif$tątyta ir 
Vokietijos komunistų taktika. 
Maskvą jiems liepė ęiti išvien 
su nąęiais ir< kovoti visomis jė
gomis prieš sociąldemokvątus.

Maskva savo tikslę pasįękę: 
sausio 30 d. Jlitleris patapo Vo
kietijos kancleriu. Bet jisai “ne- 
nusigyveno”,! kaip tikėjosi bol
ševikų šulai Maskvoje. Reichsta
go gaisras (kaip, šiandien žino
ma, pačių nacių ęankųmis už
kurtas.1) davė pjiųkabę Hitleriui 
sunaikinti respublikos konstitu
ciją ir įsteigti diktatūrą!

Rusijos bolševikų ir jų agen
tų Vokietijoje dėka, šiandien nę 
tiktai Vokietija velka nacių 
jungą, bet pasaulis susilaukė 
nąųjo karo.

mėliu, kuris yra pilnas vokie
čių, ir kad dąbaę jis yra lietu
vių rankose, kurie yra biaut 
rus, yulgariški, baisus žmones, 
tp^ię kurie galėtų įžeisti ponią 
kąįp. tamsta, ir kad didele tai 
gėdą, kurios negalimą pakęs
ti ”

Lietuvos Padangėje
LONDONAS. — Populiarus 

anglų iliustruotas savaitraštią 
“Thę Spbęrę” NI 25 d, numery
je įdėjo pavcąksluę.tą straipsnį 
ąp.įę Lietuvos kaĮ’įuomęnė^ į- 
žęngįmą į' Vibąįų. Sįrąįpsnis bąi- 
gįąiųąs žodžiąis: “Mięstas bųyp 
rąstas pusiau Įbadėjęs. įr Ęię- 
(livos kąvipomenės įženginąą 
Įyęjau pąseįė gausingi trąųkį- 
ęjąi, kųęię gabepę vįąų rųšių 
maistą įr reikmenis. Lįetęvos 
pareigūnę epergiųgį žygiai 
greitai atstatė tyą^ą įr mię$tą^ 
dąM: įtlfiuvoa gyvF1*'

esąmę. įpųikmę, žiuri į šavQ švie>
džia, homuęisląi. dąr vistiek s,ęsnę ąlęįtį.”
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baudė, vienus pakardama, kitus išgabendama į katorgą. 
Stalipę rąudanarpiiečiams gali irgi prilipti “svetimos 

bavięąiflt Pabaltijo Januose, t
• / »

’ ' . : ' ’v r • ‘Z • ■ • . .

(Tęsinys),
“Jie pasigėrė,” tarė palydo- ' 

vas, “ląhai pasigėrė ir paskui 
jįę reikalavo moteries. Ir jie 
buvo mąįę tamstą bufę(o va- 
gęne. Ir iįę M^J° i koridorių ir 
bąndė įsibrauti į tamstos sky
rių. Ir aš ir hitąs tarnąutęjas 
turėjome jnęs ąlmMŠti- Tris 
kąyįųs per ųąktį jie buyę atė
ję įr butų įsiląųžę čiopai. Jie 
buyę pue pąp durų- Iv tri{* 
kąrtp^ mes tamMą išgeipėjo- 
mę. ’f'ąip, tamsta buvai bai- 
siaųsiamę pąvęjųję.”

‘^ąip*\ tariau aš. Aš nebu
vau buvęs labiau niekada su
trikus. Negalėję hųįi, kad bent 
dalis (o butų teisybė.. Pirmiau
sią, aš lengvai miegų Vienas 
Lįetųyęs kąrininką^ puolantis 
ant ko nors kęridęj’iuję butų 
mane pažadinęs, jau perkal
bant apie tris, visus gašlumu 
pasvąigusiųs. Antra, mąp tas 
ątrodė keistą, kad nei pąlydo- 
yąs, nei tarnautojąs pęsiėmė 
kąipę šio nesusipratimų mal
šintojai ateiti ir pasakyti, kad 
aš užsirakinčiau duris. Vis 
dėlto, šaltkalviąi gali juoktis 
iš visų paprastų lytinio instin
kto parodavimų. Trečia, atro
dė negalimas dalykas, kad tie 
fęys kąripipkąi lokip ue- 
pąprasm įpdp reagavę į mąų° 
žavumus. Aš nebuvau yištu- 
kas, būdama tada ketųrjų de
šimčių dviejų metų, o su savo 
peršalimu galvoje aš nebuvau 
aliejinė tapyba, ir aš pati ma
čiau bufeto vagone keletą jau
nų moterų, kurios nebūtų 
rėjusios nieko prieš, jeigu 
riautojai butų jas palaikę 
ko praleidimais.

Mano pirmas įtarimas buvo, 
kad palydovas išrado tą pasa
kojimą norėdamas gauti ypa
tingai didelę arbatpinigių su
mą. Bet aš tikrai jaučiau, kad 
jis nebuvo tos' rųšies žmogus. 
Tito tarįju yra tam tikras na
cio tipas; kuris galutinai par
siduoda, aš buvau įsitikinus, 
kad kai šis žmogus daugeliu 
atžvilgių buvo visiškai teisin
gas. Bet jis man melavo, ir jie 
melavo 
vis dar 
lyno ir jis du ar tris kartus 
grįžo atgal, kad sustiprinįi 
manyje baisybes, kurių aš taip 
per plauką Jmvau išvengus. 
“Jie buvo girti,” jis man pasa
kojo “ir jie dūko, jie buvo 
kaip tik niekšai.” Jis išskėtė 
savo rankas ir padarė gorilos 
išvaizdą. Aš murmteJėjau, kaip 
Florencija Naitingel padare, 
kai jie apteikę jai Įįpępęlno 
Ordiną, “Perdaug malonės,* - , 
perdaug.”

Pagaliau palydovas atėjo 
savo turėjusiam būti paskuti
niam atsilankymui, nes jis 
man grąžino mano bilietus ir 
mano pasą. Aš daviau jam nu
statytą gerą arbatpinigių su
mą ųž dviejų nakčių ir die
nos kelionę, ir nieko daugiau 
—nė cento prie to nepridėjau 
už mdnęs tris kartus išgelbėji
mą iš blogiau kaip mirties. 
Kaip aš ir laukiau, jis priėmė 
tai su tinkamu dėkingųmtu 
Bet kai jis tai įsikišo j savo 
kišenių jis pasiliko prieš ma
ne stovėti ir pakėlė savo pirš
tą ir taip pat pedagogiškai nu
siteikęs, kaip aš buvau paste
bėjus jame, kai jis patarmėje 
ląiKąs npę ląjko dąęyti pęgrę-

“Dabar,jis pridėję “tamsta 
yyką|į namo Apg|įjęn,” Jis (ąi 
|inęję įš kppęnų mano bilįetų 
knygoje. “Tamsta pasaldysi ąą- 
yo vyrių, ir ąp^ląpis žipo- 
nčpis, hųripęs tamątą pąžįętį, 
hpkįp ^aPU^ ir nehulįpęįpgi 
Žjpenės fię lielpypu yra, ir ką 
(įę trys Kąripipįęąį bąpdė tapu
siai padaęy|i, ir įęąįp pš įę įi- 
tapi tapiaųtpjas, kuris yrą taip 
pąt vokietis, turėjoipę‘ tąpistą 
aplipti. Ir lamstą pąbrėši sa- 
yę yyrpį ir vįsięips kidepis plaukęs, peys_i-
anglams žmonėms, kad yra rėdžiau vyęiskaįs rūbais ir išū- 
toks įpiestas vadįuąmas Me- jąp. Rėjąu į gatvę, kaip Kerniu-

Memelis (Autorė, žinoma, 
kitaip negalėjo rašyti. Ar. V.) 
jau senai atiduotas Vokieti
jai. Aš manau, kad ikišioj 
daug žmonių užmiršo, kad ji J 
ir yra. Bet jis gyvena, mano 
mintyje tuo trikdančiu įvykiu. 
Aš pažiurėjau . į palydovą ir 
norėjau paklausti jo kelis 
klausimus. Ar jis pats išgal
vojo tą pasakojimą, kad tuo 
budu patarnauti Vokietijai' 
Ar gal jis gavo patvarkymus is 
kokių nors didesnių viršinin
kų, kad tai vartotų prieš kiek
vieną moterį iš užsienio ke
liaujančią vieną? Tokiu atve
ju, ką darė, kai nebuvo kari
ninkų traukinyje? Jeigu as 
bučiau pasirinkus kitą dieną,

tū
li a- 
lai-

toliau. Mes buvome 
kiek toliau nuo Ber-

£Us butų mano priešai—pęra 
cunigų, ąr kaimiečių, ar ąrk- 
ių pirklių? lę ąr jis kącĮa su

rado nors vieną moterį, kuri 
; uo patikėjo? Ir kaip jis galė
jo taip daryti, kai jis buvo 
jažįstamas kai kuriais atžvil
giais geras ir teisingas žmo
gus?

Bet aš nedrįsau jo paklausti 
nė vieno iš šių klausimų. Aš 
nedrįsau pastebėti, kurią aš 
troškau visą laiką padaryti: 
“Bet, kad Lietuvos karininkai 
kaip tik tokie, kurie man pa
tinka.’* Aš pasižadėjau, kad aš 
tikrai pasakysiu savo vyrui ir 
visiems kitiems Anglijoje kaip 
tik tą, kas įvyko, įr kai jis 
man dėkojo ir išėjo aš ėmiau 
juoktis, kas dabar atrodo gana 
kvaila. Bet kas butų patikėjęs, 
kad toks dalykas turėjo galy
bę paslėpti saulę?

(Iš viso aišku, kaip organi
zuotai naciai varė ir varo 
kampanijas prieš ką jie susi
meta. Apvelti, apjuodinti 
“priešą” ir paskui eįti “gelbė
ti”... Matėme, žinome. Arėjas 
Vitkauskas),

(GALAS)

KARO TAKAIS
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Sėdėjau savo darbo kabinete. 
Gatvėje putė šiurpus rudens vė
jas. Lynojo. Žiurėjau pro lan
gą į Vilniaus Mickevičiaus gat
vę. Pilnutėlė žmonių. Tokiame 
ore tik reikalų spaudžiami žmo
nės galėjo išeiti į gatvę. Toje 
gatvėje nesimatė auto-taksi. 
Juos pakeitė karo nuvarginti 
arkliai. Vežikai zujo.

Kažkas pasibeldė į mano du
ris, ir jos staiga praviro. Įėjo 
kokios dvidešimties kelerių me
tų mergina. Atsirekomendąvo. 
Helena X., Varšuvos universite
to studentė.

Įstabiai žiurėjau į ją. Akys 
juodos, vargo regėję. Veidas 
tamsus, gilius pergyvenimus pa
likęs. Plaukai juodi, vyriškai 
kirpti. Kukliai pasirėdžius.

—Ko taip žiūrite į mane, — 
sako ji. — Gal per vėlai vaka
re atėjau, — pridūrė.

Tylėjau, niekę neatsakiau.
-—Atėjau darbo prašyti, bet 

kokio darbo, — pridūrė.
—Bet aš jokių bendradarbių 

nesu reikalingas.
—Žinau, bet jus galite mane 

Įtaru ęors rekomenduoti, — taip 
sakė man jūsų pažįstami. — Ir 
ji čia išvardino vjsą eilę manę 
pažįstamų.

—Jums keista, kad aš pas jus 
užėjau. Užėjau tikro vargo ve
dama. Aš šiame krašte visai vie- 
niša. Pirmą kartą čia atvykau.

Nutilo. Tylėjau ii* aš. Gatvėje 
Čypavo, sįąiitė vėjas. Lietus tclš- 
kę į langą- Ant ^ienos kabąs 
laikrodis taksėję. Vėlybo ru- 
$ęns mętas..

—Klausykite, aš jurus papa- 
sąkosiu sąvę trumpą gyvepiiuę 
is’tęriją; gaĮ (uę.met suprasite 
mane ir suprątę padėsite.

