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ti®ji • rp • oHitleris Turi P Taikos Planą
VOKIEČIAI SUTINKA ATSTEIGTI MAŽA 

LENKIJA IR DUOTI AUTONOMIJA ‘ 
ČEKIJAI

Sumner Welles antradieni vyksta 
i Vokietiją

>
ROMA, Italija, vas. 26. — 

Prez. Roosevelto specialus pa
siuntinys, užsienių reikalų de
partamento * sekretorius pava
duotojas Sumner Welles, pir
madienį turėjo pasikalbėjimą 
su Italijos ..užsienių reikalų mi- 
nisteriu Čiano ir su Mussoli- 
niu. Jis nutarė antradienio nak
tį vykti į Berlyną.

Hitleris, iŠ patikimų šalti
nių sužinota, turi paruošęs tai
kos planą. Planas esmėje esąs 
toks: atsteigimas mažos Len
kijos; autonomijos teisės Če
kijai; jokių pakeitimų nežada
ma Austrijos padėčiai. Jeigu 
talkininkai priimtų jo planą 
Lenkijos, Čekijos ir Austrijos 
atžvilgiu, tai Vokietija sutiktų 
svarstyti nusiginklavimo klau
simą ir atsteigimą ekonominių 
Europos santykių, kurie rem
tųsi kooperavimu. Be to, Hit
leris reikalaująs, kad talkinin-

Ar J. Valstijos pade
da naciams klau- 

siabritai
LONDONAS, Anglija, vas. 

26. — Britanijos valdžiai par
lamento nariai davė keletą klau
simų. kurie liečia blokadą. Vie
nas tų klausimų yra: ar gabe
namos iš Jungt. Valstijų pre
kės neutralioms Europos ša
lims galų gale nepasiekia Vo
kietijos?

Dalykas štai k^ks. Per pas 
kutinius keturis 1939 m. mėne
sius, kai karas jau ėjo, Fran 
euzijos ir Britanijos importą? 
iš Jungt. Valstijų padidėjo 1( 

. nuošimčių. Tai nedaug. Tuc 
tarpu eksportai iš Jungt. Val- 
.stijų į neutralias šalis per ta 
patį laikotarpį pašoko 47 nuo
šimčius. Taigi klausiama: ar 
jau taip tų neutralių šalių rei
kalavimai pakilo? ar kartais 
galų gale atgabenamos jomr 
prekės nepasiekia Vokietijos?

Naciai svečiuose pas 
Rusijos atstovą

BERLYNAS, Vokietija, vas 
26. — Komunistinės Rusijos ir 
nacių Vokietijos santykiams su
stiprinti Rusijos ambasadorius 
Berlyne, Aleksandr švarcev, pe
reitos savaitės gale surengė 
bankietą. žymiausi rusų am
basados svečiai jame buvo: 
vyriausias Vokietijos armijų 
komanduoto jas, gen. Walter 
von Brauchitsch, gen. Wilhelm 
Keitei, generalinio štabo vir
šininkas, gen. FranZ von Hal- 
der, admirolas Witzel ir kiti. 
Feldmaršalą Goeringą atstova- 
vo^enerolas Milch.

Chicagai ir apieilnkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Saulė teka 6:30 v. r., leidžia
si 5:36 v. v. J

»kai parodytų noro grąžinti Vo
kietijai kolonijas.

šitą Hitlerio planą yra ga
vusios bent dvi neutralios ša
lys. Manoma, jos esančios Skan
dinavijos šalys.

Planą pasiūlysiąs Hitleris ir 
Amerikos atstovui Sumner 
Wellesui. Bet jeigu Welles iš
girsiąs tik tiek, tai jo kelionė 

Rusinti bergždžia, nes talkinin
kai nesutiksią Hitlerio planą 
priimti. Talkininkai, sakoma 
jaučiasi, kad jie karą laimi, 
todėl jie nenorės taikytis Hit
lerio sąlygomis. Jie pradėsią 
ieškoti taikos tuomet, kai jiems 
pasirodys, kad jų saugumas 
yra užtikrintas ir kad Vokie 
tijos agresijos pavojus paša 
lintas.

Talkininkai patys patarė 
Wellesui pirma atlankyti Vo 
kieti ją ir išgirsti Hitlerio pa
siūlymus.

Naciai ruošia teismą 
buvusianbV aršuvos 

merui
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

26. — Pranešama, naciai ruo
šiasi teisti buvusį Varšuvos 
merą Starzinskį, kuris ypač pa
sižymėjo energinga veikla len
kams ginant Varšuvą nuo vo
kiečių. Naciai klatins buvusį 
merą eikvojimu miesto fondų.

Vėlesniuoju laiku naciai areš
tavo Varšuvoje M. Nicdzial- 
kokowskį, buvusį lenkų socia- 
’istų partijos pirmininką, M. 
Ratai į, buvusį lenkų ūkininku 
partijos vadą, kunigą Nowa- 
kowskį, taipgi buvusį ūkinin
kų partijos lyderi.

Areštuotas, be to, žinomas 
lenkų ūkininkų lyderis Witos, 
72 metų, kuris sugrįžo Lenki
jon iš ištrėmimo trumpai prieš 
naciams užpulsiant Lenkiją.

Klastuoia reikmenas 
Vokietijoje

BERLYNAS, Vokieti’’a, vas 
26. — Vokietijoje trūksta mai 
sto ir kuro. Maisto reikmenoms 
vartojami substitutai. Ryšium 
su trukumu pradeda atsirasti, 
kaip mes Amerikoje vadiname 
“raketų”.

Pavyzdžiui, kai kuriose krau
tuvėse parduodamas juodas 
skistimas. Aiškinama, tai esąs 
kavos ekstraktas. Pirkėjai už
moka “ekstraktui” brangiai, o 
gauna nevertą skistimą. Par
duodama “Vokietijos arbata”. 
Ji esanti ne kas kitas, kaip pa
prasta žole. Anglies išvežioto- 
jai išpilia anglį gatvėje prie 
namų arba šalygatvyje, jeigu 
negauna kyšio. Tokių dalykų 
praeity Vokietijoje nebūdavo.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
26. — Paskelbta, kad sugrįžo 
į bazę submarinas, kuri ko
manduoja kapitonas Hėrbert 
Schultze. Tas submarinas pa
skandinęs 16 prekybinių laivų 
viso 34,130 tonų.

ŽINIOS Iš LIE
TUVOS

KAUNAS, vasario 22 d. — 
Šiandien vidudieni Kauno ligo
ninėje nuo- širdies smūgio mi
rė Dovas Zaunius, buvęs Lie
tuvos užsienių reikalų minis
tras. Jis bus laidojamas vasa
lo 24 d.

z — šalčiai Vėl pasiekė —40 
aipsnių Faręęih^to. \

— Netrukus Berlyne bus ve
damos prekybos derybos su vo
kiečiais. Tikimasi labai praplė
sti prekių mainus.
1940.11.23 d.
New Yorkas

Skandinavijos" šalys 
padės viena kitai

COPENHAGEN, Danija, va- 
sario' 26. — Pereitos savaitės 
gale Švedijos, Norvegijos ii’ 
Danijos užsienių reikalų mini- 
steriai turėjo konferenciją.

Konferencijos dalyviai sutiko 
teikti vienos šalies pagalbą ki
tai derybose su kariaujančio
mis šalimis. Konferenciją iš
reiškė viltį, kad Rusijos ir Suo
mijos karą galima butų su
stabdyti tokiomis sąlygomis, 
kurios užtikrina Suomijos ne
priklausomybę. Sutiko palaiky
ti savo šalių neutralumą. Pa
reiškė, kad Skandinavijos ša
lys pritars pastangoms atsteig- 
ti patvarią ir teisingą taiką.

Bet kuone tuo pačiu laiku, 
kai konferencija pasibaigė. 
Švedijos premjeras, kalbėdamas 
nėr radiją iš Stockholmo, pa
reiškė, kad Švedija neprivalo 
užmiršti, jogei ir jai gresia pa
vojus patekti į karo sukuri.

■' ..i-*—-, N

11 užmuštų susikir
time Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, vas. 26. —- Santa Cruz 
dę Galeairta miestely įvyko sek
madienį mitingas šalies vėlia
vai pagerbti. Būrys piktadarių 
užpuolė minią if pradėjo šau
dyti į JĄ* 11 Žnponių užmušta. 
Kalbama, piktadariai buyę ko
munistai, mitingą gi ruošę jų 
priešininkai. v

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI I

— Sovietų pranešimai skel
bia naujus rusų laimėjimus. 
Rusai tikisi paimti Viborgą 
artimiausioj ateity.

— Eina didelis mušis Suo
mijos šiaurėje, Petsamo fron
te.

— Du Vokietijos lėktuvai 
buvo- pasiekę Paryžiaus prie
miesčius? Nuskrido atgal į Vo
kietiją.

— Aiškinama* suomiams te
ko trauktis' Karelijos fronte ne 
dėl mažo kariuomenės skai
čiaus, bet dėl amunicijos tru
kumo.

— Prancūzai sako, kad nuo 
karo pradžios paskandinta 317 
laivu, o vokiečiai, kad paskan
dinti 496 laivai.

-r Talkininkai paskandino du 
Vokietijos laivus šiaurės van
denyse, Pelsamb apylinkėje.

Teismas -pripažįsta 
galią Darbo Ta

rybai
WASHJNGTON. D. C., vas. 

26. — Prieš kurį laika Nacio
nalinė Darbo Santykių Tarybas 
nadarė sprendimą, kuris liečia 
Consolidated Edison Comnany 
ir jos darbininkus. Kadangi 
kompanija nepaklausė Darb' 
Tarybos sprendimo, tai darbi
ninku uniia •— Amalgamated 
Utility Workers Union (C.I.O. 
dabs) — iškėlė byla teismuose, 
reikalaudama nrinažinti kom- 
naniia nusikaltusią Tarybos 
sprendimui.

Vyriausias Jungt. Vaistini 
teismas paskelbė pirmadieni 
sprendimą ši to i e bylote. Spren
dimas sako, kad uniia, ieško
dama pagalbos, turi kreiptis j 
Darbo Taryba šituo reikalu, o 
ne j teismo įstaigas, nes Dar
bo Tarybai pavesta šitokias 
skriaudas pašalinti.

Vyriausiojo Teismo sprendi
mas patvirtino ir net sustip
rino Darbo Tarybos jurisdik
ciją. '

.IB t I

HONGKONG, Kinija,, vas. 
26. —. Stiprios kinų pajėgos 
koncentruojamos Kwangsi pro
vincijoje. Jos dar kartą-mė
gins. atsiimti iš japonų provin
cijos sostinę Nanningą.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

HELSINKIS, Suomija, vas. 
26. — Koivisto salos, stipri 
suomių tvirtovė Mannerheimo 
linijos vakarų krašte, perėjo i 
rusų irankas, pripažįsta oficia
lus Suomijos karo vadovybės 
komunikatas. Linijos rytų spar
nas tebėra suomių rankose.

-- X-- X-- X--  C 
HELSINKIS, Suomiia, vaši

26. — paimti ViborgąA
antrą Suomijos didžiausią mie
stą, rusai įlenkė Mannerheimo 
tvirtovių liniją. Neutralios ša
lies eksperto apskaičiavimu . ši
tam tikslui rusai paaukavo 100,- 
000 kareiviu. Bet Viborgas vi* 
dar nepaimtas. Kiek suomiu 
žuvo, nepranešta.

—x—x—x—
ROMA, Italija, vas. 26. — 

Jungt. Valstijų užsieniu reika
lų departamento sekretorius 
pavaduoto ias, Sumner Welles 
pirmadienį turėjo pasikalbę ti- 
ma su Italijos užsienių reikalu 
ministeriu Ciano ir su Musso- 
liniu. Antradienį Sumner Wel- 
les išvyksta i Berlyną. Iš pa
tikimų šaltinių Romoje patir
ta, kad Hitleris turi paruošęs 
smulku taikai plana. tačiau 
Hitlerio plano talkininkai, bri
tai ir franeuzai, nepriimsią.