—Mauę (rys broliai grūmėsi 
kare su yę^įefiąią, kur jie da
bar — nežinau. Karui prasidė
jus tėvas išvyko į dvarą. Mętį- 
i'ia sirgo. Gįąvau žinių, kad tė
vas ipę.ljną palaidoję. O kur tė- 
yas dingo — nęžinau. Musų 
dvaras buvę netoliese Poznanės, 
o tęvas Yaršuyoję iarnavę. Išti
kę karas, ąš yįęna likąu. Daly
vavau Varšuvos apgynime. Ben
drai, da|inaų$ likimu su visais 
gynėjais. Kęks Įįkimąs Varšu
vą ištiko — jums žinoma- Bo 
didelių muštų Visą mėnesį rū
syje išgyvenau. Mus gaudė, ieš
koję. Kenčiau skurdą ię alkį. 
Viąko pęišpaąąkosi. Daug daly
kų (įęąięg neįtikėtinų. Mes mi- 
ręįn, kulp IWėS. Trečioji Leu- 
kijęs yahtybe žuvę, o jos širdis 
Varšuvą dą? ilgai plasnojo. Ne- 
pąsidąvę. Tik ąlkis, vargas mus 
įgąlėjo. Kaip rūsyje pasidarė vi- 
saį ueimapomąs tvankus ęrąs 
nųę įnirusiu lavępų, pasiryžąu

kas. Buvę šiurpu, baugu. Vokie
čiai gatvėje gaudė visus. Mote
rų likimas lįkraį b,MY0 skąndas- 
Vakaęęp, alkana, nuvargusi 
Varšuvos griuvėsius palikau. 
Varšuvą^ Paųg kentėjusią Var
šuvą palikau. Rūkstančią, de- 
gapčįą Varšuvą palikau. Varšu
vą kraujuose paplūdusią. Var
šuvą, kųrięje siautė tik mirtis 
ir traškėjo šūviai.

Kur man eiti? Kuriais kęlįais 
pasukti? Širdis traukė į inųsų 
dvarą! Tcnais jau vokiečiai įsi
galėję šeimininkavo ir lenkus 
žudė! Tenais tik mirtis laukė! 
O jaunos moters dar kas kita! 
Sukti į Čekiją? Tenais mes len
kai nelaukiami! O prakeikimas! 
M'ūšiį bblitikai taip gyveno', kad 
su visais kaimynais susipyko! 
Lietuva? Lietuva, juk ir čia 
mes nemalonus svečiai! Ryžąu- 
si, pasukąu Lietuvos link. Miš
kais, grioviais, pąupiais. Bacįas 
manę lydėjo ir abejonės kama
vo. Nejauki nežinė lauke. Mai- 
tiųaus, kas pakliuvo. Micgęjau, 
kur tik galėjau, šešias savaites 
pėsčiomis ėjau. Viename kaime 
vokiečių kareiviui sučiupo. Nu
vedė pas hoiuęndantą. Tai bu
vo senas vokietis, tikrą pabaisa. 
Prasidėjo tardymas. Visai nu
kamavę. Nakčiai į tvartą ųžda-

tį miškąis bėgte bėgau. Vienoje 
gięininivO pirkelėje prieglaudą 
raęlaų. Tai buvo senas miško 
saęgąs. Jisai prakeiksmu keikė.

Nesigailęjo jai jokių žodžių. Jai 
buvo skaudu klausytis. Pasisti
prinus, apleidau jį. Pavaišino 
dęoęą. Pięnos metu pakelyje 
sutikau kelis vokiečius. Sulaikė. 
Jų tarpe buvo viepas karys. Jis 
prikibo, prie manęs pięterį pa
jutęs. <>ią mano urąžųtią, galio
jau. Sutikau ei|i su juo į miš
ką. Jo akys, kaip alkano šuns 
žibėjo. Miške prasidėjo vyro ir 
moters grupitynęs. Spyriau. Pa
taikiau į pačią opiausią vietą. 
Sušuko, susirietė. Viena akimir
ka šoviau ir pasįlęidau bėgti. 
Tprejąę indutį brąupiųgą. gir
dėjau, suvaitojo, sukniubo.. O 
kas buvo toliau, — nežinau. Aš 
bęgąu, kaip įmanydama. Bėgau 
iki griūvą11 P’ pąt miške už
migau. Ęabudąu nuo šalčio ir 
hado. Galvoje ūžė. Visa virpė
jau. Išėjau iš miško. Čįa jąu 
buvo raudonoji armija. Niekas 
manęs ęękliędė. Leidę laisyąi 
eiti. Užėjau į vieno ūkininkę 
pirkelę. Vargas ir skurdas lenui 
viešpatavę. švaru, šiltą, jau
ku. Tuoj užmigau. Pabudau įr

jasienyje ir čia lietuvių gyve
nama. Mane visą nesupranlu
inas džiaugsiąs apėmė. Aš veę- 
uau. Verkiau nesuvaldomai.

(Bus dąųgiąųl



Ąntrądiępis, vasarį 6, 1940 NATOMS, Chicągo, HL
/• • 1 • '.............. , , •. f - , '

LSS ŽINIOS Advękątąi M pri 
klausytį unijai

Palaidojo Amerikos 
Taikos įr Demokrą-* 

tijos Sąjungą
Pereitą savaitę komunistai pa

laidojo Amerikos Taikos ir De
mokratijos Sąjungą — the 
American League for Peace 
and Democracy.

Greta pačios komunistų par
tijos, Taikos ir Demokratijos 
Sąjungos buvo stipriausia Sta
lino pagalbinė organizacija jo 
interesams Amerikoje ginti, 
juos plėsti, Stalinui palankumu 
ieškoti,

U. Kaip sėkminga jos darbuotė 
buvo, galima spręsti iš keleto 
sekamų davinių:

Jai tup ar kitu laiku priklau
sė tarp 14,000 ir 20,000 narių 
mokėjusių duokles. Tai nedaug. 
Bet jos atstovai nę kąrtą yrą 
pareiškę, kąd jie kalba j 8,000,- 
000 Amerikos gyventojų. Ar jie 
tikrai pasiekė tokias skaitlingas 
amerikiečiui minias, sunku pa
sakyti. Bet tenka pripažinti, 
kad su ja kontaktą turėjo 1,023 
organizuotos šalies grupės. Jų 
tarpe įjuvo darbininkų organi
zacijas, bažnyčios, kooperaty
vai, liberalų kliubai, apdraudos 
draugijos ir kt.

Taikos ir Demokratijos Są
junga buvo pasiekusi net Wa- 
shipgtono valdžios sferas, ir 
1939 metais vidaus reikalų de- 
partąmento sekretorius lĮarold 
Jckes pasveikino jos kongresą. 
Pasveikino tą patį kongresą 
taipgi E,ks organizacijos vy
riausias vadas, o Minnesotos 
gubernatorius Benąon yra va
dovavęs vienam jos paradui.

Šie asmenys nebuvo ir nėra 
komunistai. Bet komunistų or
ganizacija, pasišovusi apeliuo
jančiais į amerikiečius taikos 

į 'ir dempkrątijps ūbaisiais,, su
rado ir jų pritarimo.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

M Metu Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina
LIETU V AERQ KNIUBU

N4VPAI-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

“NAUJIENŲ”
Radio Programai 

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

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

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIŲ
PROGRAMŲ 

i Organizacijos viršininkas, 
nuo 1934 metų iki ji tapo pa
laidota, buvo kunigas Harry 
Ward, Union Theological Se- 
minary profesorius. Jos vice
pirmininkai yra buvę kunigas 
Wm. B. Spofford, geležinkelių 
darbininkų brolijos preziden
tas Whitney, profesorius Ro- 
bert Morss Lovett, pereitą va
sarą paskirtas Virgin Islands 
gubernatorium, ir kiti.

Tai vis stambus, bent vadįąą- 
mame intelektualiniame Ame
rikos gyvenime, žmonės. Ro
dos, jie galėjo savarankiai, ne
paisydami komunistų, dirbti or
ganizacijos darbą. Faktinai ko
muniniai aiškino,' taipgi intelek
tualiniai organizacijos šulai aiš
kinu, kad Tajkos ir Pemokrąti- 
jos Sąjunga netarnaujanti Sta
linui.

O vis gi ji tarnavo, ir tarna
vo išimtinai Stalinui.

Viena, jos pirmininkas, ku
nigas Ward visai pagrįstai įgi
jo komunistų pakaliko — Fel- 
low traveler — vardą.

Kita, sąjungos propagandų 
taip budriai laikėsi Mąskvqs 
įsakymų, kaip pati J. Valstijų 
komunistų partija. Davė Stali
nas paliepimą organizuoti 
“bendrus frontus’’ — Taikos ir 
Demokratijos Sąjunga užgynė 
tuos frontus. Atakavo Maskva 
nacių Vokietiją — toks pat at
garsis aidėjo Taikos ir Demo
kratijos Sąjungos prakalbose, 
spausdiniuose, propagandoje. 
Daug liberalų stovėjo sąjungos 
priešakinėse eilėse, bet jie gie
dojo StaHnp giesmę.

Juos masino kova už taiką 
ir demokratiją.

Well, pereitu rugpiutį Stali
nas ir Hitleris padąvė vienas, 
kitam ranką. Kiek vėliau jie 
pasidalino Į-epkiją ir pareika
lavo tąikos Hiįlęrių sąlygomis- 
Sayo keliu Stąlmąs, ųžkprę jup- 
gą Estijai, Latvijai ir Lietuvai. 
Tuo, nepąsitenkindamąs jis už
puolė Suomiją- Amerikos Tai-, 
kos ir Demokratijos Sąjunga 
ištikimai, katy ir dera nuolan
kiai tarnaitei, indorsavo yisą^ 
Stalino niekšybes.

Liberalams ir kitiems, kurie 
nebuvo pakankamai išrugę Sta
lino rauge, pasidarė karšta to
kios “taikos” ir tokios “demo
kratijos” organizacijoje. Jię 
pradėjo bėgti iš jos.

Stalinui šiandien taika ir de 
piokratija nebereikalingos, tai
gi jo klapčiukai likvidavo Tai
kos ir Demokratijos Sąjungą. 
Profesorius Ward vyksiąs ilgų 
atostogų į Meksiką — sveikatos 
pataisyti, o komunistai sako, 
kad jų energįjos reikalaują ki
toks darbią. —V. P.

■t<ut>uuiiaWii>itiar^u«

10:00 V AL. RYTO 
Į480 KC.

I* STOTIES

Opięji Ammkoe 
prnhkmą

Apskaičiuojama, kad J. Val
stijose §-ąndięn ęhrpą dapgįau 
nei 40 miįionų žp^pnių, Pęęlaę- 
hių priskaitomą tarp 9, ir 
mįliopų. pendraį iš kiekvienų 
penkių Oarbp amžįaus ^pnly^ 
poripčių dirbti, prąšapčių $ąr- 
bo, yjepąs neturi jq«

Bedarbiai ne tik nedirba. 
Juos tenka užlaikyti visuome
nei. Skursta bedarbiai gaudami 
trupinius, vargsta visuomenė, 
kuriai tenka užlaikyti juos 
nors ir trupiniais. Irakas ar
šiau: valdžios atstovai, ekono
minių klausimų žinovai, unijų 
vadai ir kiti mato, kad milionai 
bedarbių J. Valstijose pasiliks 
ilgam laikui, jeigu visuomenė 
nedės pastangų nedarbo proble
mos išrišti.

Kol kas diskusijos, atrodo, 
sukasi užburtame rate.

Samdytojai, pramonės ir biz
nio tūzai, esmėje sąkp: tegul 
valdžia pasitraukia iš |)lznįo,( 
tegul palįauja konkurąvusi su 
privačia iniciatyva įr varžiusi 
ją; privati pramonė ir privaįus 
bizpis ątgąivins darbus, pabau
gins sąrpdą.

Privatus bizpis ir priyati pra- 
mpnė šeirpininkavo nevaržomai 
iki 1929. mętų. Privati iniciaty7 
va turėjo pilną laisvę prez. 
Hooverio laikais. O betgi depre
sija prasidėjo p. Hooverio lai
kais. Iki pat jo prezidentavimo 
pabaigos laukta gerbūvio —- 
around the corner — ir nesu
laukta. Dabar siūloma grįžti į 
p. Hooverio laikus. Štai kas at
rodo užburtu ratu.,. Ta avelė, 
kaip avelė, mes pradėsim vėl 
nuo galo...
Charakteringai apibudipa prą7 

mopęa ir biznio “laisvės” laj7 
kus Charles F. Kctteripg, Gene
ral Motors vice-pre^identa^, 
1931 metais jis rasė: “Gamy
bos perviršis, žmpnės kalba... 
Aš nesutikčiau su jąįs. Bet kaip 
dąbąr dalykąį stoyi, npošinj- 
čių musų žmpmų gandiną dąip 
giau maisto produktų, ne kad 
piutųs r^kįa, o. kiti 3.0 ppo- 
šimčių pagamina pramonėm 
produktų dąugiąp, ųegu reikią. 
Ką tpyime daryti su likusiąją 
4Q-mis nuošimčių?”

Tai “laisvos, nevaržomas’’ 
biznio iniciatyvos pasėkos. 
Šiandien peršama jas grąžinti.

Musų gyvenimo tikęoyę yrą 
tokia: poro pįrRti gerespjps ai|- 
tpmobilips, dėyėtj 
drabužius, geriau valgyti, pą- 
rankespiuo.se namuose gyventų 
daugiau pasilinksminimų turė|j 
Amerikos žmonėms netrūkstą, 
Žmonių norams pilniau pateię* 
kįnti pramonė ir biznis lengvąį 
galętų pąimti darbap šiandien 
esamus bedarbių milionus.

Bet didesniems norams pąT 
tępkintį pirkėjams ir pirkėjom® 
reikia daugiau pinigų. Ne tij^ 
popmrgąlią, b,et tikrų pinigų, 
dįdesnės pęrkąpips pajėgoj 
kad jie galėtų didesnį Šerą gar 
|nipąmų gerybjų suvartoti. Dę- 
vypippis dešimtinis šalies gy* 
veptojų reikia didesnių algų 
geresnių uždarbių.

Vienok tai jau tiesiai gruntO’- 
ja užgauti pramones ir biznio 

pęjnųą.' jįjį- 
spėk ty va Amerikos kąp.įtaipi 
pepatipRa, Jfo bevęl^a vąry 
jcaip dąhąr kąd Yąrp, siaurą 
pramonės iv biznio vagą, bet 
pelpingą. O kai c|ėįĮ bedarbiu, 
tai gaila jių bet ką padarysi -t 
dusauja biznis ir pramonė.

Kaip, dabar atrodo; hedarbp 
problemą išrišti pavyks tik pla
čiajai visuomenei (valdžios a|-; 
Slpvąpis, (Im-Įi.niįpkų 
u|dpinkamst inoksįinįpkam^, 
ną, ir pramonės kapitonams įs- 
tojus į būrį), kai gims tikras 
noras ją išrišji. Ir vykiausią 
bus įvestas tikslesnis pramonės 
regpįiavimąs, o ne ręikalaują- 
ma “laisvė” X. ;

duoklių.
Jiems, kaipo advokatams, tą* 

po atimtbs teisės. Atimtas gali
mumas užsidirbti duoną bent 
kol jie neužsimokės duoklių.

Advokatai- vadina savo orga
nizaciją Ę|ąr. Ąssocjatipn. Esmę- 
je gi ji yęą nę kas kitas, kaip 
advokatų unija. Ir vyriausioje 
Kalifornijos teismo sprendimas 
pagrinde sako advokatams: jei
gu norite užsidirbti duoną, tai 
turite priklahsyti unijai ir mo
kėti jai

Teismo ąpęęų$iipiąs yra kate" 
goriškas įsakymas, šiuo atveju 
— kategoriškas įsakymas pri
klausyti advokatų unijai.

Tuo tarpu Kalifornijoje tur 
būt stjpriąu pęį kHw valstijo
se teismai kovoja ŽygĮUS, ku
rie mėgina darbininku^ prie
varta į uilįjąų varyti.

Taigi darhiiunkai dabar klau
sia: kodėl ąįypkąląį yya ver
čiami priklausyti unijai, o kitų 
darbįpinkų organizavimui da
romos įvairios kliūtys?

1 . jj.r '.".'f.et 1
Pirkite tpse krautuvėse, kų 

tę, vįęųybėą polįtmįąis klapsi
mais taipgi nę^iatytj. Vįepi fe
deracijos' vadų indorsuojją |rę- 
čįą teminą, kiti priešingi. A- 
merikos Darbo Federacija ręi- 
kaląują pakeitiinų Wągnerio

Štai kas atsitiko Kalifornijo
je:

I Valstijos vyriausias teismas ’ DprŪo. ĄRto. £ęt ką| sęiĮątorįKS 
gruodžio mėnesį pereitų metų I B.ųękę pąsiųję savo pą|ąi$ąs Ąk- 
pašaliųo įš ?tątę Bąę Ąsspęįą- tųi, tąi Wm. Gręęp pąreišįę, 
tion 93 advąKątu® 4^ kaci kąd Pąrbp fędęęącįja gęriap 
jie nesumokėjo, prgąnizącijai kęs Ąfcto dąrfcymPS (abpąes)

tąi Wm. Gręęp pareiškė

jį yįsąi prą|u<įyti
"Y J"" ".t'I' 21-1*. i .-11:

Naciai ir komunistai
' t

Čekijoj kooperuoja
Jau buvo minėta, kad Mask

va sugrąžino Čekijoj čekų ko- 
įpunistų vadus S^meralį ir Gott 
swaldą, kurie pabėgo į Rusiją, 
kai Hitleris sudraskė Ceko-Slo- 
vąkiją,

KTaciąi Čekijoje yra atėmę 
bet kokią laisvę opozicijai. Ta
čiau SpierąĮiuį ir Gdttsxyąldui 
nąęią vyriausybė davė leidĮmus 
laikyti viešus mitingus Prahoje, 
Olomouce, Ostravpje ir kituose 
miestuose.

Kęįdinnis dąvė pągrįstąi. Ma
skva atsiuntė juos padėti na
ciams Čekijos darbininkų opo
ziciją pažaboti. Deja, iš komu
nistų pastangų išėjo pis. Čeki
jos darbininkai nelankė nacių 
talkininkų mitingų. Teko mi
tingų rengimą padėti į šalį. Da
bar komunistai platina Čekijoj 
lapelius ir laikraščius, smerk
dami talkininkų, britų ir fran- 
cuzų imperializmą. Nacių žval
gyba, suprantama, kooperuoja 
su komunistais.

Skirtumai Amerikos 
darbininkų tarpe po
litikos klausimais 
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ApgliąĮyaęių ' konyepęįįoje 
John Leyyįa, unijpą ąęęzį4ąn- 
|ąs, iŠėjją prieš prez. Roosevel- 
to trečią terminą. Yra žinoma, 
kad Bewis porė|ų iškelti §ęnąr 
toriaus Wheolerio kandidatūrą. 
Tačiau tai pačiai angliakasių 
konvencijai buvo įteiktos 47 lo
kalų rezoliucijos indorsuojan- 
čios prez. Roosevelto trečią ter
miną. Pačioje angliakasių uni
joje politikos, plausimais vieny
bės nėra. ,

Lęwis pą^irp^ę nrięšįngąs 
tę.ęąiąm pre^. Ęopsevejto tęyfpį- 
nąj. Jją yra C. I. 0.. pįr^iųip: 
kąsį. ųęy Hillpiau, Į.
q, yię^pipiiminįęąą, romia įre? 
čią terminą. Rą|pįa prezidento 
Roosevelto trečią terminą ir kai 
kurių kitų C. I. O. ųpij’ų vadai.

Amerikos Darbo Federacijo
je MBYba'

l^opfęi’ęnęiją Miąmi iąie^ ‘ I
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PIRKIT NAUJA BUICK
MILDA

AUTO SALES

MADOS

pirpią® įr vlepintėlįs Chicągoj lietuvis Buick pardavė- 
jąą ųžįęyįęčįą jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi- 
pio najyą 1940 metą modęlių automobilių.

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

RASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, RQDJN & SHORTE

‘yu1! r-. "L'J 1

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigu 
... ar nįąiĮai pipkų namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti, Jei turi pinigų 

j^ęšk pasidėk... čia ap- 
ar nuošimtis geras, Dąbar Nau- 
‘ k“'" ‘ ’ ”.|... 

davė 
p reikia taupyti. 

ŠaskąjĮtą dar šiandien

UŽTIKRINK SĄVO USPPLIĄMS TIKRĄ 
. "/APSAUGĄ IR >ĖLNĄ. ‘ 
■■ ' ' 7 ''. ■ ■ ■ • 7/ -■

viav ITigtMAT AVHRAVSTI iki 
$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN m SAVINOS ASSMIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas,. CANAL 8500

Komunistai tikroje 
savo rolėje

Kęlętąs tųkstąpčių švedų k« 
pauja Suomijoje są rudais. 
Suomiams pagalba reikalinga 
Jie piiipią ją,

Bet štai ka$
kurie Šyędijosį komunistei atvy
ko į Suomiją kaipo savanoriai 
— Stalino golovorięząms šnipi- 
ąėti. Taip, komunistų rolė šian
dien pasidarė vienintelė jiems 
tinkama — tai špipų rolė.

Komunistai neteko 
dar vieno rėmėjo

Angliakasių konvencijoje 
John Brophy kalbėjo: “Aš 
smerkiu nacių Vokietiją dėl to, 
kad ji sudraskė Lenkiją... Aš 
smerkiu Sovietų Sąjungą už jos 
imperialistinę agresiją Suomi
joje.”

Jjohn Brophy yra vienas 
stambiųjų vadų angliakasių 
tarpę ir C. I. O. unijose. Ilgą 
laiką buvo žinomas kaipo 
komunistų simpatizuotojas — 
feljqw traveler. Dabar, atrodo, 
jis ątsisveikinęs su komunistais.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
^OKOLD SALĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

PETER SUDENT
Atidąrė naują vietą ir 
PIKNIKAMS daržą

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., VVorth, III.

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

CQ. - Wbole»ąlę
<7« Q. fUltfed 8L

TeL Boulevard 0014

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štorus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsfed St.

Sąųklt Tel. YARU§ 340S

Kovo 31
ĮVYKS ’

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
>4 • 4 • V

SOKOLŲ 
SVETAINĖJE 

23^3 SO. KEDZIE AVĖ.

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

No. 4367—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos rpięros 14, 16, 18 ir ?0; 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

t

Norint gauti vieną ar dau
giau vįrš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti aavo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos Pattern Dėpt, 1739 
So. Halsted SŪ Chicago, I1L

■ 'i —4
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V MANKUS, sekretorius__

DR. MONTVIDAS, Dr

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
“)r-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 
VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Adomas Markūnas, Chicago ,................................ ».....
Benedict Vaitekūnas, Chicago ...................................
John Petkus, Aurora, III.......... ....................................
Juozas Žukas, Chicago .................................. ...............
Juozas Ascilla, Chicago ..............................................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III...........................
S. Yurchis; Chicago .......................................................
V. B. Ambrose, Chicago ............................................
K. Yokubka, Cicero, III................................................
Jonas Thomas, Chicago ...............................................
Petras Galskis, Chicago ...............................................
Dzūkas, Chicago ..........................................................
Thomas Šalkauskas, Chicago ....................................
Marijona Ascilla, Cicero ........................................
Petras Lapenis, Chicago ..............................................
Frank Bulaw, Chicago ................................................
Joseph Laurinas, Aurora, III........................................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.....................................
Mike Senko, Chicago ...................................................
Ramusis Mikšys, Chicagos ..........................................
Frank Klikna, Chicago ................................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III...........................
J. Cinikas, Cicero .........................................................
S. Mockus, Racine, Wis.................. :............................
Anton Marshall, Maywood, III........ .............................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis....................................
Chester Prakuratas, Gary, Ind.....................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.....................
Joseph Augaitis, Cicero ............................ ...................
Pavieniai nariai įrašė .................................................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

Įrašė
62
50
43
38
36
34
34
28
26
16
15
18

10
10

8
8
8

4

3
2
2
2
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metais.

PASIKALBĖJIMAS SUNAUS SU MOTINA
Motin, šiandien Valaitis nore-

Sako, kad di- 
Chicagoje ir

mažai pinigų šiuo laiku turiu ir 
neturiu užtektinai. įstojimą ūžt 
mokėti. '

—Ar didelis įstojimas dėl ta 
vęs?

—Valaitis sake, kad mari•’ į- 
stojimo reiktų sumokėti $3.00.

—Aš maniau, kad įstojamas 
daug didesnis. Įsirašyk pats, o 
vėliau ir mane su Anna įrašy 
si, kad toks mažas įstijimas.

Dėl tamstos įstoj.mas dides
nis, nes įstojimą reikia mokė 
ti pagal amžių. Alinai reiktų 
už įstojimą tik $2.00, nes ji yra 
dar tik 17 metų amžiaus, o tam- 
ilai $9.00, nes Valaitis sakė, kad 
nuo 40 iki 45 metų amžiaus yra 
įstojimas -9.00.

—Na, sunau, ar įsirašysi į 
draugiją?

—Aš turėsiu įsirašyti, nes Va* 
laitis mano draugas ir jis kas
dien mane kalbina įsirašyti. Mo
tin! Į kurį skyrių man įsirašy
ti? • •

—Aš manau įsirašyk į antrą 
skyrių, tai atsitikime ligos ture 
si šiokią tokią pagalbą.

Nauji nariai
Kont. Thomas Salkmiskaš įrašė:

Frank Medras
Stanley Nedvar
Antanas Būnąs
Anna Urbutis

Kont. Frank Klikna |taš$:
John Mickūnai
Julia Pocius
John Pocius

Kont. Dzūkas įrašė t
Thėodot Gudaitis
Stanley BrųnevlčiUs
Stanley Juniew»rih ,

Aont. P. P. Lapetth įrifcŠI:
Joseph P. Niatuiiš

Kont. V. B. AmbrOšfe Įrašė:
Lawrence BatafeViėis (kitą 
savaitę daugiau apiė šį jaU-

Kazimierą Mizginį
Kont. Juozas Ašcilia įraše:

Jusliu Tumas

KONTESTANTU 
VEIKLA

Piknikas—Serijos - SAVAITRAŠTIS -

tuvių Draugiją, 
džiausią draugija 
labai gera. •

—Nugi, tai ta 
kuri sekmadieniais ant Naujie
nų radijo garsinasi. Aš kalbė
jau su Anna ir mudvi rengė
mės nuvažiuoti į ofisą, kad 
plačiau galėčiau sužinoti apie 
šią draugiją.