-- X---X-- X--
COPENHAGEN, Danija, va

sario 26. — švediios, Norve
gijos ir Daniios užsienių rei
kalų ministeriu konferencijoje 
nutarta, kad Skandinavijos ša
lys pasiliks neutralios. Viena 
kitai jos padės derėtis su ka
riaujančiomis valstybėmis. Kon
ferencija išreiškė viltį, kad Suo
mijos ir Rusiios karas greitai 
nasibaigs ir kad Suomija išlai
kys savo nepriklausomybę.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, vas. 

26. — Anglijon atvyko Kana
dos aviaterių būrys.

-- X—X—X—
BUCHAREST, Rumunija, va

sario 26. — Vokietijos įgalio
tinis atvyko Bucharestan. Ru
munija sulaikė siuntimą gaso- 
lino Vokietijos aviacijai. Na
ciai reikalauja gasolino ir alie
jaus. Ginčas gali iššaukti Ru
munijos valdžios krizę.

MASKVA, Rusija, vas. 26. 
— Pranešama, baigiamas kas
ti dešimties mylių kanalas. Per 
šį kanalą Rusijos aliejus galės 
pasiekti iš Juodosios juros upė
mis Baltijos jurą. Aliejus bus 
gabenamas Vokietijai.

SUOMIAI ATIDUOSIĄ VIBORGĄ 
RUSAMS • ♦

RUSAI PAĖMĖ SUOMIŲ TVIRTOVĘ KOIVISTO

HELSINKIS, Suomija, vas. stiprią Suomijos tvirtovę apie 
20 mylių į pietus nuo Vibor
go. Koivisto tvirtovė buvo ge
rai apginkluota, jos batarejos 
darė daug žalos rusams.

Vienas neutralios šalies ste
bėtojas apskaičiuojo, kad 2 j 
dienų ofensyve rusai žudė kas
dien po keturis tuksiančius ka
reivių. Tai reiškia, per 25 die
nas jie pražudė apie 100,000 
karių. Kiek suomių žuvo šituo
se mūšiuose, Suomijos karo 
vadovybė neskelbia. Neabejoja
ma tačiau, kad gindamiesi suo
miai pražudė kur kas mažiau 
savo karių, negu rusai.

Pirmadienį rusai buvo 10-7 
mylių atstumoje nuo Viborgo.

RUSAI IR VOKIEČIAI PASIŪLYSIĄ 
TAIKĄ SUOMIJAI

26. — Neoficialus pranešimai 
pirmadienį kalba, kad suomiai 
tą pačią dieną pasitrauksią iš 
Viborgo. Jie užimsią pozicijas 
šiaurėje nuo miesto.

Jeigu suomiai z pasitrauks 
nuo Viborgo, tai nereikš, kad 
įau rusai bus sulaužę Suomijos 
tvirtovių liniją, sako stebėto
jai. Greičiau suomių apsigyni
mo linija bus sutrumpinta.

Suomių tvirtovių linija eina 
ir už Viborgo. Faktinai šios 
pozicijos esančios stipresnės, 
negu dabartinės.

Pirmadienį Suomijos karo 
komunikatas pripažino, kad 
rusai paėmė Koivisto salas —

PARYŽIUS, Francuzija, va
sario 26. — Užsienių reikalų 
ministerija patvirtino gandus, 
kad Rusija ir Vokieti i a norin
čios pabaigti karą Suomijoj 
nirm neoru talkininkai, britai ir 
franeuzai, pradės veiksmus

Syoimai nusisknn- 
džia JunH. Valsti

jų delsimu
HELSINKIS. Suomija, vas. 

26. — Suomijos užsieniu rei
kalu ministeris V. A. Tanner 
na si kalbėjime su United Press 
atstovu pareiškė, kad jau se
niai Suomiia prašė $60.000,000 
paskolos Juno't. Valstijose. Po 
įvairiu atidėliojimų Jun^t. Val
stijų kongresas apsistojo anr 
^20,000.000 sumos. Tačiau 
klausimas dar tehesvarstomas, 
nors Suomijai paskola yra sku
biai reikalinga.

Tanner pasakė, kad Suomija 
vra pasiruošusi bet kada baig
ti karą ir visomis galimomis 
priemonėmis. Jos niekas nena- 
<nindė stoti i kara. Ji savo ne- 
nriklausomybę gina. Sovietu 
gi ofensyvas nebutu turėios 
jokio nasisekimo, jeigu Suomi
ja butu gavusi prieš mėnesi 
laiko tokios pagalbos, kokią su
silaukė paskutiniuoju laiku.

Rusai nražude 476 
lėktuvus

HELSINKIS, Suomija, vas. 
26. — Suomijos laikraščiai pa
duoda sąrašą karo pabūklų, 
kuriuos prarado rusai kare su 
suomiais.

Rusai pražudė 476 lėktuvus, 
1,193 tankus, 302 įvairiau ka- 
nuoles, 630 motorinius vežimus 
ir trokus, 500 kitokių vežimų. 
Suomiams teko 1,560 arklių, 
117 lauko virtuvių, 16 trakto
rių ir daug kitokių ręikmenų. 
Žymią dalį paimto grobio suo
miai jau vartoja prieš rusus. 

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, vas. 26. *— Las Ad j im
tas apylinkėje susidąužė du 
traukiniai — pasažierinis ir 
prekių traukinys. Devyni žmo
nės žuvo nelamėje, 57 kiti su
žeisti.

šiaurėje, Suomijos uosto Pet
samo srity. Tie veiksmai tai 
blokada šiaurėje.

Kalbama, naciai ir rusai ga
li pasiūlyti Suomijai taiką, kai 
tik rusai paims Viborgą. »

Ukrainai stato rei
kalavimus Rumu

nijai
BUCHAREST, Rumunija, va

sario 26. — Rumuniioie gyve
na anie 1,000,000 ukrninu. Ne
seniai Ukrainai gavo šiokiu-to- 
kiu koncesijų iš Rumunijos vy
riausybės. Dabar jie reikalau
ja daugiau: savu, ukrainu mo- 
kvklu ir apsaugos ukrainu or
todoksų bažnyčiai Rumunijoje.

Kurj laiką Rumunija buvo 
susiruninusi sovietų agitacija 
pakreipti ukrainu nuotaiką 
prieš Rumuniją. Dalykas toks: 
Ukrainai nemažai padėjo ru
sams buvusią Lenkiją okupuo
ti. Rusai jrencė Rumunijos pa
sieny garsiakalbius ir pradėto 
skleisti pronaganda Rumunijos 
ukrainu ausims. Tai sukėlė ne
rimo Rumunijoje.

Bet paskutiniuoju laiku vis 
daugiau ukrainu atvyksta į Ru
muniją iš okupuotos Lenkijos, 
ir jų pasakos nejaukiai dilgina 
net ukrainu ausis Rumunijoj. 
Rusų agitacija neteko įtakos.

i
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SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos ItehnHų įyveriimd tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptamiii”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

ilgiau 
Kėip

škry-

v Ne Del 
Užkietėję?

šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui 
----------------- — AL; MARKERIS —-------------

(Tęsinys)
Bet nebeišturėjo. Paėmė. Ir 

kaip ir tyčia—“Keleivį’!
Jo pirštai virpėjo, širdis kru

tinėję purtėsi, siela kvapo ne
beteko, o akys merkėsi.

Tik kai perskaitė labai stam
bių raidžių antraštę—BAISI 
N E LA IMĖ ILLINOJA U S K A - 
SYK LOS E: ŠIMTAI ŽMONIŲ 
ŽUVO: TARP JŲ 
DAUG IR

LABAI 
MUSŲ BROLIŲ 

LIETUVIŲ!— tad£ atsivėrė jo 
akys ir jis ėmė toliau skaityti: 
—Dujos sprogo kasykloje. Pas
kui kilo ugnis. Jei kurie ir iš
liko nuo baisaus sprogimo, tai 
žuvo nuo liepsnij ir durnų ... 
Viršuje, prie šafto, baisiausi 
vaizdai. Subėgę viso miestelio 
motervs su vaikais, verkia; klv- 
kia, draskosi, laukdamos, ar 
neiškeis dar kurios noi’š gyvų 
vyrų, vaikai—tėvų. Bet daž
niausiai iškelia tik sudegusius, 
pajuodusius, pažinti nebėgaiiL 
mus lavonus. Paskui baisiau
sias puolimas prie iškeltųjų—> 
pamatyti, ai4 dar gyvi ir kam 
priklauso. Paskui ir vėl verks4 
mas, klyksmas ... Per dienų 
naktį moterys su vaikais lau
kia—laukia su išverktomis aki
mis, nubalusiais veidais, ru- 
peSčib ir baimės iškraipytais 
...Iš visų apielinlcių, net ir iš

dos, nei nejuto, kaip suklimpo 
į jo koliumnas, darbo žmonių 
vargams ir skriaudoms pa
kęstas. Ėėskditydariins, net ir 
Vakafiėnę pamiršo, kulis ka¥- 
tiis šatikiain'ajB; ne^tsdiepė. O 
gal būt, nei negirdėjo., Nes ki
tokie balsai dabar vyravo jo 
aušyse. Balsai tų verkiančių 
moterų, klykiėl^ių Vaikų, prie 
kasyklos šachtos laukiančių 
savo vyrų, savo tėvų .. .

Tiesa, gal šeimininkė butų 
jį ir prišaukus, geriau sakant, 
vilkte iš kambario prie stalo 
atvilkus, bet Antanas jų su
draudė, sakydamas:

—Misete, duok Rokui šventų 
ralnybę. Kų jis, žmogus, šian
die matė matnose ir ligoninė- 
j'e, bene galės dabar nuryti 
kųsnį? Mes, misele, jau apsi
pratome. Mulus žmonių krau
jas ir ištaškyti sųnariai jau 
nebe naujiena. Bet jam—yri- 
noriui? Tegu sau būna žmogus.

Visi tylėjo. Teisybę sakant, 
mažai ir tevalgė.

Po vakarienei pypkėmis 
dirgsnius apramino. Paskui 
Antanas nUėjP pas Rokų. It 
kaip jis nustebo,"pamatęs Ro
kų laikraštį beskaitant! Jis net 
žodžio pratarti negalėjo. Juk 
pirmiau RokaS iš tolo šitų lai
kraščių baidėsi, juos pamalęs,

kad man reikės daug 
laukti, kol tu pradėsi, 
džiaugiuosi!

Atsisėdo A i! tanas ant 
nios ir pats pradėjo skaityti
“Kovų”. Bet iš tikrųjų, tai jiš 
ne tiek skaitė, kiek žvalgėsi į 
Rokų. Jam nematant jį sekė ir 
jam negirdint su sa’vini' kalbė
jo štai kų. .

—I stebuklus seniai nebeti
kiu, bėt*, šiai0 ar*taip, su Roku 
tuitčj<o įvykti steM'ikl’a's, ai* k-aš 
nbrš panašaus. Tik pdrtiabVkj 
pirmiau bijojosi Iri ikrašči’ų', 
tarsi velnias kryžiaus, o d'abar 
skaito net kvapo nebeatgauda
mas. Ir “Keleivį’ ! Sako, skai-

tikrųjų, kas gi galėjo jo protų 
taip siikfėsti? KaS galėjo su
traukyti tuos baisiiibsiiis nė- 
kantOs i’T nežmoniškumo gran
dinius; kuriais sukaustytas iš
buvo' jo protas per daugelį 
melų!? Kas taip staiga paaksti-

Ką valgotę pusryčiams? Kavą, 
.toastą, gal bųt- laek kiaušinių? 
' Tad labai mažai yrk kd ir ste
bėtis, kad užkietėję. Jus gal Jie- 
valgote gana “rupumo”. Bet “ru
pumas” dar nereiškia valgių kie
kybę. Tai yra tokia valgio rūšis, 

- kuri sudaro “rupią” masę plono
siose žarnose ir padeda judėji- 
rtlui. Jei tatai yra priežastimi, 
leiskite pafeiuĮV*ti jbms trukių 
spragintų Keho^g’s AlLBtan pū- 
ąryčižhtys. All-Brati yra natura- 

1 rus valgis, nė—vėlsįas, ir labai 
turtingas “rupumu”. Todėl, jis 
gali padėti jums pasidaryti regu
liariu ir pasilaikyti reguliariu. 
Valgykit AlI-Brah iėgiilia^iai, ir 
gerkit gana vandens. Kellogg’s 
in Battle Creek daromas. Jei jū
sų St’ovis yra kroniška^; tai pro
tingiau būttį pasitarti šd gydy
toju.