Valaitis man daug apie šią 
draugiją papasakojo. Kaip aš 
aną kartą pasakojau, Valaitis 
sudaužė savo automobilį, pats 
mažai susižeidė, bet savo mer
giną Emmą tai pusėtinai sužei
dė ir turėjo sirgti keturias sa
vaites. Kadangi jo mergina pri
klausė prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos, tai Valaitis parašė 
laiškutį į ofisą, kad Emma ser
ga.

—Ar ji gavo už sirgimo lai
ką mokėti?

Taip. Viso išsirgo keturias 
savaites ir už poros savaičių 
po atsimaldavimo prisiuntė į 
namus $40 čekį.

Ką reiškia atsimaldavo?
-—Reiškia, kad nuo tos ir tos 

dienos jau jaučiasi sveika ir 
pranešė į draugijos ofisą. Ki
taip sakant, daktaras pasakė, 
kad jau sveika ir gali eiti dirb
ti, tai pranešė sekretoriui, kad 
jau pasveiko.

—Tai už ką jai davė tiek 
daug?

—Kaip Valaitis man pasako
jo, tai draugija turi tris skyrius. 
Jeigu asmuo priklauso į pirmą 
skyrių, tai jam moka $6.00 į 
savaitę laike jo ligos; kuris pri
klauso į antrą skyrių, tai to
kiam moka $10.000 į savaitę lai-

so į trečią skyrių, tai tokiam 
moka $16.00 dolerių į savaitę 
laike sirgimo. Kadangi Emma 
priklausė į antrą skyrių, lai ji 
už keturias savaites ir gavo 
$40.00.

Tai matai, kaip gerai pri
klausyti į tokią didelę draugiją! 
Nereikia važinėti nė pinigų at
siimti, nes tiesiai atsiunčia į na
mus čekį.

Taigi, Valaitis man ir pasa
kojo, kad nėra geresnės draugi
jos, kaip Chicagos Lietuvių 
Draugija. Į susirinkimus nerei
kia būtinai eiti, nes draugija 
turi ofisą ir į ten gali užsimo
kėti kasdien. Kadangi turi dirb
ti nuo 9 vai. ryto iki 5 valandos 
vakaro, o ketvergais atidara iki 
8:30 vai. vakaro.

—Sunau! Prisirašyk į šią 
draugiją, nes tau Valaitis išpa
sakojo apie šią draugiją ir da
bar pats gali spręsti, kad tai 
gera draugija, nes šioje draugi
joje viskas taip sutvarkyta, kad 
kiekvienam nariui butų patogu.

—Prisirašyti butų gerai, bet 
kad dar reikia įstojimas mokė
ti; taip pat ir mėnesinės, o pi
nigų turiu mažai.

—Na, ir kokis tu dar vėjąvai- 
kis! Dar tik kelios savaitės, 
kaip tu paėmei inšiurins ant sa
vo automobilio, bijodamas, kad 
tu ką nors nesudaužytum ar ta
ve kas nesudaužytų. Jeigu tu 
matei reikalą, kad automobilį 
reikia apdrausti, tai pats\ save 
turi juo labiau apdrausti, nes 
pats sakei, kaip Valaičio mergė 
ną karas sužeidė ir už ligą ga
vo mokėti. Na, o ką gali žino
ti, kad tau taip neatsitiks!

—Aš įsirašysiu vėliau,

kia daugiau mokėti mėnesinių.
—Tai kiek reikia mokėti į 

mėnesį? . .
—Valaitis sakė, kad priklau

santieji į pirmą skyrių turi mo
kėti po 50 centų į mėnesį; į an
trą skyrių po 75 centus, o pri
klausantieji į trečią skyrių turi 
mokėti po $1.25 į mėnesį.

—Ar kad prisirašysi į antrą 
skyrių ir mokėsi po 75 centus į 
menesį, tai už tuos sumokėtus 
pinigus gausi tik $10.00 pašal
pos laike ligos?

Dar draugija išmoka pomir
tines. Tai yra draugijos nariui 
mirus, draugija išmoka pašalp- 
gaviui pomirtinę $200.00 ir prie- 
do dar kiekvienam nariui mi
rus pasiunčia gėlių vainiką, 
duoda grabnešius ir už grabne- 
šių automobilį užmoka.

—Sunau! Kaip gausi pirmą 
pėdę tučtuojau įsirašyk į Chi
cagos Lietuvių Draugiją, o kai 
busi nariu, tai įrašysi mudvi.

—Gerai,' mamyte, aš tą pada
rysiu. Beje> aš buvau užmiršęs 
priminti, kad Chicagos Lietuvių 
.Draugija dabar turi vajų ir ka
da šis vajus pasibaigs, tai vi
siems naujiems nariams surengs 
dideles vaišes, kaip, jie sako ge
gužinę. Visiems naujiems na
riams pietus ir gėrimas bus ne
mokamai. Taipgi, kurie draugi* 
jos nariai įrašys naują narį, tai 
ir tiems duo§ po likietą dėl pie
tų ir gėrimo nemokamą, tai už 
pasidarbavimą draugijos labui.

—Na, tai nepamiršk, sunau, 
pats įsirašyti, o vėliau ir mes 
įsirašysimi ir tada visi kartu ga
lėsime pabaliavoti surengtoje 
draugijos gegužinėje.

Kont. B. VaitekUnft^ įrašė 
Adomas Bruku is
Tekia Bruknta
Vladas Žilinskas

Bridgeport
PociaiPonai John ir Jtilta 

yra žinomi lictuviatns Cliicągo- 
je kaipo draugiški žmbnSs, nuo
latiniai Naujienų skaitytojai, 
šiomis dienomis įsirašė į Chica
gos Lietuvių Draugiją. Ponai 
Pociai turi išauginę gružlį sū
nų Alfredą ir aš iitatiau, kad ir 
jaunuolis įsirašys į šią didelę ir 
naudingą organižąęiją.

—-Ū. Klikna

Per sausio niėnesį viso įrašy
ta 62 nauji nariai. Kontestantai 
įrašė 57 narius, o kiti įsirašė 
per ofisą arba nariai įrašė. Vi
so laike Chicagos - Lietuvių 
Draugijos Jubiliejinio .Kontesto 
jaU įrašyta 620 naujų narių.

Sausio mėnesį daugiausia na
rių įrašė kontestantas Thomas 
Sąlkaiiskas, būtent, 10. Draugas 
Šalkauskas pereitais metais na
rių mažai gavo, bet! šiais melai > 
gana gerai darbuojasi. Antras 
po Šalkausko daugiausia narių 
gavo Adomas Markūnas ir dėde 
Vaitekuhas. Draugui Markūnui 
patyrusiam tame darbe gauti 6 
narius per mėnesį, tai mažai. 
Drauge Markūnai, pradek dar
buotis smarkiau, kad dėdė Vai
tekūnas ar kuris kitas iš kon- 
testanlų neatimtų garbės vaini
ko.

Panelė Valeria S. Zelnis iš 
De Kalb, III., pereitą menesį ga
na smarkiai pasivarė pirmyn 
gaudama 5 naujus narius. Kaip 
dėl panelės nepatyrusios šiame 
darbe, — lai buvo didelis dar
bas, nes palyginus su kitais kon- 
testantais, tai laike mėnesio už 
ją gavo tik du daugiau nariu. 
Linkiu ir per šį mėnesį pasise
kimo.

Neblogai pasidarbavo per 
Sausio mėnesį sekanti konte.s- 
tanlai: Frank Klikna, S. Yur
chis, John Petkus, Juozas As
cilla, V. B. Ambrose, Dzūkas, 
Mike Senko, Anton Marshall ir 

A

keletas kitų.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
piknikas įvyks birželio 16 die
ną 1940 m. Liberty Grove, Wil 
low Springs, Iii.

Serijos.
Kad piknikas butų sėkmin

gas, tai liko pagamintos serijos 
platinimui tarp draugijos narių. 
Visi draugijos nariai, kurie at 
einate mokėti į ofisą savo duok
les, pasiimkite nuo sekretoriaus 
P. Miller .seriją. Iki šiam laikui 
per 50 narių paėmė serijas pla 
tinti.

Dar karią primenu visiems 
nariams, kad atsilankę į ofisą 
pasiimkite platinimui seriją.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“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.

Garsinkitės “N-nose”

I

Naujas narys

Tav-

part-
John

skanius

jau nuo 
Chicagos

Įsirašęs į draugiją Stanley 
Bruno-Brunevičius šiuo laiku 
užlaiko valgyklą ir taverną po 
vardu Union Lunch and
ern, 3856 So. Union Avė. Bru- 
no-Brunevičiai turi biznį 
neriuose su John švelnis. 
Švelnis yra patyręs vyrėjas, ku
ris moka pagaminti 
valgius.

Ponia Brunevičienė 
seniai priklauso prie
Lietuvių Draugijos. Tai nuo da
bar abudu priklausys prie di
džiausios draugijos. Kaip Bru- 
nevičiai, taip ir švelnis yra ge 
ri naujieniečiai ir pažangą my
lį žmonės. Todėl primenu vi
siems draugijos nariams ir nau- 
jienieeiams, kad progai pasitai
kius atlankytų draugijos narius.

Nariai įraše

Indiana Hatbor, Ind

Indiana Harbbr Lietuvių 
Kultūros Draugija vasario 11 
d. rengia didelį vdkarą, kuris 
įvyks St. Francis bažnytinėje 
svetainėje (390$ Fir St.). Pra
sidės 5 vai. po pietą, Programą 
pildys Chicagos LiętUvių Vyrų 
choras. Bus šuy^idilitą trijų 
veiksmų komedija ir išpildyta 
koncertine dalis.

Kenosha, Wis.

Lietuvių Kultūros Draugijos 
didelis parengimas. _

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

• Bet Siusi vienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y._____________

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai.

' adresuojant:

U

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pafcislėpę jį 
savo parapi
ją į rankas

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonimg draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisąi lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa 
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS

1

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyks 
vasario 7 d;, 7 Vai vakaro, 
Poteliunienės name.

Nariai kviečiami atsilankyti 
ir naujų atsivesti. Bris aptartas 
pavasarinio pikniko renginio 
reikalas.

—Prot. rašt. Rodavičiene.

Anthony Skirmont iš Harvey, 
Ilk, įraše savo sūnų John An- 
ton Skirmont.

Paul Shaulietis įraše Joseph 
Luchinską.

Paulina Balnaitis įraše Anna 
Bushlus.

Jonas Sinkus įraše Julia Elb- 
reht.

Gary, liid
Gary Lietuvių Kultūros Dr- 

jos mėtinis susirinkimas įvyko 
sąiisio 21 d., adresu 1486 Grant 
st. Pirmininkas K. purvinis 
atidarė susirinkimą pirmą va
landą po pietų. Aptarus Drau
gijos reikalus svarbiausias tik
slas buvo valdybos rinkimas. 
Beveik visa senoji valdyba 
buvo užgirta. Kadangi pirmi
ninkas K. Purvinta atsisakė, 
tai vice-pirmininkas S. Misevi- 
čia į jo vietą buvo išrinktas. 
A. Mi-kelonis išrinktas proto
kolų raštininku, C. Prakurotas 
finansų sekretoriuhi» iždinin
ku G. Petraitis, iždo globėjais 
S. Kirchus ir J. VaichuliSj 
maršalka A. Kažlauskas. Susi
rinkimas buvo tvarkingas ir 
pavyzdingas. Buvo išrinkta 
komisija iš A. Mikelonio ir J. 
Grekio pavasariniam baliui 
surengti. I

—Sekr. C. Prtikurotas.
I  —1.1———»I    ^lĮ—i>■

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLU SALĖJE

uropo]e

RAUMENŲ
NUGARGftLA—SKAUSMAS— 

SUSTYRIMAS

SKAUSMAI—GĖLOS
Jei pirmas geras išsibraukymas su 

maloniai raminančiu Musterole ne
suteiks geros pagalbos nuo kanki
nančių raumenų gėlos ir skausmų— 
paeinančių nuo slogų—visomis iš
galėmis—skubėkite pas gydytoją. 
Bet Musterole paprastai Savo Dar
bą • Atlieka—

Musterole suteikia greitą pagel- 
bą, nes tai yra DAUGIAU negu 
“tik mostis”. Tai yra nuostabus 
švelnintis vaistas, kuris persisun
kia per viršinį odos sluogsnį, kad 
Sumažinti skausmą. Vartoja milio- 
nai per 30 metų! 3 stiprumai: Pa
prastas, Vaikų (švelnus) ir Extra 
stiprus, 40c.