<------ i" .--------------------- ;----

?

nių pamatyti šitų baisiausių 
nelaimę, kokios, sako, AmOVi- 
kos kasyklose dar nėra buvę.

šita šiurpi žinia, tarsi visos 
žemės magnetas, pritraukė Ro
kų prie laikraščio, ir jis, ro-

koše laiko ir, rodos, nuošir
džiausiai skaito. It dagi “Ke
leivį”! Kad taip nors “Eietu-

t ii

Šnare Drum $22-50 
528.00 vertės, Specialas

Visa eilė dramų ir jiems 
reikmenys.

GOLDSTEIN 
Muzikos Krautuvė 

91’4 MAXWEiL ST.

-•■■'i/■'.s ii

K-

A* *

prie Roko ir, duodamas jam 
rankų, labai džiugiai tarė:

—Tai skaitai; Rokai! Tai 
skai tai! Gerai, gerai, skaityk, 
skaityk, mielas Rokeli, nes lik 
iškaitydamas surasi teisybę ir 
atskirsi gerų nuo blogo. Svei
kinu; sveikinu!

—Sveikas; Sveikas; Antanė
li,—spaudė Rokas Antano rau

ni ah 
rasių

kų.—Bot prašau duok 
baigti šitų raštų—šitų 
apie kryžiokus ir šiiilptarnius.

— Skaityk, skaityk, Rokai. Aš 
labai džiaugiuosi, kad tu pra
dėjai skaityti musų laikraščius; 
Eabai džiaugiuosi! Maniaik,

pakęsti kitų žiiloilių įsitikiiii- 
mus bei ilubmohėš, mylėti1 sa
vo kaimynų, n’ėpaišaiit, ai* jis 
tiki, ar ne, ir maiiyti, tikėti, 
jog visi žmonės yra žiiibiiės. Iš 
tikrųjų, kas?

Klausė jis savęs ii? afšakyti 
negalėjo.

PalgūlVau, kai jau buvo vi- 
durn’aktis, ir visai nėsiniatė, 
kad šiąnakt Rokas sustos skai
tęs, Antanas ilgiau neiškentė ir 
paklausė:

—Sakyk, Rokai, kas su ta
vim pasidarė? Pirmiau net iš 
tolo šitų laikraščių baidėsi, o 
dabar skaitai, kaip prikaltas. 
Ar šeimininkas, ar kiti įna
miai tave sugundė, atvertė, ar 
kas atsitiko? Sakyk. Aš suku 
galvų ii; šidip ir taip; bet tavęs 
suprasti jaii nebėšuprailtu.

Roko akys jau buvo pavai’gę, 
jub labiau, kad jom skaitynlas 
buVo naujas naujutėlis darbas, 
tai jis sustojo skaitęs ir tarė:

—Antanėli, dęvanųk mali, 
kad aš taip padariau, bet aš 
jau kitaip'galvoju. Kų šiandien 
.mačiau po žeme,- paskui ligo
ninėj, trenkė mane, kaip per
kūnas. O šičia, žiūrėk, skaityk, 
'—rodė Rokas stambiųjų ant
raštę Antanui,-—skaityk, kų ra
šo apie musų brolius, žuvu
sius kasykloje.

A

COHt i»4o, NEEOtECRAFF SERVICE, INC.

INltlALS PATTERN 2487
No. 2487—Raidės išsiuvinf jimui ant baltiniu

’ GRANE COAL COMI’ANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iŠ geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7»65’

5 tonus ar daugiau .......................... ■
PETROLEŪM ČARBON COKE Š^-75'

' Perkarit 5 t*ohus ar daugiati Gorias * ■ “ 
Salės Tax ėkštV'a.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT BEPT 

| 1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyfcdį No,

No. 2487

l Vardas ir pavardė

Adresas.

Mieaįas ir valstija...

persekiojimus dėl teisybės, nes! 
jų yra dangaus karalystė.”

Baigė Rokas, galima sakyti, 
dar su tvirtesniais religijos 
orieškoniais, negu Antanas.

(Bus daugiau)

sės; sveikatą gyvybę. Gina, su- 
(prašk, tuos, kufie yra išnaudo- 

Jjami ir skriaudžiami, kaip juos 
gy’Aė ir už tai ant kryžiaus ini- 

• rė Kristus;-
BUigė Antabaš, bandydamas 

Savo’ žbdžni'š šiištiprinti Kris- 
.,taus buvimo ir mirimo mitais.

< Dabaf pradėjo Rokas:
—Ak, Antanėli, aš labai daug 

kų turiu tau pasakyti, bet— 
nedalių. Mano gfalva susisuko, 
išifdiš; rodos, nė tbj krikti!!ės 
jpusėj plaka. Nežinau. AŠ dar 
•Mekad savo galvoj ir širdyj 
nejaučiau tai, kų dabar jau
čiu. Niekad, Prisiekti galiu, 
kad niekad.

; —Aš jaučiu, aš suprantu, jog 
tie žmonės, kurie užtaria varg
šus, kurie gina skriaudžiamus 
darbininkus, kuriė rūpinasi 
nuskriaustųjų bėdomis, —jog 
tie žmoiiės tui’i būti labai 
ri ir brangus žmonės.

1 .■

—Aš žinab; malio galva 
išneša, Antanėli, kaip ant 
kių gerų žmonių g'alėtų pykti 
dievas?

—Ne, Antanėli. Jis negali 
iabt jų pykti. Nė. Priešingai, jis 
j'uoš myli ir jiems padedi 
krikščioniškubsė jų darbuose. 
Taip, Antanėli. Juk žinai, kad 
ji*r Kristus yra pasakęs, jog “pa
laiminti yra trokšfantieji teisy- 

’bės, palaimillti skaisčios šir
dies, palaiminti, kurie kenčia

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 do 1940

Dr. V. E SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj naga) susitarimą 
Ofiso Tek. VARD'S 4787 

Namų TA.: PROSPĖCT 1930

na, kam ši'tiė kėlių* ihaištų, sil
pnai! ti, pviėš savo,- išnaudoto
jus iščinų. Ir niaiV atrodky, Ro
keri; ka'd kiiųigai j:aU daii'giau 
panųšiiš tėra į turčių polycmo- 
Atis ir žė!!d’aruŠ,' h'ėgir į tik
rus Ituiii'gUŠ, sakdu; vargdienių 

igyuėjUš, kbkiai'S ji!ė tpreių iš 
tikrųjų bttfiy n'eš jiilh skaitosi 
Kristaus apaštalais ž'ein'ėje.

—A, sakau; Rokeli; pagyvėii- 
si—pamatysi, kaip čia kunAgai 
višadns užtaria* galinguosius, o 
nemato* silpnųjų^ kaip jio nie
kina kiekvienų, kuris silpnuo
sius gina; kaip jis šmeižia ši
tų laikraščių leidėjus, rėdakto- 
riiis, bėnd*radia!<bius, platinlč- 
jūs ir skaityto j ils! fr atmink, 
Rokeli, lik už tai; kad jie gina 
mūšų, darbininkų, reikalus, tei-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY

and MIDWIFE
6630 S. Westernav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 v. 
ryto iki 5:00 v. popiet 
Nuo 0:00 iki 9:00 vak. 
Treč. ir Penktad. nuo 
12:00 iki 5:00 ir 0:00 
iki 9:00 vai. vakaro 

šeAtad. ir Sekm. pagal 
sutarti.ne

to-

4KIŲ SPECIALISTAI

1

BUTKUS 
vviLliam a. POKORNY, 
UNDERTAKING CO., Ihc.

LaišiiiUbtaš ^atafriaviihas Dieną 
ir Naktį 

710 WĖST 18'th STREET 
Tel. CAI^AL 3161

LAIDOTUVIŲ DIRERTORIŪS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

* 'AMBULANGB
DIENĄ IR NAKTf s '

Visi Įelefbhai YARDS 1741-1742
! 4605-07 So. Hertriitage AVė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavirtias. 

Optotaaetrically Akių Specialistas 
Palengviną akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svai'giibo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudami akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysrę. Pri- 
rėhgia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra; parodančia mažiausias 
klaidas. Spėcialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaikė Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—S 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KitĮ Lietuviai Daktarai 
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John 
Bartkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220*2 W. Cermak Road 
Ofisas atdaras: 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

ir susitarus.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone VAROS 7299.

< 
rl

Tel. Office Wentworth 6330P Rez. jhyde Park 3395 X' ” - 
Dr. Sušanna Šlakio 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

.tanui. Jo akys visos rasojo aš
aromis; Svetimoje žemėje, ma
tyti, jam labiau gailėjo savo 
brolių lietuvių, negu savoje, 
nes kiekviena jų nelaimė iš
saukė jame didelį gailesį.

Antanas paėmė ir tarė:
—Taigi, Rokai, šita baisi ne

laimė įvyko miestelyje, kur 
daug lietuvių gyvena. Aš jati 
skaičiau. Sako, kad tik našles 
ir maži vaikai belikę,- taib 
daug vyrų- žuvę. Tuomsyk; mat 
visi vyrai dirbo maino.se. Sakė, 
kompanijos šykštumas ir gruo- 
boniškumas kultas. Et-, Rokeli, 
ar paiso kapitalistai darbinin
ku, ypač fornerių.

Rokas tylėjo. Sunko buvo 
jam dabar kalbėti, nes gaile
sio akmuo širdį baisiai slėgė.

—Matai’, 
rašei ai 
lę krūvų laikraščių-,—yra dar
bininkiški, socialistiški. Jie 
teisybę rašo. Jie parodo įsigaL

Rokeli, šitie laik- 
rodė jis pirštu dide-

suma ir žiaurumų. Jie pasako, 
parodo, kap tie turčiai, dėl pel
no ir galybės išsižadėję žmo
niškumo ir artimo meilės, iš-

niuosius; žinai, darbininkus. 
Jie netyli, ne, bet atvirai* pa
sako teisybę ir apie visus tuos, 
kurie gina turtinguosius, o ne
mato: biednųjų. Taigi*, jie pa- 
sako teisybę ir apie .kunigus, 

■ kurie jau seniai Kristaus* mok- 
• slų pamiršę, gina skriaudikuš, 
| o tūrėtų ginti- skfiaudŽiamuo- 
| sitis.

—- Pagyvensi, — pamatysi, 
Rbkcli;- kaip' čitr kunigui visa
dos stbja už turčius: 6čt la
bi ausiai jie stoja ilž judš tadk, 
kai darbiitfnlbii streikai! išei

LIETUVIAI
Klausykite inusų radio programų Antradienio lt šeštadienio ryt

mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 
Sti POVILU ŠAtTlhlUĖRŪ.

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

. , Draugijps 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.
Bez. 4910 SO. MICHIGAN BLVb. 

Tel. Kenwood 5107.
liiiuiiiiniiiiniiittiiHiiniJiiiiKi '

! NARIAI .
(•hieagos,

[ Cicero j
I- Lietuvių ’

Direktorių
AsocKrijOš

iiaitiuuiamiiemsiiiimiimiiiai

Ąmbulance 
Patarnavi- 

į mas Dieną 
I ir naktį

TURIME , 
OPLYčiAS 
5se MkteSTO 
DALYSE

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rėž. 6631 Sb. California Avenufe

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ANTHONY B. PETKUS
6834 SU. Westerh Avė. Phone Grovehill 0142
1-410’ South5 49th CouYt, Cicero Phone Cicero 2109

. J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phonė Lafayettė 3572

P. X RIDIKAS
3354 So.' Halsted Street YaRDS 141^

L J'. ZOLP Phone Yards 07^1
144® WeSt 48th Strett’ Yards 0782

Si P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Litilanlitii' YafdB 1138

, 1 '

lauhaVviUz ir sūnus-
į 2314 West 23rd Plaee Phone Ganai 2515’

SKYRIUS: 42-44 East 108th* Štreet Tel. Pullman 1270

ALBERT V. OĖtkUS
4f04 Štn Western Avenue Phonė Lafayetle’ 8024

L "  rrjt --------------------- -------------- ;— ------------------------------------------

. . ANTANAS M. PHILLIPS...............
L 0307 Lituanica* Avenue J. Phone Yards 4908

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.

Dr. Charles Segal
OFISAS \

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephbiie PLAZA 3200

,1

t» i. n 
H ? i

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

A. Motttvid, M. D.
Wėšt Town Statė Bank Bldg.

: 2400 WEŠT IVlADlSON STREET
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Narnu tel ef ori a* Brrirtwwiolr 0597

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Tel. YARDS 3I4< .
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A* Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S; ELALSTED ST.

P

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose

maino.se


Antradien., vasario 27, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.
St. Miščikas-žiemys.

Problemų problema...
(Musų specialaus korespondento)

Karas reikalauja tokio dide
lio pajėgų įtempimo, tokio tik
slaus jėgų suskirstymo ir ap
skaičiavimo, jog viena, nežymi 
apskaičiavimuose klaida, gali 
nuteikti mirtiną smūgį arba tu
rėti gan katastrofiškų pasek
mių, nuo kurių ne taip greitai 
atsigausi.

šį kartą noriu pakalbėti tik 
apie vieną tų problemų, kurią 
galima drąsiai pavadinti proble
mų problema: kareivių amžius.Paskutiniu laiku pasaulį pasiekė dvi priešingo turinio telegramos: viena iš Prancūzijos, antra iš Vokietijos, kurios be a- bejo sukėlė nemaža komentarų neutralių valstybių gyventojų tarpe.Pirma buvo, jog Prancūzijos valdžia paleidžia namon prie darbo veik visus kareivius, šeimos tėvus, bendrai kiek leidžia aplinkybės. Kol kas tokių paleista apie šimtas tūkstančių, bet greitai tikimasi paleis daugiau.Antra telegrama, iš Vokietijos, priešingai: Hitleris į pirmąsias kovų eiles pasiuntė pagyvenusio amžiaus kareivius, tarp kurių yra nemažas skaičius buvusio karo dalyvių. Tai daugiausia pagyvenę, skaitlingų seimu tėvai, vPirma žinia žmonių buvo paskaityta su pasitenkinimu ir paskaityta Prancūzų valdžios ak

tas kaip žmoniškas, gi antra te
legrama su pasipiktinimu.

Bet taip nėra pažvelgus iš ka
rinio ir valstybinio taškaregio.Karas yra žiaurus žmonijos aktas, bet jam esant, tenka į jį žiūrėti paprastomis gudraus lošiko akimis, nors lai išrodo labai ciniška, nežmoniška, bet, gerbiamieji, juk karaš visas yra vienas iš blausiausių žmonijos veiksmų ir ten negali būti nieko kito kaip vienas noras: arba padaryti taip, kad niekad karas nekiltų, arba jį laimėti ir tuo nustumti busimą karą tolimesniam laikui.Valstybės vadovai, karui kilus, turi rūpintis Visų pirma laimėti karą kaip galint trumpesniu laiku ir mažiausiu jėgų paaukojimu. Tiesa, šie du klausimai dažnai viens kitam priešinasi, nes tai priklauso nuo sąlygų ir strateginės padėties. Pav. santarvininkai šiandien savo sustiprinimo atžvilgiu lygus vokiečiams ir abiem tiek pat jėgų kainuotų vienas kitą pulti ir stengtis baigti karą svetimos kariuomenes sumušimu, bet santarvininkai tvirtai nutarę nepulti Siegfriedo linijos, nors, dėl to karas užsitęstų dešimtį metų, nes jie tikri, kad jų ginklas — blokavimas* greičiau ir pigiau pasieks tą patį tikslą. Vokiečiai, priešingai, jei jie žinotų, kad jiems pasiseks pralaužti prancūzų Maginot liniją put-

AKINIAI Visokios 
MADOS

• $2-45 uz ■■
oritaikyti akims su pilna ga
rantija. Ekzaminavimas akių 
veltui. Sulaužytą lenšą pada
rome už $1.00. Nauji tempeliai 
50c. Adjustinimas akinių veltui

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitls 
randasi didžiulėje Joseph F. 
Budriko krautuvėj kožną die
ną ir nedėlioj iki 4 vai. popiet. Joseph F. Budrik

Furniture House
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151

tų nežiūrėdami, jog tai gali jiems kainuoti apie pusantro milijono žmonių ar daugiau, nes jie dėl, savo ekonominės padėties ir strateginių planų, negali ilgai laukti su karo baigimu, nes jų šaltiniai seka ir nėra iš kur dapildyti dėl dviejų priežasčių: dėl blokądos ir dėl aukso stokos, kurį galėtų pavartoti bent pas kaimynus reikalingų daiktų pirkimui.Tokiu budu, vokiečiai turi žiūrėti daugiau laiko sutrumpinimo ir nusispiauti į žmonių jaukas, gi prancūzai gali žmo- I nių žiūrėti, nes jiems laikas nc- ' .varbu, nevaidina sprendžiamos rolės.Bet kodėl visgi pas vienus senius paleidžia, pas kitus jie valomi į pirmą ugnį?Paaiškinimų gali būti labai 'aug.

Paimkime prancūzus,Prancūzai nesiruošia pulti, bet turi laukti puolimo iš vokiečių pusės, ii’ kadangi puolimas gali būti ne tik tvirtas, bei ir sprendžiamas, prancūzai turi turėti fronte geriausius kariuomenės vienetus, kurie ne tik butų gerai apmokyti, bet ir svarbiausia, fiziniai pajėgus, skubus reikalui esant permesti iš vieno fronto į kitą ir 1.1.Maža to, Prancūzijai reikalin gi darbininkai, darbininkai įgu dę savo darbe karo pramonėje, o tokiais gali būti tik seni dar- jininkai, seniai dirbę ir atsižvelgiant, jog Maginot linija /isgi pakankamai stipri, pilnai gali laikinai partraukti namon senius dirbti fabrikuosna. Pavojui esant, jie pilnai suskubs atvykti frontan pagelbėti jaunuoliams.Pas vokiečius priešinga padėtis.Nors vokiečiams irgi reika- inga žmonių fabrikuose, jie tu- ji visgi Visas jėgas įlemti fronte ir pirmai progai pasitaikius pulti. Bet sakysite, jog puolimui kaip kartas reikalinga jaunuoliai? Nieko panašaus, pirmos kovos, pats artimasis prie svarbiausių prancūzų linijų nereika- ingas jaunuolių, priešingai, ten reikalingi žmonės, kurie tas vietas jau pažįsta iš anksčiau, o tokiais kaip kartas yra seni kareiviai. Maža to, juk didžiausias jėgų įtempimas bus, kuomet reikės tiesiog pulti Maginot liniją ir ją laužti arba pralaužus, atlaikyti sparnus, kad tame kylyje, kur pralauš, neliktų uždaryti, o tam ir reikės panaudoti jaunuolius. Svarbiausias jėgų įtempimas bus Maginot liniją pralaužus, o iki tai bus, tos linijos prisiartinimui, galima vartoti senius, kurie dides-

NAUJIENŲ-ACME T«lephotoBEAUMONT, TEX.Clau.de D. Henry, kuri nušovė J. C. Calloway, nežiūrint to, kad tasai maldavo pasigailėjimo. Ji tai padarė apiplėšimo tikslais.

kareivis gali apsivesti su mergina būdamas dargi fronte. Pakanka, kad kareivis praneštų savo vyresniajam norą raštu apsivesti su moterimi ir visi formalumai atliekami be kareivio, jį pavaduoja vedybų ceremonijoje paprastas valdininkas merginos gyvenamoje vietoje.Atlikus vedybų ' ceremoniją, kareiviui teikiama savaitės, dviejų atostogos Aplankyti žino ną ir praleisti su ja, nors trumpą medaus mėnesį. Tiesa, tai gali padidinti našlių skaičių ir pašalpų teikimą, bet padidina ir gimimų skaičių, kas svarbiausia kariaujančiai valstybei.Visa šita labai biauru ir nenoromis kyla klausimas, kas gi pagaliau mes, žvėrys, gyvuliai? Vienus pinu jame ir tuojau pat ruošiame naują kartą, kurią paplausime už dvidešimt metų?Taip yra. Paskutiniai įvykiai aiškiausiai kalba ir toks cin š kąs žiūrėjimas į žmogų, lyg į veislinį gyvulį, kurį norima pa piauti tik tuomet, kuomet jis toms pareigoms netinka ir kuomet palieka savo vietoje kitą.greitą išnykimą, jei nebus griebtasi priemonių.Kame priežastis?Dauguma tvirtina, jog mažėjančiuose giminiuose. Bet gimimų mažėjimas pasireiškė lik paskutiniu laiku ir bendrai, vie- no ar dviejų kūdikių sistema — moderniška liga, gi anksčiau?Anksčiau: Didžioji revoliucija, po to Napoleono karai ir vėl karai, ir vėl karai... ir retkarčiais po vieną kitą revoliuciją, tiesa, ne tokią kruviną, bet vis-, gi kiekviena reikalavo ne lik aukų, bet ir suteršė ramų pilie* čių gyvenimą, o neramybėje visuomet gimimai mažta.Bet panašus įvykiai sukrėtė

tik dar aiškiau parodo kiek mes esame supuvę, kiek menka vis gi musų kultūra.Bet juk kare dar daugiau bjaurybių yra. Pasikniskite senuose pulkų archyvuose, štabų archyvuose iš praėjusio karo ir jus pamatysite dokumentų, kurie vers jus rausti. Pav. divizijos štabas reikalauja iš užfrontės pristatyti tiek ir tiek lengvo budo moterų kareiviams arba anglų ekspedicinės kariuomenė Graikijoje vadovybė paskutiniame kare pareikalavo iš Anglijos pristatyti gražių merginų, moterų, kurios galėtų konkuruoji graikes, kurios daugiausia Graikijos karalienės vartojamos šnipinėjimo reikalams. Ar ne

meiles jausmui — lygu mirties bausmės dekretui, .nes ji vartoja meilę išgavimui iš priešų žinių. Jei ji tikrai pamils tą prie šą, ji pavojinga saviems ir savi ją pašalins iš gyvųjų skaičiaus kad neišduotų, jog ji buvo pasiųsta šnipinėti arba kad nepereitų į priešo pusę. Jei ji pamils savą, ji bus netikus savo darbui, nes turės prieš akis savo mylimą, daugiau galvos apie j r paklius priešams į nagus, ne .š šnipinėjimo (karo) ne taip .engva pasitraukti, tai vergija amžina, nebent pasibaigęs karas gali ją ar jį paliuosuoti nuo šių pavojingų pareigų.Tai toks yra karas: jame viskas apskaičiuojama, bet kartu ir viskas biauru, biauru iki ap alpimo, nors visi karo ruošėja stengiasi jį vaizduoti kažkuo nepaprastu, didvyrišku, kilniu vyrišku...Bet tai apgaulė, tai tik taip dažyta gražiomis varsomis sker- • tykios išviršinė puse, kad au kos nesibaidytų j ją žengdainos bet juk sienų midažymas ne kiek nepakeičia jos turinio skerdykla skredykla pasiliks kaip ją bedažytum.