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

‘NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas 
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-v? 

Nr. 153. LITHUANIA.

MiągjOĮF
Better Than A Mustard Plasterf

H0WS
YOUR 

BREATH
TODAYM

r f 1

H

You may be guilty of halitosis (bad 
breath) this very minute, and yet be 
■hnawareof it. TKat's the insidious thing 
about this offensive condition, so fre- 
quently due to food fermentation in 
the mouth.

You yourself may not recognize it 
. . . būt everyone you come in contact 
with does.

Listerine Antiseptic halts such fer
mentation, said by some authorities to 
be a major ca ūse of mouth odors, and 
overcomes the odors themselves. So why 
risk annoying and offending others? Why 
hurt yourself socially ana in business?

It is so easy to guard against offend- 
ing by gargling with Listerine, the 
sale antiseptic. Your breath becomes 
svveeter and more agreeable. If you 
value your job and your friends, ūse 
Listerine Antiseptic regularlv. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

LISTERINE 
-HALITOSIS

(BAD BRSATB)nes



Antradienis, vasario 6, 1940 NAUJIENOS, Chieago, Ui

TOKIU JUODU DARBU NEGALIMA NUO 
VISUOMENES SLĖPTI

Nors Komunistams Tas Ir Nepatinka
Iš °Laisvamanių

Susirinkimo
Vasario 2, pas Petrą Kučin

ską, jo namuose Roselande, 
buvo sušauktas laisvamanių 
veikėjų susirinkimas apkaL 
bėjimui charterio, kurį pražur 
de H. Jagminas, laisvamanių 
draugijos “prezidentas”.

Jeigu galėčiau rašyti kome
dijas, parašyčiau gerą komei- 
diją apie šį susirinkimą, ne
subrendimą vyrų, kurie save 
vadina komunistais, ir tų, ku
rie yra akli, fanatiški komu
nistų sąkcleiviai.

Yra keistas dalykas, kad 
žmones gali nueiti prie tokio 
nesukalbamo fanatizmo, kokį 
parodė kaikurie sukomunistė- 
ję “laisvamaniai”.

Kai prasidėjo kalba apie 
charterį, ir buvo parodytas 
State sekretoriaus laiškas, kad 
Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos charteris

panaikinta, tai Misevičia pa
reiškė, jog tas laiškas esą nėra 
jokis darodymas, kad chartc- 

• ris panaikintas. Jisai, Misevi
čia, tikrai žinąs kaip Stato se
kretorius veda knygas, 
męs pingus už registrą 
charterio, užraše kitame 
lapyje, todėl ir nesurado, 
pinigai buvo užmokėti!

"Labai Mokytas"

di tokį stebuklą tiktai Jagmi-, 
no mokslingumas galėjo pada
ryti ...

Dar neviskas. Juknis jokiu 
budu negalėjo suprasti, kaip 
laisvamanių “cęntralinė valdy
ba” negali gyvuoti, kaip drau
gija negali gyvuoti, kuomet 
valstiją panaikino charterį. Ir 
da Juknis pagrąsino, kad su
sirinkusieji turi būti labai at
sargus su Jagminu, nes Jag
minas žino apie legalius dau
giau negu kas kitas šiame su
brinkime ... daugiau negu ad
vokatas. Jagminas iŠ savo ran
kovės galįs ištraukti tokį zuikį, 
kuriuomi nustebinsiąs visus, 
Todėl, esą, su Jagmino gudry
bėmis bukite atsargus ...

Juknis ir daugiau panašių 
“stebuklų” pripasakojo apie 
Jagmino gudrybes, “mokslą”, 
“literatūros gabumus” ir tt.

'Paskui buvo kalbėta, ir vos 
susikalbėta, kaip šaukti “lais
vamanių” suvažiavimą apkal
bėjimui tolesnio veikimo. Juk
nis davė įnešimą, kad tokis 
suvažiavimas nereikalingas, o 
jeigu šaukti, tai už vienų ar 
trijų metų. Draugija ir
charterio galinti gyvuoti. O 
kada trys metai praeisią, tada

be

pus- 
kad

kalinga laisvamanių veiklų tę
sti. Gal Juknis tiki, kad .Jag
minas per tą laiką iš savo ran
kovės ištrauksiąs tą stebuklui-

Jag-Juknis įsivaizduoja U. 
minų tokiu gudriu ir mokytu, 
kad tarp laisvamanių Ghica- 
goje nėra kito tokio gudruolio. 
Sako, Jagminas “Vilnies” re
dakcijoje suorganizavo laisva
manių kuopą net iš vienuoli
kos narių į vieną vakarą. Gir-

A *jAAzXpaŠ T&Et^ * ’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 3 d., 6 vai. ryto, 1940 
m-, sulaukęs 50 m. amž., gi
męs Panevėžio apskr., Ragu
vos paržip., Dudelienių km.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Daratą, po tėvais Ale- 
liunaitę, 2 dukteris Bronisla- 
vą ir Amiliją Nemčauskienę 
ir žentą Walter, brolį Andrie
jų ir šeimą, pusseserę Oną 
Kerdulięnę ir jos vyrą Simo
ną, pusbrolį Kasparą Kietą ir 
dėdę Jurgį Pečiukėną ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 8050 So. 
Stewart Avė., Tel. Triangle 
3827. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, vasario 7 a., 9:30 vai. 
ryto iš namų į St. Leo, 78 ir 
Emerald Avė. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kietos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvięčiąmi da? 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, žentai, 

Brolis ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

g I fin A Gėlės Mylintiems 
I! U U A Vestuvėms, Bun*

[jW Metams, Laidotu-, 
**'■*■*« ■ vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS nbtms 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

LOVElKIS^Sj 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

razitų, ir kaip greitai ji apsi
valys nuo to brudso, tuo bus 
sveikiau draugijai.

Pirmoji kuopa buvo išsiėmu
si ęharterį, sušaukė laisvama
nių syvažiamią, ir kai pądave 
draugijos vairą į raudonųjų 
fašistų rankas, tai jie ir drau
giją pražudė. Legališkai drau
gija panaikinta. Todėl pirmoji 
laisvamanių kuopa turi iš nau
jo išsiimti charterį. Nesiskai
tyti su “centraline valdybas”, 
nes jos legališkai jau nėra. 
“Centralinė valdyba” nesiskai
tė su pirma laisvamanių kuor- 
pa, todėl dabar laikąs kuopai 

juo 
bus

kusijų, kurios nieko bendro 
neturėjo su suvažiavimo klau
siniu, pasiūlyta kovo 23 die
ną šaukti suvažiavimą. Mise
vičia pareiškė, kad tą dieną 
negalima, nes tai yra Velykų 
subata, daug iš musų draugų 
eisią “prikelti Kristų” ... Todėl 
daug iš musų draugų negalė
sią .ateiti. Galįau nutarta lai
kyti suvažiavimą pirmą šeš
tadienį po Velykų.

Ar Jie Laisvamaniai?

Matote kur nuėjo “laisvama
niai” komunistai. Jie eis pri
kelti Kristų. Ką tų jiems pa

yra laisvamanių draugijoje,— 
tai draugija turbut ir negali 
gerai gyvuoti. Todėl ir char- 
terį pražudė. H. Jagminas yra 
raudonųjų fašistų agentus. 
Raudonieji fašistai jau daug 
yra sugriovę kultūriškų drau
gijų. Dabar griauna ir laisva
manių draugiją.

Kuomet Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugija 
neturėjo savo tarpe raudonųjų 
fašistų agentų, tai ji gerai gy
vavo, daug pinigų pasiuntė 
Lietuvos laisvamaniams, Ta-

entams, jię panaudojo draugi
jos vąrdą raudonojo fašizmo 
propagandai, išgaudami iš

nusikratyti to “centro” ir 
greičiau tai padarys, tuo 
geriau.

Beje. Buvo kalbėta, kad 
kia paskelbti spaudoje H. Jag 
mino netikslų veikimą. Juk, 
nis— labai priešinosi praneši 
mui per spaudą, kad Jagrųi 
nas pražudė charterį. Girdi 
pažemins laisvamanių vardą, 
kurį Jagminas taip “iškėlė“ 
per savo pasidarbavimą.

r<ei

Kabi
Chicagos Draugijų 

Kliubų Valdybos 
1940 Metams CLASSIFIED ADS.

Radio Bangose

Taipgi Juknis kalbėjo, kad 
nereikia rašyti nei apie šio su
sirinkimo pasekmes, nes tai 
butų negražu. Aš nebūdamas 
nė Ronms, nei Maskvos papū
ga, rašau, nežiūrint ar raudo- 
nienisicms fašistams patiks ar 
ne. Visuomenė turi žinoti rau-

rių. Iš Jokios sumos pinigų, bu
tų galėję duoti didelę para
mą Lietuvos laisvamaniams ir 
Amerikoje galėjo išleisti gerą 
knygą laisvamany bes klausi
me. Nereikia užmiršti, ši dide
lė sumą pinigų buvo sukeltą 
daugiausia per pasidarbavimą 
Dambrausko ir jo žmonos, 
Petro Kučinsko ir jo žinonos, 
o ne per raudonuosius fašistus.

Alėjo laikas apvalyti drau
giją nuo raudonųjų fašistų pa-

Gimnazistės iš Lietuvos, 
Aplankys Lietuvius 
Oro Bangomis

Peoples B^ldų 
kuri patarnauja

Populiari 
Kompanija, 
mandagia^ ir sąžiningai lietu
vių visuomenei per daug me
tų, kas antradienio vakarą, 7-tą 
valandą, siunčia-į Tąmistų na
mus daug malonumo rūpestin
gai prirengtais radio progra- 
mais. Ji 'visuomet stengiasi

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. ClevelanU 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
4015 W. 13th st.; J. Keturakis— 
Nut. raštininkas, 1525 So.- 51st 
avė., Cicero, Jll.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rast., 1218 S. Independence 
blvd.? St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos GRh 
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie sf.; J. Baląkas—Kopeępond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K, 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sękmądienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet./ 2417 West 
43rd st., Chieago, 111.

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

4000 So. Talrųan avė.; F. Žiekus 
—Pirmin. Pagelb., 2554 W. 40th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rast., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory8770; 
Lųcille Dagiutė—Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė,; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr.-kvotėjas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. * 
ksta kiekvieno 
madienį, 1 vai.
svet., 2417 W. 
gali būti vyrai 
iki 45 metų amžiaus.

PERS ON AL 
Asmenų Ieško.

RIMTA PANELE Iš LIETUVOS, 
mokyta ir pasiturinti, ieško apsi
vesti pasiturinčio draugo 40-50 me
tų. Laiškus rašyti: 1739 So. Halsted 
St., Box 1163.

ŠrtUATlON WANTEb 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO UŽ BARTEN- 
DERĮ. Esu patyręs—galiu pristatyti 
liudymus. P. GURSKIS, Praneškite 
1843 So. Halsted St.

NORIU GAUTI DARBĄ prie na
mų su pragyvenimu.
Juozapas Kazlauskas, 6031 North 

Hermitage Avė.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, išsipjauti savo baltinius, 
būti. $6.00—<$8.00. Houser, Briargate 
0715.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINOS PATYRUSIOS 
TIKTAI

Prie gėlių suknelėms ir plunksninių 
papuošalų. 121 So. Market St., 2-as 
aukštas.

Susirinkimai įvy- 
mėn. trečią sek- 
popiet, Hollywood 
43rd st. Nariais 

ir moterys nuo 16

REIKALINGA MERGINA 
kanti kiek kailinius finišiuoti.

8 South Central Avenue.
(5600 West)

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbini nkų-DarbininkiųReikia
REIKALINGA KIŠENIŲ “ ir pe

čių siuvėjų, kurie galėtų baigti 
vyriškų kautų darba^. 308 West Van 
Buren St. 3-as aukštas.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU DALININKO su pini
gais. Vyro arba moters. Kartu gau
si darbą. Bus uždėtas fabrikas išdir- 
bimui naujo išradimo. Jūsų įdėti pi
nigai bus užtikrinti. Rašykite Box 
1164. 1739 So. Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI ATSKIRI BUTAI, 437 
D. 60th St., prieš Washington Park. 
Geras “L” ir gatvekarių susisieki
mas. Virtuvėlės net už $4 savaitei 
—miegkambariai mažai kaip $3 sa
vaitei — švarus, gerai užlaikomas 
namas—agentas vietoj.