Kada Vaikai Bijo 
Priimti Liuosuotoją

Kai kurie tZ-vni nežinodami suerzina savo 
vaikus, dažniausiai nugąsdiną juos priver
kiant nuryti stiprų, neskanų liuosuotoją jų 
jaunutėms gerklėms. Tai yra klaida — ir 
tai visai nereikalinga!

Kai jūsų vaikams reikalingas liuosuotoją*. 
laimėk jų pasitikėjimų. duodamas jiems 
Ex-Lax! Jlo tikrai pamėgs, nes Ex-Lnx yra 
gardus, kaip šokoladas. Ir no vien tik Ui. 
Ex-Lax yra Švelnus liuosuotojas — malo
nus mažyčiams vidurėliams. Jis paliuosuo- 
ja vidurius užtikrintai, bet patogiai, be jo
kių pilvo skaudėjimų arba nusilpimų.

Nepamiršk, kad Ex-Lax yra veiklus suau
gusiems taip pat ir vaikams. Visose vaisti
nėse po 10c ir 25c dėžutės.

ŠAUGOKITftS PAMftGDMOJIMVt 
ATSISAKYKI! J| PAKKICIANCTV1

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
Įsidėmėkite raides ‘‘E-X-L-A-X’’ ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lax.

ECONOMY ANGLIŲ 
SANTAUPA

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmą

NekentSkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis 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.

Kiekvienas Tonas Turi Paten
kinti. 1, 2 ar 3 Tonai

Black Magic Nut ar Egg $£* 15 
Stambumas 70% po w

Illinois Mine Run $R.00
po ................................. ”

Bijotos .......................... po $7.55

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Red Devil Perfect pe
čiams ir furnasams $4-58
4 tonu važma .......... “

Steam Screenings iš III.
ir Ky. 1, 2 ar 3 Ton. $5.00

1, 2 ar 3 Ton. $8.15
Tikros Pocahontas 65%

Stamb.,, 4 Ton. visi dydž. $7.85 
Stoker Anglys vežimais po $5.15 
ECONOMY STOKER

SALES
620 West 65th St.
Tel. WENTWORTH 5700

Visų Gamybų Stokerių 
Distributoriai.

S-----  ■

“NAUJIENŲ”
Radio Programai 

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

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

£ 1 ■J-"- i i . / 1 •

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

, «

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą) 

TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

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

niam jėgų įtempimui netinka.Vokiečiai gerai pamokyti praėjusio karo, kuomet sukišo frontan pirmais metais geriau^ sias savo dalis ir vėliati liko tik vaikai ir seniai, kurie, negalėjo jau pavaduoti gerųjų kariuomenės dalių, kurios žuvo anks- ♦ybesniuose mūšiuose.Maža to, jeigu vokiečiai galvoja santarvininkus pulti per Holandiją ar Belgiją, tai kaip kartas ten gali pavartoti senius, kad vėliau, kuomet jau ateis pagalba iš toliau šioms valstybėms reikės visgi prasimušimą užbaigti.Bet senių ir jaunuolių kareivių klausimas turi dar ir kitą ypatybę. Pav.. Japonija puldam i Kiniją padarė nemaža klaidų ir ji butų greičiau apsidirbusi su Kinija, jei ji butų galėjus pa vartoti savo geriausius kariuomenės vienetus, bet juos turėjo laikyti ir tebelaiko nepaliestu* arba krašto viduje arba rusų pasienyje, gi senius ir bendrai antraeilius kareivius pasiuntė Kinijon. Tiesa, šiandien japonų kariuomenės shiogsniuose kritikuojama ši nuomonė ir sako, jog reikėjo pulti geriausiomis dalimis ir užbaigti, bet kiek ši nuomonė teisinga — pakalbėsime kitą kartą, bet faktas jog Japonija savo jaunimą ir geriausias kariuomenės dalis tebelaiko busimam karui prieš Rusiją, jei jis kils.
Tai taip pat reikšmingas fak

tas ir jo neturi pamiršti valsty
bė, kurios rubežiuose tebestovi 
priešas, kuris dar netarė savo 
žodį. Panašiai turi galvoti ir 
Vokietija, kuri nęžino šiandien 
ką galvoja tikrai Italija ir kur 
ji pakryps, nes vokiečiai ne tiek 
kvaili, kad paskutinę Ciano kal
bą, labai palankią vokiečiams, 
priimtų už gryną pinigą. Ir vi
sa tai verčia vokiečius geriau
sias savo kariuomenės dalis lai
kyti toliau nuo fronto atsargo
je, sprendžiamiems smūgiams.

Bet dar vienas dalykėlis gan 
charakteringas šiame klausime.

Visi žino, jog Prancūzijos 
tauta pamažu nyksta dėl vis 
mažėjančių gimimų skaičių. 
Kaikas dargi pranašauja jai

ir kitus kraštus^ o visgi tokio didelio gyventoj ų. skaičiaus mažėjimo nepastebime.Ir kaip japonaPlvirlina, pasinaudoję Europ'os dav'nais ir pačių prancūzų (yrimais, Prancūzijos tautos* mažėjimo didžiausiu kaltininku yra Napoleonas su Savo nepasibaigiančiais karais, kuriuose vartojo daugiausia jaunuoliu^;. Ir šis nepaprastas jaunuolių išpiovimas suteikė tokį smūgį ; Prancūzijai, jog ji dar šiandien jaŪČia, nors praslinko virš šimto metų.Ir japonai vaduodalniesi tuo dėsniu ir būdami žmones iš prigimties labai dideli realistai, nutarė, jog reikia kariuomenėje vartoti visų pirma senius, nes jie, visų pirma jau paliko šį tą, jų įpėdiniai auga, antra, jaunuoliai būdami ,lųąžiau praktiški, dargi sunkiais laikais turės kūdikių arba bent po vieną kiekviena šeima, gi seniai sugrįžę ar pasilikę namie, saugosis savo šeimas didinti, nes visų pirma jau turi įpėdinius ir kaip tėvų noras, išpildytas, antras daugiau praktiški būdami, nenorės save • apkrauti nauja našta. Pas j alinimą priešingai.Ir todėl ten, kur nereikia y- patingo karinio spaudimo japonai vartoja senius, pagyvenusius kareivius.Prancūzai, išeitų, lyg ir vėl kartoja Napoleono klaidą, palikdami namie senius, o siųsdami kovon jaunuolius, bet tai be abejo tik laikinas reiškinys.Vokietija šią problemą spren džia dar kitoniškai: praėjusiame kare kiekvienos kareivio atostogos teikė iš karto po vieną kūdikį, vėliau to nebuvo, nes pasiliko seniai, šeimų tėvai, be to jaunuoliai negalėdavo apsivesti taip greitai dėl įvairiausių formalumų, gi labai dažnai kareivis būdamas fronte arba toliau nuo savųjų jaučia didesnį vienumą ir jo nutarimas apsivesti padidėja, bet tenka laukti atostogų, parvykus atostogų vėl įvairios kliūtys, be to, juk ir taip gera nevedus ir šeimų skaičius nedidėja. Tai teikė nemažą rūpestį hitleristams, kurie norėjo kaip galint nesumažinti gimimų skaičių- ir todėl šiandien

biauru?O pats šnipinėjimas? Ar ten moteriai ir vyriškiui neįsakoma pamiršti savo jausmus ir juos vartoti tik' priešo paslapčių išgavimui? Juk kiekvienas, kas bteni kiek susipažinęs su karo špijonažu, žino, kad moteris

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia Amerikos lietuviams. Turi 
->aa i skini mus angliškai ir žodynėlį.

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

MADOS
šnipinėjime nepamainoma, bet . ftokiai moteriai pasidavimas Garsmkitės N-nose’’

Padėti Pinigai kas Menes j Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - > - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš - - $300,000.00Dabar Mokame Už Padėtus Pinigus. Duodam Paskolas Ant Namų 1 iki 20 mt

LOAN ASSOCIATIONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

STATOME NAUJUS
NAMUS
MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 5824

KLAUSYKIME 
iALTIMIERO RYTMETINIU 

LIETUVIŠKŲ RADIO III 11 I 11 
pttocRAMii W. H J. r.

. 4390—Graži pavasarinė suknelė 
sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
20 taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 
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 pasiųst^ 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 Stų Chicago, III. 

čia {dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No........ —,
Mieros ....... ................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Clau.de
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Subscription Rates;
$5.00 per year. in Canada
$5.00 per year outside of Chlcago
$8.00 per year in Chicago 

v<c per copy

nicagoje—pažtu. 
Metams_______________
Pusei metų____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui,

• 'ucagoj pęr išsiuntinėtojus 
Viena kopija________

Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse

$8.0ii 
4.00 
2.00 
1.50

.75;

Lietuva, demokratija ir diktatūra

Metams
Entered as Second Clas.* Matter 

March 7tb 1914 at tbe Post Office 
>f Chicago, III., under thp urt nf 
Vfarch 3rd 1879

Naujienos eina kasdien, išshi- 
<-ian1’ sekmadienius. Leidžia Nau- 
ienų. Bendrovė. 1739 S Halsted St.. 
?hicago. III Telefonas Tanai R.snn

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpigintą)
___ $5.00

Pusei metų ....... 2.75
Crims mėnesiams ......... 1.50
Oviem mėnesiams____  1.00
vienam, mėnesiui 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:'
Metams _______________ $8.00
Pusei metų _____________ 4.00
Trims mėnesiams .......... — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mono-1

Orderiu, kartu su užsakymu

Welles’o misija
Specialus prezidento Roosevelto “taikos pasiunti

nys”, Sumner Welles, jau konferuoja Romoje su Italijos 
valdžia, o iš Romos jisai ketina vykti į Vokietiją pasima
tyti su Hitleriu. Pranešama, kad Hitleris jau turįs ga
tavą “taikos planą”, kurį jisai pateiksiąs Amerikos diplo
matui.

Įdomu, kad- Welles išvažiuos Vokietijon jau šiąnakt. 
Tai reiškia, kad savo misiją jisai atlieka daug sparčiau, 
negu, buvo manyta. Jeigu jisai butų nuvykęs Europon 
ieškoti informacijų, tai jisai nebūtų taip skubinęsis ke
liauti iš vienos šalies į. kitą.

Atrodo, kad jisai, išvažiuodamas iš Amerikos, jau 
turėjo kokį nors aiškų pasiūlymui Europos valdžioms, ka
riaujančioms ir neutralioms. O tas faktas, kad jisai, pir
miausiai nuvyko į Italiją, kuri seniai nori sąjungininkus 
su Vokietija “sutaikyti”, leidžia manyti, kad jisai sten
gėsi gauti Mussolinio pritarimą Amerikos, tarpininkavi
mui taikos derybose.

Bet labai abejotina, kad Anglija ir Francuzija dabar 
sutiktų apie taiką kalbėti.

JŲ KOMPANIJA

Vienas Stalino linijos vyras 
sako, kad “Naujienų” ir “Ke
leivio” redaktoriai esą blogoje 
“kompanijoje”, nes taip pat. 
kaip ir jie, suomius, girdų re
mia stambioji buržuazija.

“Herbert Hooveris su pasi
didžiavimu praneša, kad 
Rbckefėleris aukojo. Manner- 
heimui $100,000,” rašo tasai 
komunacių fiureris. “O vasa
rio 21 d. jis susišaukė Brook- 
lyno bankierius ir kalbėjo 
jiems apie Suomiją. Jie pasi
žadėjo sukibti didelę krūvą 
dolerių Helsinkio ponams.”
Bet- tai kas čia tame blogo, 

kad* Hooveris renka aukas Suo
mijai ir kad Rockefelleris ir 
bankieriai tam tikslui aukoja. 
Tas pats Hooveris 1922 metais 
rinko aukas pačiai sovietų Ru
sijai; kuomet ją valdė “pats” 
Leninas, ir ne vienas Amerikos, 
milibnierius tuomet gana gau
siai, aukojo badaujančiųjų Ru
sijos gyventojų šelpimui.

Jeigiv komunistų pasakoriui 
rupi, kas yra kurioje “kompa
nijoje”, tai togu jisai paskaito 
šitokią žinutę, tilpusią “Nauj. 
Gadynėje”,:

“Pereitą, penktadienį New 
Y-orke rusai monarchistai tu
rėjo susirinkimą. Jie pasisa
kė už tau kad bolševikai; oku
puotų ne vien Suomiją, bot: 
ir visas Pabaltijo valstybes, 
kaip ‘šventą rusų žemę1.”
Tai ve kokioje “kompanijoje” 

yStalinas ir jo tarnai) komu
nistai.

Stalinas, be to, yra susidėjęs, 
su Hitleriu: Čia tai jau ne 
“kompanija”’ svetimženkliuosę 
bet. tikras susijungimas bendra
me fronte. Ir komunistais šilą 
komunistų-nacių sąjungą remia 
Reiškia, jie yra “kompanijoje” 
su Rusijps rponaręhįsūis ir su 
Vokietijos naciais. Biauresncs 
kombinacijos pasaulis dar nėra 
matęs!

PRADEDA ŠMEIŽIMO 
“VAJŲ”

Keletas tautininkų Ghicagoje 
pradėjo skleisti tarpe SLA. na-

O®

&

NAUJIENŲ-ACME Telepholo 
James Roosevelto žmona su dviem vaikais.

Lietuva, po karo, pasilikę Eii- 
jcopos. šeimininkais?
, Stalino agentai lietuviškoje 
spaudoje ir prakalbose nesi- 
iaują kartoję tą faktą, kad so

vietų “bazėse” pastatytieji rau
donarmiečiai Lietuvoje yra ra
mus ir į Lietuvos reikalus ne
sikiša. Tai tiesa — kolkas jie 
elgiasi “ko^ektingai”. Bet kaip 
ilgai jie taip elgsis? Neužmirš
kime, kad dabar Stalinas ir 
Hitleris, yra įsivėlę į kovą, ku
ri gali pasibaigti jų pražūtim, 
o draugų pasaulyje juodu netu- . 
rį; tad jiem šioje valandoje nė
ra jokios prasmės spardyti to-? 
kius bejėgius savo kaimynus, 
kaip Lietuva, arba Latvija, ku- i 
rios be pasipriešinimo pildo jųd 
įsakymus, ir dargį pristato 
jiem duonos ir lašinių. Visai' 
kitokia padėtis bus po karo, 
jeigu Hitleris su Stalinu bus 
pergalėtojai ir dėb savo kailio 
daugiaus nebeturės drebėti! -

Tik maži kūdikiai gali tikėti, r liiivl I II I 1 I ■
kad Stalinas laiko savo armijąsp UnllfIAIf.ftn IjaIĮiAA |įAf||Un|Q 
Lietuvos teritorijoje su tikslu | U||Į|u|\Uu l\QIUUU LlUluVUlu 
Lietuvą “apsaugoti”. *

Taigi jąit iš to, kaip elgėsi Į Gandai ir kalbos dėl’ generolo Raštikio trijų mėnesių ato
stogų. — Kiek tie spėliojimai pagristi. — Gen. Raš
tikio nuopelnai ir populiarumas. — Raštikio straips
nis “Karde” sukėlė daug kalbų.
reikšmė. — Generolo Vitkausko nusistatymas: jis ar
timesnis liberalams, negu Raštikis. — Reformos, ku
rių laukia Lietuvos žmonės. — Metas sudrausti spe
kuliantus. — Kaimyninės valstybės kariuomenės įgu 
los. Sovietizacijos šalininkai tirpsta, kaip pavasari 
sniegas. — Lietuvos gyvenimas pradeda sukti tik
ruoju keliu.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

& ■>įį:-w

buvo Europos demokratijos. Tuo' 
principu vadovaudamosi, Ylemo- 
kratinių šalių valdžios,, laimė
jusios karą, padėjo ištisai eilei 
pavergtų tautų numesti svetimą;
ungą arba suteikė pripažinimą 
‘de jure” toms iš. jįį kurios 

pačios’ buvo tą jungą nuihetu- 
jsios.
i Jeigu nebūtų pergalėjusios 
tbs, valstybės, kurios stojo už 
demokratinį, tautų- apsisprendi
mo principą; tai; nepriklauso- 
įma- Lietuva nebūtų ginųųM- Pa
ti; Lietuva 191^ m. vąsąrib lt> 
dl, savo visuomenės vadų lupe
snis, Nepriklausomybės Dekla
racijoj ę pareiškė; kad- ji remia 
savo pasiryžimą sudaryti atski
lą vąlštybę “pripažintąja, tau
tui apsisprendimo teise”.

Visi žinome, kad demokrati
jų; pergalė pereitame pasaulio 
kare nebuvo pilna, ir taikos da
rytojai daugeliu atžvilgių nuo 
demokratinių idėjų;* nukrypo.7 
Po taikos pasirašymo valdžios 
toms idėjoms įvairiais budais 
nusidėjo dar daugiau, ir rezul
tate pasaulis susilaukė biau- 
rios reakcijos, pavidale visokių 
diktatūrų.

Šitos diktatūros ne tiktai su
trempė visas piliečių teises na
mie, bet ir parodė vilko iltis 
silpnesnėms tautoms. Bolševikų 
diktatūra prarijo tris Kaukazo 
respublikas: Gruziją, Azerbei- 
džaną ir Armėniją; bandė pa
grobti Lietuvą ir užkariauti 
Lenkiją; darė “pučą” Estijoje; 
stengėsi įsigalėti Kinijoje ir ka
riavo su Kinų tautine vyriau
sybe dėl geležinkelio Mandžuri- 
joje. Fašistų diktatūros žygius 
Etiopijoje, Ispanijoje ir Albani
joje; nacių diktatūros įsiverži
mą Austrijon ir Čekoslovakijon 
visi atsimęnąiųe, — nekalbant 
jau apie Lęnkijos padalinimą 
tarp nacių Jr bolševikų ir apie 
Stalino kąrą prieš suomius, ku
ris dar tqbejrina.

Bet to viso akivaizdoje, Ju
lius Plačiukas bando save įti
kinti, kadpjęigu laimėtų demo
kratijos, kurios prieš tas dik
tatūras kovbja, tai Lietuva pra
žūtų; o jeigu laimėtų1 diktatū
ros, kurios mažasias tautas vie
ną po kitos ryja ir drasko, tai 
Lietuva išliktų sveika ir gyva! 
Reiškia,, avis turi geisti, kąd 
vilkai pasidarytų dar stipresni.

Lenkija ir Lietuva
Tiesa, kad ir Lenkija per sa^ 

vo. trumpą gyvenimą tarp pir- 
mojp ir antrojo pasaulio, karų, 
pe vieną kartą pasirodė taip, 
pat turinti grobuonio. palipki- 
mų. Jeigu po šio karo Lenkija 

(atgytų tokia pat, kokia jį buvo 
iki rugsėjo 1 d. 19,39 m., tai; 
žinomą, Lietuvai butų pavojus. >

Ji, veikiausią, pareikalautų 
grąžinti atgal Vilpių. Ar ji no
rėtų pavergti ir visą, Lietuvą, 
apie tai galima abejoti. Praei
ties, ginčuose d,ėl, Vilniaus; Len
kijai darė pasiūlymų, kad Lie
tuva. sudarytų su, ja ką. nors 
panašaus į “uniją” (federaciją), 

. bet toliaus to nėjo, Jeigu Lie
tuva butų sutikusi, tokį, ryšį su 
lenkais užmegsti, tąi galimas 
daiktas, kad jie butų atidavę 
Lietuvai visą Vilniaus kraštą. 
(Garsusis Uymanso projektas 
^ąktihąi. tą; tikslą, tųrėjpi).

Bet pažiūrėkime kokį “drau
gingumą” Lietuvai rudo dikta
tūros. Bolševikai: grąžino Lie
tuvai tiktai šeštą dalį Vilniai^ 
krašto (po to, kai jie Vilnių 
apiplęšėl), o jau Lietuvą jįe 
privertė įsileisti į. sayp teritori
ją raudonosios, armijos garnį? 
zonus, Suvalkijos “trikampį”, 
su: Punsku; Seinais, Suvalkais, 
Vyžąiniu, Pilipavu’. ir U t. jie 
atidavė Hitleriui, kuris jau 

; prieš tai buvo atplėšęs nuo Lie
tuvos Klaipėdos kraštą.

Diktatoriui, vadinasi,, jau. pa
sidalino tarp savęs žymią dalį 

tautų apsįsjĮręndiiųo principą, Lietuvos teritorijos ir; vienas 
kurį oficialiai paskelbė pereita? jų; be to, įkėlė koją į. Lietuvos, 
me pasąulia koi-e Amerikos ię gilumą., Ką5 gi< ji^pądai^ų su,

Neseniai “Naujienose” 
rašyta, kad jeigu diktatoriai 
laimės šį karą, tai Lietuva tu
rės žūti; o jeigu demokratinės 
valstybės laimės, tai Lietuva 
sustiprės,, nes atgaus Klaipėdą 
ir likusius Vilniaus krašto ap- 
skričius. Aš manau, kad Angli
jai) ir Francuzijai laimėjus da
bartinį karą, daug Europos val
stybių laimėtų, su joms ir vi
sas demokratinis pasaulis. Bet 
Lietuvai tai butų mirties pavo
jus,. nes liktų atgaivinta Lenki
ja ir jps imperializmas, kuris 
atimtų ne tik Vilnių, bet visą 
Lietuvą prarytų.

Mes jau turime patyrimą ne 
tik iš netolimos praeities, bet 
ir dabartinio laiko, kas dedasi 
Vilniuje. Aš esu tikras, kad kai. 
tik Lenkija sustiprėtų, tuojaus 
ir vėl atsirastų kitas gen. Želi
govskis lenkų militaristų eilėse. 
O Lietuvos diktatorius su savo 
kaimynais diktatoriais, kaip da
bar, taip ir ateityje mokės su
sitaikyti, ir Lietuva nežųtų. Aš 
apie tai kalbėjau su daug lietu
vių, kurių dauguma palaikė 
mano pusę.

Prašau šį diskusinį straipsnį 
įdėti, pasitikėdamas, kad gerb. 
“Naujienų” Redakcija arba ki
ti skaitytojai pareikš 
Inonę šiame 
klausime.

taip

:Į: *

ir dėl

savo nuo- 
svarbiame

šio laiško,

J. Bachunas savo resorte (So
dus, Mich.). Tame leidinyje 
landoma įrodyti, kad dabarti
niai SLA. viršininkai esą neeko
nomiški ir netinkamai, vedą or- 
ganizacijps reikalus.

Šitai agitacijai tautininkai, 
matytu yra pasiryžę išleisti ne
mažai. pinigų, jeigu jie net' ėmė 
spausdinti biuletinus. Bet jeigu 
jįė nesigąili išlaidui tai, tur būt, 
jie tikisi, kad: tie “džabai” Susi
vienijime, į kuriuos jie nori į- 
siskverbti, bus jiems pelningi.

Kas gi tad gali tikėti jų pa
sakomis, 
zacijos 
kiau”?

Ir dar i
są laiką, nebuvo nieko girdėti 
apie tų asmenų veikimą SLA. 
labui* tuo tarpu kai kiti orga
nizacijos veikėjai, dirbo, prira- 
šinėjo narius, svarstė jos reika
lus ir. gąišino savo laiką. Tik 
dabar jie sukruto “veikti”, kai 
atėjo viršininkų rinkimo, laikas. 
Ir jie nori, kad organizacijos 
nariai tuojaus juos pasirinktų 
savo lyderiais!