BUSINESS CUANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai veikiantis biznis. Priežastis — 
liga. 4624 So. Ashland Avė., Con- 
gress Club.

nio

jose. Visuomenė rėinė laisva
manių pirmos kuopos veiklą' dlloti lietuvių malonumui ką 
ir sukėlė daug pinigų Lietu- norg naujo ir‘įdomaus, o ypa- 
yos laisvamanių paramai, To
dėl, nuo visuomenės nereikia

munistų) juodus darbus.
Pirmos kuopos narys

Diena Iš Dienos
Nuo Sniego > 
Slėpėsi a
„■ BEUDGliPOjy^*“-^ Kadangi! 
pereitą sekm^die»i dFVčiąi pa
snigo, tai būrelis draugų susi
rinko pas pp. Frank Yuškus, 
3347 S. Lituanica Avė., “pasi
slėpti nuo sniego”. Kiek kas 
pynaklių išlaimėjo neteko pa
tirti, nes dar tik ką buvo pra
dėję, kaip ąš atvykau. Neteko 
ilgai užtrukti, nes turėjau ki
tur vykti. Apie stalą matėsi 
pp. Januliai, pp. Mozeriai, ^pp. 
Maziliauskai ir keletas
darbuotojų iš Keistučio Ben
drovės. Matot, kai kada ir su 
pynaklių yra galima blogą orą 
atsiginti. — VBA.

tingai ši vakarą dainuos mė
giama radio dainininkė Akvile 
Ančiųtė, kuri neseniai lankėsi 
Europoj ir išgyvenus Lietuvoj 
virš, metus laiko koncertavo- sų 
dideliu pasisekimu ir įsigijo 
daug gražios muzikos.

Tamistų malonumui padai
nuos keletą? JlįUįjp-Usių, negirdė
tų gražių danielių ir išpildys 
vaizdelį iš Lietuvos gimnazis
čių gyvenimą. “Be to, liūs gra
ži muzika, įdomios žinios ir 
kitkas. Todėl," malonus tradio 

radio priimtuvu .šiandie kaip 
7-tą valąhdą vakarę ant WGES 
radio stoties.. Rcp. xxx

Kaip Atrodo, rfai 
Kartais if . šiais tai
kias Juos Matom

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

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

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

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M.' Medalinskas, 233 
Sč. Central Avė.; Fin. Rašt. — 

1 Chąs. Katailpj.4676 W. End Avė.;
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Sprįngfięld Avė.; Kasierius—M. 
Kaziupąs, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vaj. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

REIKALINGA DARBININKĖ, 
kuri myli vaikus, namų darbui ir 
valgiams gaminti. Rašykite laišku 
Žukauckas, 4862 Massachusetts St., 
Gary, Ind.

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, va
sario 8 d., Hollywood svet., 2417 
West 43rd St. 7:30 vai. vakaro. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti.

—Raštininkas.

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

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

Mike čepulevičius, 
Protokolų 

Lungevicz, 1814
Avė., tel.

kituv

Ne Vien Senovėj Taip Bydavo
Senovės žmonės, kaip pasa

kos paduoda, 
simatydavo. Būdavo tais lai
kais velniai, 
naktį, jodami

labai' tankiai pa-

Šaunios 
Vestuvės

Parkę

REAL ESTATE FOR SALE

7 KAMBARIŲ PLYTINIS bun- 
galow, insuiiuotas, Holland air 
uonditioning, 2 karų garažas, prie 
geros transportacijos, $600.00 įmo
kėti. Liekaną kaip rendą. 6350 S. 
Kockwell Street.

FAKMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MAŽA FARMA — apie 2 akrų 
grįstas privačias kelias—arti Hig- 
gens ir Mannheim kelio. Kaina $7a0 
—$150 pinigais, $10 į mėnesį. 
Box 1162, 1739 So. Halsted St.

VIŠTININKYSTEI, DARŽO ir 
žemes pardavinėjimo ūkis $125 už 
akrą. Imk šiuos 10 akrų puikios 
žemės. Maža dauba ir kiek miško. 
Be skolų arti West 143rd St., $250 
pinigais norima. Box 1161, 1739 S. 
Halsted St.

SENA FARMOS TROBVIETĖ — 
puiki vieta—Irving Park kelias va
karuos nuo miesto ribų, apie 3 ak
rus, kiek medžių. Nuosavybė ba
landžio 1. Kaina $4,500.

Box 1160, 1739 So. Halsted St.

. PRIE IRVING
Mannheim kelio, 
pėdų, lengvos žemės. Kaina $495— 
$100 pinigais. 13ox 1159, 1739 So. 
Halsted St.

PARK kelio arti 
apie 23,000 ketv.

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

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Begen — 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis - 
2931 S. Emerald Avė .
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasįerius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

rast ART1 BRAIDWOOD, ILL. 40 ak
rų farma, geros žemės, geri bu- 
dinkai, elektriką, $6500. J. Edwin 
Porter, 1122 Bryan Avenue, Joliet, 
Illinois.

$15 J MĖN., MAŽA KATEDŽĖ, 
lengvai padaromi keturi kambariai, 
arti North, Avenue, tuoj už miesto, 
be skolų, gerai išstatyta apylinkė, 
grįstas kelias, elektriką. Farma 
visas blokas ilgio. Kaina $1150 — 
$150 pinigais. Box 1158, 1739 South 
Halsted St.

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

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nicą Ąve,, A. Kaulakis — Nut. 
rast,, 384? S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapa v iče-—Iždb glob.; J. 
Rachųnąs—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Pr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Hąlsted St., Tel. Vįctory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

kurie ateidavo 
ąnt ugninių žir

gų, Kiek tame buvo tiesos tai 
tiktai tie žino, kurie tas pasa
kas išgalvojo.

Betgi musų laikais mes irgi 
gausim progos pamatyti velnią, 
“kuris buvo ne boba”. Tokiu 
vardu bus perstatytas veikalas 
Lietuvių Auditorijoje, Vasario 
18 d. Tą veikalą stato Socia
listų ir L.D.D. kuopos, bendro
mis ji.cgomis. Prie to, dar bus 
ir koncertinė dalis programo, 
kurią išpildys Vyrų ir Naujos 
Gadynės chorai1.

Kas mėgsta > pasijuokti, tai 
bus labai patėnkintąs, nes tas 
3-jų veiksmų veikaliukas yra 
labai juokingas. Nepamirškit 
pamatyti “Venjias Ne Boba”, 
Vasario 18 d. — VBA.'

Vice-pirm.—Benis Lėkšna,

Pagelb., 
Stanislo-

DARŽŲ FARMA PATOGIAI iki 
63 ir Cicero, tuoj už miesto ribų. 
Pasiūlo už $95.00 terminais — $25 
pinigais, $5 į mėnesį be skolų. Box 
1157, 1739 So. Halsted St.

NAUJAI BAIGTAS NAMAS tik
tai 24,000 ketv. pėdų — į Irving 
Park bulvarą priešakiu, apie 10 
minučių iki Harlem Avenue. Gata
va 30 dienų. Kaina $2975 _ $500 
pinigais, $21 į mėnesį. Vanduo, ele- 
krikcv, išdekoruota. Box 1156, 1739 
So. Halsted St.

VViidLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Par^4vimui

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

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rast., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rast., 3534 So. Lowe Avė.; 
Wa)ter Dulevich — Kontr. rast. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius,
Lowe Avė.; Martinas 
Apiekunas 
rald Avė.; 
Apiekunas 
rald Avė,;
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196;
.3427 So. Litųąnica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Ramoška, 515 W. 81st St.; 
Nųt. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 Šo. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas, 
4415 So. Franęisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesįan Avė. 
teJ. Hęmlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W- 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Chorp pąmokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

Alex,ąndras T. Miller apsive
dė su Sutana Chįedo, sausio 
27, Vestuvės įvyko jaunosios 
tėvų namuose, 3118 W. 38th 
PJace. Pp. DanięJ Chįedo yra 
malonaus budo žmones, gej?į 
šeimininkai įr darbštus veikė
jai, Jų dukrelė Suzana yra bai
gusi aukštąjį mokyklą, rimto 
budo ir simpatiška lietuvaitė,

ĄJexandras T. Miller yra ge
rai žinomų Brighton
tavern savininkų AJex ir Ka- 
zimieros Miller sūnūs, baigęs 
aukštąją , mokyklą. Turi gerą 
darbą. Jo tėvai gyvena adresu 
4258 S. Węstęrn Ayer

Į jaunuolių vestuves susirin.- 
kp daug svečių ir jaukiojo nuo
taikoje prie gražiai paruošto 
stalo sotinosi skaniu maistu, 
gardžiais gėrimais ir saldžiais 
sąskonjais. Svečiai užgerdami 
toastą jaunavedžiams, linkėjo 
ilgiausių metų ir meilės, gau
sos ir sėkmingo gyvenimo. Jau
navedžiai buvo išvažiavę į New 
Yorką ir Kanadą, praleisti sa
vo medaus mėnesį, įr dabar 
grįžę Raino pradės gyventi nau<- 
Ją gyvenimą. Jaunavedžiai šir* 
dingai svečiams dėkoja už la
bai gausias ij* brangias dova
nas. O, D.
r— »'■ ■■ ■■ --------- ----- ---------------------------------..<■/

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi

3200 South 
Punis — 

kasos, 3202 S. Eme- 
Kazimieras Valaitis— 
ligonių, 7104 S. Emc- 

Povilas Petraitis —
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. L

■ >i i, >4"■ r 111 ' >■ į

šsiemė Leidimus
redyboms ..
(Chicągpj)
Glep I<. Jenkįns, 26, su Mar-

garet Bedvib 28
Alfred PoweleiL 29, su Ka-

therįne Dumi, 21
Frąnfr Ayskįš, 27, su Rose

Scfoęis, J9 ‘
Paul, J. Petrąife 42, su Ju*

lia Shiimbol, 42
Benny Ppcip$, 47, su Ca- 

tjięrine Ęicąu, .30
Anton Pąulov, 43, su Mary

Marcįnkevič, 40

^eikalaij ja ? ■ <
Koį'4<?'vski nuo Bcn

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerb bet garslnki- 
tes ŠIANDIEN NAUJIEM! 
“Classified^ skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-m e puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukšto® 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami;

CANal 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chieago, Ui.

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

Ro.ckwęlĮ Št., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des- 
plaipes St.; A. Tųmavipius—Nut. 
rąšt., 1227 So, 50jh Avė.. Cįcero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 
4917 Cąmenskey Avė., Laf. 1152; 
F. Mąrgevičia, — Kontr. rast-, 
44QP S. Fąirfięlčt Avė.; F. Šerpi- 
tis—eKasos gldb., 4337 So. Fair- 
fįąld Avė.; T. Jąnuįįs—Jžd. 3<3P 
So. Morgan St., Vardą 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; R. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
Pi., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards |57O1; Trųsfistai-r-Tąmkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.StuL 
ga—Teisėjas; L. Jucius-^- Teis, 
raštininku.

Kepurinis Užga 
vėnių Balius

šį vakarą šv. Marijos para
pijoje, prie 35-tos ir Union 
Avė., įvyks pasilinksminimas 
$u parųąrginimu ir dovanomis. 
Baliaus pradžia 7 vai. vak.

Visi esate užkviečiami atsi
lankyti, kas tik nori 

ir linksmai laiką
Kun. S. Linkus 
tetas kviečia.

kai

(Skelb.)

X NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
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

draugiš- 
praleisli. 
ir Komi”
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ROSELANDO APYLINKĖJ SIAUČIA KE 
UOS JAUNU PIKTADARIU GAUJOS

Namų Piešimas. — Vandalizmas. — Meti 
nis Koncertinis Parengimas.

Pagaliau, Po 9
Metų Išmokės 5 
Centų Dividendą

Penki Žmonės Žuvo 
Indianos Sniego 
Audroj

Dariaus-Girėno 
Legionas Gražiai 
Pagerbė Aukotojus

SLA 6-to Apskričio 
Kuopų Žiniai

VAKAR CHICAGOJE

Užsidariusių Bankų Raportai

ROSELAND. — Pa s t a r ai-rėjo ir pripažino, kad vanda- 
siais laikais Rožių žemėje at-'lai buvę jaunuoliai, bet gud- 
sirado keletas gaujų, vandaliS-j rus, nes dėvėjo pirštines, tac 

Nulaiko kuomet nepaliko pirštų žymių, 
išeina kur iš na- 
neprašyli svečiairtas įsilaužymas toj pat apylin 
savotiškai šeimi-

Tuo pačiu laiku buvo ir ki

Užsidariusių bankų likvida
torius Cook apskrity, Charles 
H. Albers, skelbia, kad Roose- 
velt-Bankers State bankas ne
trukus išmokės apie 5% divi
dendų, pirmų, ir, turbūt, pas-

kų plėšikų.
šeimininkai 
mų, ir tuoj 
ir pradeda 
ninkauti.

šiomis dienomis tokie sve
čiai įsigavo į vienus namus 
plėšimo tikslais, bet pinigų ne
radę, kitko nieko neėmė. Tik

porų tuzinų, z išbiaurojo jais 
sienas, kaurus ir kitus rakan
dus.

kėj, kur dingo tik $5.00, bet 
kitko piktadariai neėmė. Ma
tomai, tai tų pačių darbas.