Tai yra truputį. naiVUi ir juo.-- 
Uinga.

kad jie vesią organi- 
reikalus “ekonomiš-

ki tas dalykas. Per vi

Tur būt, aš 
kaip ir dėl rusų-suomių karo 
žinių, busiu pavadintas Mask
vos arba Berlyno garbintoju, 
nes kuomet eina mirtina kova 
tarp demokratijos ir diktatū
ros, dėl menko daikto galima 
greitai supykti. (“Naujienų” 
No. 41 skaitome: “Maskvos 
garbintojai dabar jau turi būt 
■patenkinti’. Sovietų komunika
tai praneša apie raudonosios 
armijos pasisekimus Suomijoje, 
ir, visa spaudą juos deda...”)

Julius Plačiukas.
* ★

Šio laiško autorius klysta. 
Rašydamos apie “Maskvos gar
bintojų” pasitenkinimą, “Nau
jienos” turėjo galvoje ne jį, 
bet tuos žmones, kurie iš tiesų, 
garbina Maskvą, t. y. komunis
tus. Kiek pamename, savo pa
inesniame laiške gerb. J. Plhr 
čiukas reiškė nepasitenkinimą 
ne tuo, kad suomiai laimi, bet 
tuo, kad laikraščių žinios apie

SUSIKIRTO

J Ne Wry oriškoj e Am.. Darbo, 
Pariijpjp Lpuią Waldmam susi
kibto su; tos partijom valstijos 
sekretorium, Alex Rose.
I

Jisai; Kaltiną sekretorių,. kad 
{pastarasis pataikavęs komunis
tams, taip kad* dabar partija 
turinti daug vargo jais nūsikra- 
t^tįi

Daugumai A D. P: vadų laiko 
■Daldmano pareiškimą nepamot 
tuohu

Redakcija paaiškino, kodėl' taip 
buvo, ir tą jos aiškinimą, pilnai; 
patvirtino faktai. Kai tik Ma
skva pradėjo skelbti platesnius 
komunikatus apie karo eigą, tai 
ir spaudoje ėmė rodytis žinios, 
aiškiau nušviečiančios abi tos; 
kovos puses. Reiškia, ne laik
raščiai slėpė raudonosios armi?- 
jos veiksmus Suomijoje, bet 
Maskva; o ji slėpė dėl to, kad 
jai? nesisekė!

Boti dabar eisime prie naujo 
klausinio.

Kas Lietuvai butų geriau: 
demokratijų- ar diktatūrų 

pergalė?
Aukščiaus įdėtame straipsne

lyje sakoma; kad' Anglijai ir 
Francuzijai laimėjus pergąlę 
dabartiniame kare “dhug Euro
pos valstybių laimėtų, su joms 
in visas dbmokratinis pasaulis”. 
Be V Lietuvai’ta pergalė, gįndi, 
reikštųi “mirtiną, pavojų”.
( Tai išeiha taip, kad Lietuvos, 
Įikifliąs visai ąusy,ę^.. ąų. Ii? 
kimu' kitų tautų, kurių laisvę 
jau sunaikino arba grąsina su
naikinti reakcijos jėgos, ąįąu? 
čian^ios pasaulyje. Arba dar 
blogiau: kas yra sveika kitoms 
skriaudžiamoms tautoms ir vi* 
sam denio,krątįniąių pąsąuliųi, 
*as yrą mirtis,Lietuvai!'

Čia yra pagrindine klaida to 
.sttrąipaneliu autoriaus mintyse. 
Jisaii užmiršta; kad Lietuvos 
nepriklausomybė yra paikinta

su Lietuva buvusioji lenkų vai- b 
stybe iv kaip su ja dabar elgia
si Stalinas ir Hitleris,, tenka1 
spręsti, kad iš tų diktatorių i 
Lietuva greičiaus gali laukti 
sau daug, blogesnio likimo (jei
gu jie laimėtų karą), negu iš 
atstatytos Lenkijos, — kad ir 
ji butų? tokia^ kokia ji buvo.

Bet kodėl atstatytoji Lenki
ja turi būt imperialistinė? Apie 
tai, kad Lenkija butų atsteig|a 
savo senose sienose, nekalba 
nei sąjungininkai- (anglai su 
franeuzais), nei dabartiniai at- 
sakomingieji lenkų vadai. Len
kija pirmiaus buvo militaristi
nė valstybė dėl to, kad ją val
dė iš bajorų kilusieji “pulki
ninkai”. Ta viešpataujančioji 
klasė dabar susmuko ir pakri
ko; ji sunyks fiziškai karo oku
pacijos sąlygose ir ji paliks be
jėge ekonomiškai, kuomet bus 
pravesta žemės reforma, kuri 
Lenkijoje yra neišvengiama: Vi
sos aplinkybės rodo, kad: busi- Br. generolas Raštikis pasku- 
moje Lenkijoje valdžia turės Hįnįais metais Lietuvoje pasida- 
buti liaudies rankose. O su dar- rč Jabai populiari asmenybė, 
bo žmonių; valdoma,, demokra- yjsj žino, ko ir patsai generolas 
tinę. Lenkija kodėl Lietuva ne- nes]epė, kad jisai esąs vieningo 
galėtų gyventi geruose santy- darnaus darbo šalininkas. Jisai 
kiliose? neneigė Lietuvos gyvenime kilų

Yra. klaida spręsti; apie busi- srovjy gyvavimo ir lai pripaži- 
mą Lenkiją pagal; tuos šovinis- no visai natūraliu reiškiniu, 
tus, kurie triukšmauja Vilnių- Taip pat visiems yra žinoma, 
Jkad generolas Raštikis buvo ne 

Suprantama, kad visa tai yra susidariusios vieningo dar- 
ateilies dalykai. Kaip tikrai bo vyriausybės šalininkas, bet 
bus,, mes šiandien dar nežino- pasaį daug rūpinosi tokią 
me. Bet. vienas dalykas, rodos, rjausybę sudaryti, 
yra tikras: daugiaus yra šansų, Be to, generolas Raštikis 
kad; Lenkija, bus demokratine, vo ]ajbu kaimyninėms va] 
Kuomet: demokratijos Europoje bgnis padarė vizitus, jų kariuo- 
sustiprės, laimėjusios karą, menių vadus aplankydamas, 
negu, kuomet jos bus, parblokš? vienas iš tų vizitų, tai buvo 
tos, laimėjus pergalę diktatu? Lenkijoje., šis vizitas net užsie- 
roms> nių spaudoje sukėlė daug kal-

■ straipsnio autorius dar sako, by jr įvairių spėliojimų; Ypa? 
kad “Lietuvos diktatorius niOT|bngaį Lenkijos spauda anuomet 
kėsiąs susitaikyti: su kitais dik
tatoriais (t. y. Stalinu arba 
Hitleriu). Bet jeigu- diktatoriai 
laimėtų karą j tai ir jų atsteig- 
toji Lenkija butų diktatoriška, 
ir RodėL tuomet negalėtų Len
kijos diktatorius susitarti siu 
Stalinu arba Hitleriu ir gauti 
iš jo Lietuvą* kaipo “prezen-

Jfeigu Europoje viešpataus 
diktatoriai, tai reikia žinoti; 
kad nė vienos tikrai nepriklau
somoj mažos tautom lenai nebe
liks. Mažųjų tautų išganymas 
yra demokratijų laimėjime.

Permainos ir jų

'• Lietuvos kariuomenės gene-r tvirtai ir neabejotinai pasisakė 
ratinio viršininko generolo Raš
tikio trijų mėnesių gautos ato
stogos sukėlė^ nemaža kalbų. 
Kai kas yra linkę net visai tai 
jungti su galimomis Lietuvos 
vidaus gyvenimo politikos kai 
kuriomis atmainomis.

Visai nenuostabu, kad to auk
što valstybės pareigūno netaiku 
ir ilgos gautos atostogos sukė
lė tiek daug visokių spėliojimų.

už visų politinių srovių' glaudų 
valstybiniame darbe bendradar
biavimą, primena kai kurias 
musų gyvenimo negeroves, pa
neigia protekcionizmą ir smer
kia jį kaipo žalingą valstybes 
gyvenimui.

Taip pat pripažįsta žemės re
formos reikalingumą ir pasisa
ko už*»socialinio gyvenimo kitas 
būtinas reformas. Tai vis tos 
mintys, kurios dabar kiekvieną 
dorą lietuvį vargina ir dėl ku
rių daug kas vienu ar kitu bu-

Vieni atviriau apie tai kalba,

linai be tautininkų srovės visi 
nuoširdžiai pripažįsta, kad tiek 
žemės ūkio santvarkoje, tiek so
cialinėje įstatymdavystėje, tiek 
ūkiškame gyvenime daug kas

sa

VILNIUS) Vilniuje veikia 
iš amatų- mokyklos perdirbta 
sporto įrankių, dirbtuvė, kuri 
dabar perimta. Ku.no Kultūros 
Rųmų- ir pertvarkomai Dirbtu
vėje sudaromi du; skyriai: spor
to įrankiams ir sportiniams lai
vams gaminti. įrankių skyriuj 
bus1 dirbamos, slides (ski) ie
tys, diskai, ledo rutulio laz? 
dos, saidokąi ir kt,; laivų sky
riuj bus statomi baidarės, irk
liniai laįvąi ir net burinės jo-

šio vizito svarbą labai įvertino, 
o Lenkijos vyriausybė tikrai 
musų generolą ne tik generoliš
kai, bet tiesiog karališkai pri
ėmė.

Tai visai nenuostabu, kad 
Lietuvoj visuomenė generolą 
Raštikį labai gerbė ir jo vardą 
populiarino. Ypatingai krikščio
niškai demokratiškai nusiteiku
si Lietuvos spauda generolo Ra
štikio nuopelnus labai įvertino, 
nes neslepiamai generolas Raš
tikis krikščionių demokratų or
ganizacijoms rodė daug prie
lankumo ir simpatijų. Bet ypač 
generolo vardą išpopuliarino jo 
naujiems melams Karde para
šytas straipsnis.

Šitas straipsnis šiaip jau var
gu butų kieno nors ypatingai 
dėmesį jiatraukęs, bet to straip
snio populiarumui pasidarbavo 
musų pernelyg kartais uoli cen
zūra. Mat, tasai straipsnis nebu
vo leista kituose laikraščiuose 
pakartoti, šitoji žinutė greitai 
paplito po visą Lietuvą ir Kar
do tasai numeris graibstyto bu
vo išgraibstytas. O lame straips
nyje generolas Raštikis aiškiai,

tina.
Ir štai po šio įvykio genero

las Raštikis išeina trims mėne
siams į atostogas! Aišku, to
kiais atsitikimais kalboms ir i- 
vairiems spėliojimams kelias 
atviras. Iš tikrųjų netenka lauk
ti bet kokių nors kitų Lietuvos 
vidaus politikos gyvenime at
mainų. Generolas Raštikis išė
jo į atostogas tik savo sveika
tos pataisymo sumetimais. Gal 
šalutiniai tas atostogas tik tie

lai ir
liek.

Dabar laikinai einąs generali
nio štabo viršininko pareigas 
generolas Vitkauskas taip pat 
yra gerai patyręs karys, kabi
netą žmogus, politikoje daugiau 
bešalus, kaip ir generolas Raš
tikis.

Gal tik skirtumas toksai, kad 
generolas Vitkauskas nėra tiek 
populiarus ir taip plačiai žino
mas, kaip generolas Raštikis. O 
vardas tik paskutiniu metu pa
sidarė žymiai populiaresnis, nes 
susijo su yedamos kariuomenės 
žygiavimu į Vilnių.
’ Generolas Vitkauskas senas 
patyręs karys, politikos gyveni
me nesirodęs, nors jo simpati
jos žinomos kaipo vieningo dar
bo vyriausybės šalininko. Tai 
ir čia jis žengia tais keliais,

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE"

1
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LENKŲ SUNAIKINTO VILNIAUS KRAŠTO 
UKIMNKIJA -

Vilniaus krašto žemės ūkis; yra atsilikęs, jam pakelti ligi 
Lietuvos ūkio lygio reikia daug darbo ir lėšų. — Juo 
daugiau visuomenė rūpinsis kitais reikalais, juo daut* 
giau lėšų žemės ukiui kelti galės duoti, ir valstybės 
iždas.