Kelias Saikas Jau Sugavo.
Nors vietos policija stropi, 

ir jau keletu tokių šaikų su
gavo, bet, matomai, ta liga 
sergančių atsiranda vis dau- 
g’au. Todėl patartina visiems 
iš namų neišeiti, o pasilikti 
nors kam sargyboj.

La i,s va manių Pa rengi m a s.
Vasario 11 dienų Amerikos 

Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos pirma kp. 
rengia savo metinį koncertinį

šis bankas, užsidarė 1930 m. 
ir ikišiol neatmokėjo depozi- 
toriams nei vieno cento. Lik
vidatorius sukėlė pinigų 5%- 
čiams išparduodamas 
turtų iš licitacijos.

Mažai Mokės.

banko

Pavogė Mergaitės Pinigus.
Vasario 3 tarpe 8 ir 10 vai. 

vakaro, piktadariai įsibriovė į 
Joseph Loopas namus, adresu: 
133 E. 114th pi. Ten rado stik
linę bonkų su mažytės mergai
tės sutaupytais centais apie 
$25.00, ir pienų cigarų dėžę 
nikelių, dešimtukų ir k vo torių, 
irgi apie $25.00. Atplėšė “ce- 
dar chest” skrynių, išėmė dra
panas, ir atplėšė kitokius už
darus rakandus, sugadindami,kų”, kurių aš nežinau. Progra- 
užraktuS. Drapanas išmėtė po 
visus kambarius, sumynė ko
jomis, radę revolverį patronus 
iškratė ir paliko ant grindų.
10 v. v. į šeimininkai parėję ra
do didžiausių betvarkę. Pašau
kė policiją, kuri viskų apžiu-

10413 Michigan Avė. Dainuos 
Lietuvių Aido choras ir mo
terų Kultūros choras. Žada bū
ti dar ir kokių ten “pridėč-

mas prasidės lygiai 6 v. v., 
įžanga tiktai 25c ypatai.

Rengimo komisija užtikrina 
visiems patenkinimų, todėl 
prašo visų progresyvių parem
ti atsilankant skaitlingai.

—Senas Antanas.

Dienraštis “Daily 
News”Gina 
Darbininkų Unijas

Sako, Kad 
Suomiai Atsilaikys
Iki Rudens
žymus Suomijos Socialdemo

kratas Chicagoj
Chicagoj dabar vieši E. A. 

Pulli, Suomijos socialdemokra-

Spausdina Seriją Rašytojo Ed- 
ivin A. I^ahey Straipsnių 
Dienraštis “Daily Newš” va

kar pradėjo spausdinti serijų 
straipsijių 
unijas, kuriuos paruošė Ed- 
win A. Lahey. Jis yra žymus 
Chicagds laikraštininkas, -ku
ris specializuojasi darbininkų 
klausimuose.

“Daily News” pabrėžia, jog menė yra maža, bet labai dis- 
kiti ciplinuota ir gerai išlavinta.

Suomija taipgi turi daug iš
lavintų lakūnų, bet neturi lėk- 

sistematiškų' tuvų. Jeigu kas paklupdys Suo
miją prieš rudenį — tai bus 
nuolatiniai miestų bombardavi
mai. Suomija neturi lėktuvų 
rusams atsiginti, taipgi neturi 
priešlėktuvinių patrankų. Lėk
tuvų Suomijai reikia būtinai.

silici vv

apie darbininkų tų partijos narys, ir dienraš
čio, “Socialdemokratas” redak
torius.

Jisai pareiškė, kad Suomijos 
armija galės atsilaikyti rusams 
iki rudens. Suomijos kariuo-

gina unijas todėl, kad 
Chicagos dienraščiai (ypatin
gai Chicago Tribūne—Red.) 
varo xprieš jas
šmeižimo kampanijų; norėda
mi sugriauti visuomenės ir pa
čių darbininkų pasitikėjimų.

ir visai vi

unijos yra “šventos,” taip kaip 
nešventi ir visi biznieriai. Yra 
unijų, kurias kontroliuoja ra- 
ketieriai, kurių iždus tuština 
visokie parazitai. Bet yra kur 
kas daugiau unijų, kurios 
veikia pavyzdingai ir kurios 
neša didelę naudų ne vien 
darbininkams, bet tiems pa
tiems biznieriams
suomenei. Bet apie tokias uni
jas mažai kas girdi. Dienraš
čiai apie jas nerašo. Tokiu bū
du dėl kelių klaidų iš nešva
rių unijų pusės, susidaro js- 
pudis, kad jos visos murzinos.

Rašytojas Lahey savo pir
mam straipsnyj paduoda ben
drų Chicagos unijų vaizdą, o 
ateinančiuose straipsniuose 
žada įsigilinti į smulkmenas 
ir parodyti kur “blogos” uni
jos ir kur—“gerosios.”

Kaip dienraštis “Daily 
News”, taip ir “Chicago Tri
būne” yra republikonų kont
roliuojami, bet pirmasis atsto
vauja pažangią frakcijų par
tijoj, o “Tribūne” visuomet 
kalba už atžagareivius.

Susiginčijo Apie Pinigus
Alinėj ties 1621 West Huron 

Street 50 metų Thomas Czar- 
necki, nušovė savo žmoną, 40 
metų Mary Czarnecki. Po to 
pats nusišovė. Prieš tai abu 
turėjo smarkų ginčų apie pini
gus. Alinė, kurioj tragedija 
įvyko, priklausė Czarneckienei.

“Liet. Distriktų” 
iKongresmanai Vėl 
Kandidatuoja
Sabath, Beam, Kelly, Macie- 

jeivski
Chicagos kongresmanai, ku

rių distriktuose gyvena didžiu
ma Chicagos lietuvių, vėl kan
didatuoja į atstovų buto na
rius. . ' -Z

Vakar valstijos sekretoria
tas paskelbė užsiregistravusių 
kandidatų vardus, ir iš jų pa
sirodo, kad kongresan nori 
grįžti:

2- tro distrikto kongresmo- 
nas Raymond S. McKeough.

3- čio distrikto kongresmo- 
nas Edward A. Kelly.

4- to — Harry P. Beam.
5- to —A. J. Sabath, ir
6- to — A. F. Maciejeivski.
Naujų terminų nori beveik 

visi kiti kongresmonai, kurie 
dabar atstovauja 
įvairius Chicagos ir 
distriktus.

Savo vietų ieško
visi legislaturos nariai, kurių 
distriktuose šįmet įvyksta rin
kimai. Legislaturos 
atstovų 
laturos 
rius tik

kongrese 
apylinkių

ir beveik

narius į 
butų rinks visi legis- 
distrikta, bet senato- 
kas antras distriktas.

Recciveris taipgi skelbia, 
kad sekami bankai mažai kų 
begrųžins depozitoriams:

Ridgeivay Stale 
Roseland State Savings 
Second Ilumboldt State 
Second N orthivestern State 
Sheridan T rust and Savings 
South Shore State,
South \Side Satiyngs Bank 

and T rust Company, ir
Sheridan State Bankas.

Automobilių Nelaimės Chica
goj ir Apylinkėje

'Penki žmonės, tarp jų vie
na chicagiete,, žūva laike snie
go audros, tarp Mkhigan City 
ir La Porte, Indiana valstijoj. 
15 mylių plote kelias" buvo la
bai apneštas šlapiu sniegu, ir 
ten įvyko keturios nelaimės, 
kuriose visi penki žuvo. Sužei
stų skaičius siekia 19.

Užmuštieji buvo:
Gladys Wolf iš South Bend, 

Indiana.
Arthur Breiver iš Niles, Mi

chigan.
Catherine Engle iš La Por

te, Ind.
Michael Kažmierczak, iš 

Michigan City.
Mrs\ James P. Normood, 

48 melų chicagiete, nuo 6240 
So. Ada street.

Sutraukė Apie 350 Svečių 
“Padėkos Vakarienę“

Postas 
kuopa 

271) sekmadienį gražiu banke
tu atsilygino aukotojams ir ki-

Dariaus ir Girėno 
(American Legiono

Oro Linija Samdys
200 Lakūnų

United Air Lines skelbia, 
tad per ateinančius kelis mė
nesius pasamdys apie 200 nau
jų lakūnų. Jie turi turėti ko
mercinių lakūnų leidimus, taip
gi radio-telefono operatorių 
liudijimus, ir turi pereiti 
kat-os egzaminus.

KITOS NELAIMĖS.
Vakar ir užvakar vakare 

snigo ir Chicagoj, tad beveik 
visos gatvės buvo labai slid
žios. įvyko daugybė nelaimių, 
kuriose gyvybes prarado seka
mi žmonės:

Frank 'Seasock, 26 metų 
jaunuolis nuo 5643 South Mar- 
shfield avenue;

Otto, Muenkel, 57, 1810 N. 
N. Albany avenue;

25 metų John Smith, 
Emerald avenue; į

Emil Goetz, 40 m. amž., 1811 
N. VVinchester ave/ue;

Nežinomas, apie 45 r fineli 
vyras. Žuvo prie Perry ir 118 
streel. r

4510

svei-

Nauja Valdyba 
Marųuette P. Namą 
Savininkų Draugijoj

se-

ke-

O jei- 
didžiu- 
prašau

Kas Veikiama Marųuette Parke
Sausio 25 d. Namų Savinin

kų Organizacija atlaikė mėne
sinį susirinkimą, Panelės Šv. 
salėj. Susirinkimų vice-pirmi- 
ninkas Paulauskas atidarė 8 
vai. vakare.

Atlikus formalumus, išklau
sius nutarimų protokolą ir įvai
rių komisijų raportus, p. Pau
lauskas pakvietė naujai išrink
tą 1940 m. Valdybą užimti 
nosios Valdybos vietas.

Užleisdamas vietų, tarė 
lis atsisveikinimo žodžius,
“Man malonu buvo dirbti kar
tu su jumis visais, org. gero
vei : aš stengiausi atlikti savo 
pareigas kuogeriausiai, 
gu ką neatlikau kaip 
mos buvo nutarta, tat 
jūsų visų man atleisti.

“Naujai Valdybai linkiu, kad 
jinai butų uolesnė, darbštesnė 
savo pareigose ir, kad geriaus 
sugebėtų veikti musų organi
zacijos naudai.”

Nauja Valdyba
Esamasis p-kas John Dam- 

kus užėmė vietą, padėkojo se
ną jam p-kui, už jo įdėtą triūsą 
organizacijai ir nuveiktus dar
bus. Tada jis iššaukė prie sta
lo naujų Valdybą ir egzekuty- 
vį komitetų: John Damkus, pir
mininkas; J. Butkus, vice-pirm. 
J. P. Stankowiče, nutarimų se
kretorius; Mrs. B. Y. Ambroze, 
finansų sekretorė, ir S. Vainau
skas, kasierius. Pirmininkas 
tarė:

“Prašau, draugai-ės padėti 
man dirbti, žinoma, ant mano 
pečių guli daug sunkesnė naš
ta nešti, negu ant 1 jūsų, bet 
jeigu jus man padėsite, tai bus 
man lengviaus dirbti pavestą
jį organizacijos darbų. Tat 
visi-os sukaupę bendras jėgas, 
daug daugiaus nudirbsime org. 
negu, kad lig šiol.”

Susirinkimai Namų Savinin
kų įvyksta Panelės šv. salėj, 
68-tos ir Washtenaw St., kiek
vieną paskutinį mėnesio ketvir
tadienį. ' ,

— Korespondentas B.

Jaunimo Ratelio 
Operetė “Kada 
Kaimas Nemiega” 
) —...... ,—
Sutraukė Nemažai Publikos

c ■Pereitų sekmadienį, vas. 4 
d. Sokol svetainėje, tapo per
statyta scenoje‘ lengvo pobū
džio operetę, “Kada Kaimas 
Nemiega”. Vaidintojais buvo 
Liet. Jaunimo Kultūros Rate
lio choras.

Veikalų parašė ir surežiso- 
ravo; V. Raila. Muzika pritai
kė choro mokytoja, D. Yudzen- 
tavičienė. Akompanistė buvo 
Helen Pečiu'kaitė. 'Publikos at
silankė apypilnė svetainė.

Veikalas apibudino dabar
tinį Lietuvos Jaunimo gyveni
mų šienapiutės laiku. Viskas 
atvaizduota su dainomis ir 
puotomis. Pats veikalo rašyto
jas, V. Raila, užėmė svarbiau
sių rolę ir gana tinkamai jų 
atliko* Taipgi neblogai pasiro
dė ir kiti solistai-vaidintojai, 
būtent, Marytės rolėje N. Ra
manauskienė; Katrės rolėje, 
B. Lekšnienė; Bronės rolėje— 
B. Lauciute; Petras, bernas 
(Alex Vaizgėla) turi malonų 
tenorų. Taipgi verti paminėti 
Mortos rolėje A. Pavilonytė; 
Eigulio, rolėje, Vitas Judzenta- 
vičius; Miko rolėje, M. Motu
zas.

Choras dainavo gerai. Ma
tyt buvo gerai susimokinęs. 
Dainų melodijos paimtos 
džiumoje iš liaudies bet 
rėdytos naujais žodžiais, 
publikai gan gerai patiko.

Veikalo Trukumai
Didžiausias Veikalo silpnu

mas tai labai lėtas tempas vai
dinime ir taš, kad šokių nu
meriai buvo perilgi. Taipgi ga
lima pastebėti, kad “romantiš
kumas” veikale buvo, mažų 
mažiausia, “ryškus.” Vaizduo
tės vartoti nereikėjo...

Pirmas aktas iš pat pradžios 
tiek lėtai prasideda,' kad pra
dedi jausti nušivylimų. Kome
dijos veikale yra pakankamai. 
Kostiumų ir scenerijos atžvil
gi nesunkus pastatyti. Jeigu 
butų, parašyta ,su orkestracija, 
veikalas butų daug įdomes
nis.

bėjo jam pastatyti Dariaus- 
Girėno Memorial Namą. Tame 
name ir įvyko šis banketas.

Rengėjai sutraukė apie 350 
svečių, tarp kurių buvo visi 
žymesni Chicagos lietuviai, 
taipgi nemažas skaičius sve
timtaučių svečių. Legionierės 
pavaišino visus dalyvius labai 
gerai paruošta kalakutienos 
vakariene.
Išdalino Garbės Narių Korteles

Po vakarienės buvo perskai
tytas ilgas sąrašas aukotojų, 
kurie pinigais ir kitomis prie
monėmis prisidėjo prie Da
riaus-Girėno Namo pastatymo. 
Posto komandantas, p. Wm. 
Sebastian įteikė visiems auko
tojams, kurie aukavo $25 ar 
daugiau, garbes narių korte
les—“Courtesy. Card”, kuris 
jiems suteikia ypatingas tei
ses Legiono parengimuose ir 
Namo naudojime.

Programų atidarė vakaro 
rengimo pirmininkas, p. Wm.
J. Kareiva, o tvarkų vedė Na
mo Statymo pirmininkas, p. 
B. R. Pietkiewicz.

Kalbėjo miesto teisėjas, Mr. 
F. J. Keety, “Naujienų” redak
torius Dr. P. Grigaitis, Bryant 
Hartnett, vietinis aldcrmanas, 
p. F. V. Zintak, Mr. Closkins, 
4-to Disrtikto (Amerikos Le
giono) vadas, kun. Marčiulio
nis, L. Pruscika ir keli kiti as
menys. Tarp svečių buvo prof.
K. Pakštas iš Lietuvos, Univer
siteto.

Programų paįvairino grupė 
aktorių ir šokėjų iš State-Lake 
teatro, taipgi kita grupė- šo
kėjų iš vienos dailės mokyklos.

Vakaras buvo pasekmingas, 
ūpas buvo geras, ir Legionie
riai gali pasidžiaugti, kad su
rengė dar vienų gražų paren
gimų. —Rs

Laikas Seimų Rengti!
SLA. 6-to Apskričio metinė 

konferencija įvykusi sausio 28 
d., Cicero, III. yra nutarusi, 
kad apskričiui priklausančios 
kuopos būtinai išrinktų po du 
atstovu į šeiminį komitetą. 
Šie atstovai kuopų išrinkti, 
kartu su apskričio valdybą, tu
rės surengti busimą SLA. Sei
mą Chicagoje. Todėl kuopų val
dybos ir delegatai dalyvavę 
konferencijoje apie tai žino, 
bet šį vasario mėnesį kuopos 
turi išrinkti tuos du atstovus 
ir priduoti jų antrašus apskri
čio sekretoriui.

• Mus laukia dideli darbai, ir 
pasišvęskim subendrintomis pa
stangomis įvykdyti gražų ir 
pavyzdingą SLA. Seimų.

K. J. Semaška, Sekr. 
2438 W. 45th St.

• Pekin nuovados policija 
suėmė 21 metų jaunuolį, Char
les Lud'ingtcną, kuris bandė 
įsibrauti į Stevenson Memorial 
mergaičių prieglaudą, adresu 
2412 Prairie avenue. Jaunuo
lis buvo pašautas, kai mėgino 
pabėgti nuo vieno policisto.

di-
pa- 
Tas

—VBA

Laiškai Į Lietuvą 
Tikrai Keliauja
Ilgai

Lietuvos 
Anglijoj, 
sulaikyti, 
visai Sli

1939 m.

Ėjo Mėnesį, 6 Dienas
Dažnai tenka girdėti, kad 

karui siaučiant Europoje, kaip 
į Lietuvų, taip ir iš 
j Ameriką laiškai tai 
tai Vokietijoj lieka 
būna cenzūruoti arba 
žūna.

Štai, gruodžio 4 d.,
pasiunčiau registruotą laišką 
savo giminaitei, VI. Dabrikai- 
tei, Gruzdžių Paštas, Šiaulių 
Apskričio, manydamas, kad 
laišką gaus dar prieš Kalėdas. 
Bet vas. 3 d. Chicagos didysis 
paštas prisiuntė iš Lietuvos 
gautų kvitą su adresantės pa
rašu ir pašto viršininko para
šu. Antspauda parodo, kad šis 
apdraustas laiškas buvo aplai- 
kytąs sausio 10 d. šių metų 
(10-1-40).

Vadinasi, laiškas iš Chicagos 
į Lietuvą, Gruzdžių miestelį 
keliavo vieną mėnesį ir šešias 
dienas. Iš ten pakvitavimas at
ėjo į 24 dienas. R. š.

Mirė Paslydusi
Ant Šaligatvio

Sau-T0WN OF LAKE.
šio 27 d., ant ledingo šaligat
vio paslydo ir sunkiai susižei
dė 55 mėtį townoflakietę, So- 
nhie Kowalski, nuo 4811 So. 
Elizabeth Street, 
simirė apskričio

Nelaimė įvyko 
Ashland avenue.

Vakar ji pa- 
ligoninėje. 
prie 48th ir,

Jaunimo “Amerikos 
Lietuvių Diena” 
Buvo Sėkminga

Lietuvos

Bet Programas Buvo Begalo 
Ilgas

Sekmadienį, vasario 4 dienų. 
Cicero Stadiume, buvo sureng
ta taip vadinama “American 
Lithuanian
Nepriklausomybės Minėjimui. 
Surengimu šios dienos rūpino
si čia gimęs jaunimas.

(Publikos prisirinko pilna 
svetainė. Suprantama,
jams buvo tikras malonumas.

Programas buvo begalo il
gas. Reikėjo išsėdėti net 5 
valandas ant kietų suolų. Gir

rengė-

kurie turėjo nusipirkę rezer
vuotas vietas, tikėjosi, kad 
gaus minkštuose krėsluose sė
dėti, bet to nebuvo.

Kalbėtojų per garsiakalbius 
mažai buvo galima suprasti. 
Jie trumpai ir tekalbėjo.

Svarbiausia programo dalis, 
kuri visų publikų labiausiai 
užinteresavo, tai krepšinis lo
šimas tarp Lithuanian Olym- 
pic Club ir Jewish Ali Stars.

Iš sykio žydų grupe pasiro
dė labai šauniai. Lietuviai to
li buvo pasilikę. Bet, juo to
liau ėjo lošimas, tuo lietuviai 
darėsi vis smarkesni ir smar
kesni. Pradėjo pasivyti žydus. 
O publika pritaria, supranta
ma, lietuviams. Kaip tik lie
tuviai laimi punktus, salėj di
džiausias plojimas. Visi nori, 
kad lietuviai laimėtų. Taip ir 
buvo, lietuviai

Svarbiausia, 
resni atletai,
grupės į vidurį svetainės, pa
stebėjau šalia sėdinčiai kaimy
nei :

—Pasižiūrėk tamsta į abi
grupes, lietuvių ir žydų. Ma
tai, kad lietuviai atletai 
do stipresni, didesni, turi 
giau ištvermės.

Taip ii’ buvo. Iš sykio
grupė pasirodė kaip žaibas. 
Lietuviai buvo kur kas lėtes
ni. Bet juo toliau lošė, tuo žy
dų grupė labiau ir labiau silp
nėjo .O lietuviai buvo stiprus 
ir galų gale laimėjo.

• Chicagos universitetas 
siunčia archeologų ekspediciją 
į Siriją, Azijoj, daryti moks
liškus iškasinėjimus. Ekspedi
cija bandys patirti kaip žmo
nės ten gyveno prieš 3,500 me
tų.

• Gaisras sunaikino kelis 
šimtus dolerių moteriškais 
drabužiais Kerman rūbų krau
tuvėj, tęs 160 N. Mchgan avė.

• Vakar iš Chicagos Suo
mi jon išvažiavo dar penki 
jauni suomiai. Jie stos savano
riais Suomijos kariuomenėn.

• Šiandien po pietų Evans- 
lone bus palaidotas Fred Hr. 
Sargent, buvęs Northiuestern 
gelžkelio prezidentas, kuris 
pasimirė užvakar vakare po 
ilgos ligos. J s buvo 63 metų 
amžiaus.

• Illinois Central gelžkelis 
prašalino iš darbo penkis dar
bininkus, kurie buvo apkaltin-. 
ti apsileidmu už dvejų ekspre- 
snių traukinių nelaimę prie 
Arcola, III. Nelaimėj vienas 
žmogus buvo užmuštas, 54 su
žeisti.

• Ties 2716 IV. Chicago 
avenue antram aukšte, buvo 
susekta slapta degtinės varyk
la. Vietą policijai išdavė ten 
kilęs gaisras. Įstaigą afišavosi 
nuodingų chemikalų firmos 
vardu, “Sivift Erterminating 
Company.“

• Iš Indiana Harbor gelž- 
| kelio sandėlio Argo j kas tai
pavogė apie 200 štokų sprogs
tamosios medžiagos, naudoja
mos prie Įvairių taisymo dar
bų.

• Prie 87-tos ir Stony IS- 
land avenue, į trafiko šviesą 
įvažiavo paslydęs automobilis. 
Jame važiavo generolo Plato
vo Dono Kaokų Choras. Vie
nas choro narių, Timothy Za- 
ganiateh, buvo paguldytas 
Burnside ligoninėje. Jam stik
las skaudžiai apkavojo veidą. 
Visi kiti dainininkai buvo su
krėsti ir lengviau sužeisti, tad 
tęsė kelionę toliau. Jie važiuo
ja su koncertu į Lancastcr, 
•Pennsylvania. Choras koncer
tavo Chicagoj sekmadienį, ir 
turėjd labai didelį pasisekimą.

• Iš springfieldo atėjo ži
nia, kad gubernatorius IIor- 
ner pagavo slogas ir buvo pri
verstas atsigulti lovon.

laimėjo.
lietuviai • stip- 

Kaip suėjo abi

išro- 
dau-

žydų

Chicagos opera jau ruošiasi 
1940 metų rudens ir žiemos 
sezonui, šiomis dienomis ope
ros bendrovės valdyba pamati
niai persiorganizavo ir planuoja 
suruošti septynių savaičių se
zoną.

Naujas operos direktorius 
yra Henry Weber, WGN rad.o 
stoties muzikalis vedėjas. Ope
ros organizacijoj pirmu kartu 
nemažą reprezentaciją turės 
Chicagos muzikų unija, taipgi 
artistų sąjunga.

Traukinys Užmušė 
Du žmones

Milwaukee gelžkelio prekinis 
traukinys užmušė du žmones 
ir sudaužė troką prie 12-tos 
gatves kryžkelio, Chicago Hei- 
ghts priemiesty j.

Užmuštieji buvo 50. metų 
Alex Baranskis,* 1330 5th avė., 
Chicago Heights, ir John Ka- 
walski, 1309 Portland avenue, 
taipgi iš Chi. Heights. Jis bu-

:vo 55 metų amžiaus.

PRANEŠIMAS*
(Pranešu savo ir “Naujie

nų” geriems draugams, kad 
kontestui pasibaigus, Adirbsiu 
“Naujienoms” ir toliau?\

Kas norėsite mano patanųi- 
vimo “Naujienoms” užsirašyti, 
atnaujinti prenumeratą, arba 
paduoti skelbimą, prašau ma
ne pašaukti už ką išanksto ta
riu jums nuoširdų ačiū.

Prie progos turiu priminti 
geriems draugams, kad jei no
rėtumėt įstoti Chicagos Lietu
vių Dranugijon, tai mielai su
tinku atsilankyti ir mandagiai 
patarnauti.

Lauksiu jūsų pakvietimo.
—Joseph Ascilla,

1833 Evergreen Avė.