(Laiškas iš Lietuvos)'

Vilniaus Kraštui Remti Vyr. 
Komiteto posėdyje sausio mėli. 
8 d. buvo pasitarimas apie Vil
niaus krašto ukininkiją ir apie 
tai, kuriuo budu galima butų 
jai padėti šio sunkmečio laike. 
/> Susirinkime dalyvavo Pieno
centro atstovas ir informavo 
Komiteto narius apie tai, kaip 
ir kur Pienocentras ketina pa
dėti Vilniaus Krašto ūkinin
kams. Svarbiausių dėmesį Pie
nocentras kreipia į pieninių 
klausimą. Posėdyje teko suži
noti, kad Vilniaus krašto pieno 
ūkis yra žymiai atsilikęs, reiks 
nemaža darbo ir lėšų, kad tos 
srities ūkininkai galėtų pasivy
ti Lietuvos ūkininkus. Visų pir
ma Pienocentras kreips dėmesį 
į galvijų veislės gerinimą ir į 
pašarinių žolių ir šakniavaisių 
auginimą, be ko racionalus pie
no ūkis yra neįmanomas.

Lig šiol Vilniaus krašte yra 
tiktai 14 pieninių, susijungusių 
į šešias pieno perdirbimo ben
droves. Sulyginus jų apyvartų 
su panašių bendrovių Lietuvoje 
apyvartai ji yra labai menka. 
Žinoma, čia reikia turėti galvo
je prastesnę žemę ir tas sąly
gas, kuriose Vilniaus krašto u- 
kininkams reikėjo skursti.

Antras dalykas, į kurį Pieno
centras kreipia dėmesį, yra na-

MADOS

minių paukščių ūkis. Iš įvairių- 
laikraščiuose skelbtų žinių ir a- 
merikiečiams teko patirti, kad' 
pvzd. Lietuvos kiaušinių eks
portas pastaraisiais ke'eriai 
metais labai žymiai pakilo ir 
kad iš šios ūkio šakos musų u- 
kininkai turėjo neblogas paja
mas. Turint tai galvoje, Pieno
centras,. veikdamas V.K.R. Ko
miteto pakviestas, yra pasiruo
šęs pirmomis šio pavasario die
nomis išdalinti Vilniaus krašto 
smulkiems ūkininkams bent 9,'- 
000 veislinių viščiukų. Tai bus 
geras paraginimas ūkininkams 
plėsti naminių paukščių ūkį.

Susirinkime dalyvavęs komi
teto- narys žemės Ūkio Rūmų 
direktorius p. S t. Jokubauskas, 
pritardamas Pienocentro- suma
nymams, iš savo pusės pastebė
jo, kad šiuo momentu yra ir ki
tas bene dar skaudesnis klausi
mas — taii darbo gyvulių stoka 
Vilniaus Krašto ūkiuose. Len
kai, besiruošdami karui, rekvi
zavo geresnius ūkininkų arklius 
ir išvedė juos į karą. Daugybė 
arklių žuvo, šiandien Vilniaus 
krašte yra labai skaudžiai jau
čiamas arklių trukumas. čia 
jau pagalba turės būti suteikia 
ūkininkams labai plačiu mastu, 
ir tam reikalingos bus didelės 
išlaidos. Manoma, kad Lietuvos 
vyriausybe turės čia padėti iž
do lėšomis.

Margos žinios iš Lietuvos

JUBfflI PAVEIKSLAI IR PRAKALBOS
Mhtuzav rodi]ji krutamu^ paveikslus. Kalbės Dr. 
!/. “Naujienų” redaktorius

Thos. Miller

>

Hltll HEesllli' Tilt- II

NAUJlENŲ-ACME Telephoto
Truda Erickson bučiuoja savo sūnų, kuris yra. kaL 

tinamas žmogžudyste.
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VILNIUS. — Vilniaus var- apskrityse ūkininkams organi? 
totojų kooperatyvas “Rūta”. *zuoti’ kooperatyvus padeda “Lie-
tUrįs . per W ' krautuvių' pačiai ' tukis’” kurio, skyriai ar koope- 
me Vilniaus mieste; jau ir pro- ratyvai jau veikia beveik vJ- 
vihcijos miesteliuose pradėjo) suose didesniuose miesteliuose, 
'savo skyrius steigtu Jhu a t i- “Rūtos1 
įdarytos to- kooperatyvo- kratir 
tUvės Maišibgąlbje, Nėmenčit- 
kiėj,ė< Miėžiškėse; Pabradėje,. 
‘Ibšiųnuose;, Lentvaryje* ir Nau
jojoje Vilnijoje.. JVrnumatomai 
■•steigti' dar dkugiąnj, kad kiek- 
J/.ienas bažnytkaimis-»turėtų sar 
ivę krautuvę ir tilo budlį gale:- 
;ųi apsiginti! nuo.) privačių vert- 
pelgųi nesąžiningo) Uainųi kėli- 
i.noj ŠVenčionėliųj ib Valkininkų1 yra naudingus.

kooperatyvas numato 
visame Vilniaus krašte turėti 
bent 50 krautuvių. — Ligi šiol, 
kaip žinia> Viln. krašte preky
ba buvo išimtinai ne lietuvių 
rankose.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Lietuvą aplankius
(Tęsinys)

Lenkų koridorius
Prieš G vai. mus pažadino ir 

pranešė, kad sekama stoLs bus 
prie pat lenkų koridoriaus.

Tik dabar pastebėjome, kati 
musų ilgasis traukinys pilnas 
kareivių, 
apsirengę

laip šauniai atrodyti. Bet ma
no abejones išblaškė vizitinė 
kortele, kurią man padavė Jo
nas FĮedžinskis. Kortelėje buvo 
pažymėti Šiauliai, Ginkunų 
dvaras.

r

t

Civiliais drabužiais 
žmonės važiavo i

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL L1QUOR 
GO. — IVhoJesale 

| 4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

Rentals 
3 M0NTHS $5

Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service 
3712 So. Western Avė, 

Phone LAFAYETTE 3534

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

600 W. lllth St.. VVorth. III.

I 4391
4391—Suknelė su “Bolero” su

kirptos mieros 14, 16, 18, ir 20— 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 co
lių 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 užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
SO' Halsted Sti, Cbiėago, III.

Kad valdžia galėtų padėti u- 
kininkijai, reikia visuomenei 
pasirūpinti surinkti reikalingų 
lėšų kitoms visuomenės gyveni
mo sritims, kur bnVo tikimasi 
reikalingų lėšų kitoms visuome
nės gyvenimo sritims, kur bu
vo tikimasi valdžios . pagalbos. 
Tuo budu valdžios iždas galėtų 
plačiau paremti ukininkiją, rei
kalingą arklių. Kalbama, kad 
čia padės žemės Ūkio Ministe
rija ir Krašto Apsaugos Miniu- 
terija, kuri jau susirūpino teik
ti ukinikams tuos arklius, ku
rie nebėra reikalingi kariuome
nei.

Kitaip sakant, kiekvienas ska
tikas, kurį visuomenė galės sa
vo pastangomis surinkti ir pa
naudoti1 Vilniaus kraštui remti, 
palengvins ir valdžios iždui, leis 
proporcingai didesnes lėšas 
skirti ukininkijos pagalbai.

Gal amerikiečiams ir neįdo
mu skaityti apie žemės ūkio 
vargus, tačiau negulima nekal
bėti apie juos, jei norime, kad 
amerikiečiai juo plačiausiai su
žinotų apie visą eilę skaudžių 

Į ir svarbių problemų, kurias ten
ka musų vyriausybei ir visuo
menės įstaigoms pasitikti. Vil
niaus krašte. Be to, musų ūki
ninkai buvo, yra ir bus viso 
krašto gerovės nugarkaulis.

Žemės ūkio kultūrai kelti Vil
niaus krašto Vilniaus Kraštui 
Remti; Komitetas skiria, sulygi
namai kalbant, nedideles lėšas 
vos. tik 70,000 litų, bet taip da* 
romą todėl, kad šis klausimas 
reikalauja milžiniškų lėšų, ku
rias turės duoti žemes Ūkio Mir 
Misterija iš valstybes* iždo. Juo 
daugiau kitų reikalų aprūpins 
visuomenę savo duosnumu, juo 
daugiau lėšų žemės ukiui galės 
skirti ir valstybės iždas.

j K. V—aa

Bet daugiausia buvounifor
muotų vokiečių, — paprastų 
kareivių ir karininkų. Matyti, 
jie buvo gabenami į pasienį.

Matant tiek kareivių, jau ta
da nejaukios mintys lindo į gai

lio 
ne- 

ir

vą: juk, visa tai daroma 
prieš gerą.- Juo labiau, kad 
susipratimai tarp vokiečių 
enkų vis labiau didėjo.

Kai traukinys sustojo, 
daugumas žmonių išlipo, 
garvežio paliko lik
nūs, o visus kitus atkabino. Iš 
paliktų vagonų vienas buvo 
vokiečių, o du lietuvių (pasa-

tai 
Prie 

tris vago-

Per lenkų koridorių perva
žiavome labai greit. Ir vėl atsi
dūrėme Vokietijoje, kuri čia 
yra žinoma kaipo rytų Prūsija.

Miegoti jau visai nesinorėjo. 
Jautėme kažkokį ūpo pakilimą, 
kad netrukus pasieksime savo 
tikslą, atseit, busime Lietuvo
je. .’ :

Netikėtos pažintys
Kadangi jautėme, jog Lietu

vos siena jau visai netoli, tai 
pradėjome nerimauti. Savo 
kambaryje nebesinorėjo sėdėti. 
Pradėjome vaikščioti po vago
no koridorių, čia netikėtai su
tinkame Amerikos kunigą, ku
ris važiavo į Lietuvą. Tai bu
vo kunigas Adriąn T. English 
iš New Yorko. Jis važiavo į 
Raseinius pas savo pažįstamą

Vėliau jis mane supažindino 
su Dr. Stancevičiutė, kuri eina 
gydytojos pareigas Panevėžio 
apskrities ligoninėje. Tąi Fle- 
džinskib sesutės duktė. Pasisa
kė, kad grįžta iš Vokietijos, kur 
geriausiame kurorte praleidę 
šešias savaitės atostogų.

Rytas buvo labai gražus. 
Saulė buvo’^ana aukštokai pa
kilusi. Traukinys bėgo gana 
sparčiai. Mano sunkelei vės ėmė 
nerimauti. įSako,. mėtas jau 
pusryčių eiti? Įtikinau jas, kad 
bus geriau * pusryčius valgyli 
Lietuvos žeiriėj e. Su tuo pasiu 
lymu jos Sutiko. *

* • l i .

Po kokių 20 minučių mes 
jau buvome pasienyje, čia vo
kiečių žandarai patikrino musų 
bagažus ir pinigus. Viską radb 
tvarkoje. Truktelėjo traukinys 
ir po kokių 200 pėdų mes jau 
buvoine Virbalyje.

(Bus daugiau)

Šeštadienį Mareli 2,1940,7:30 vai. vak.
Rengia. SLA 311 Kp.

LIETUVIŲ BENDROVĖS SVETAINĖJ
105 E. 4 ST.—WEST FRANKFORT, 1LL.

Sekmadienį March 3, 1940,7:30 v. vak.
Rengia SLA 88 Kp. ių Jaunuoliu SLA 314 Kp»

CZECH NATIONAL HALL
llth andl Excliange Avė.—East St. Louis, Illinois 

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti [ šiuos parengimus.

PIRKIT NAUJA BUICK
MILDA

AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė- 

. jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 31 si STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS, CHARLES STEFHENS, RODIN & SHORTY

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCF 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis vir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

arcus

— iš stoties —

Išgirsit 
muziką

nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

RYTINE RADIO 
VALANDA

Kasdien 
iki

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— JVYKS — 

Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Amerikietis kunigas, buvo ga
na jaunas ir labai draugiškas. 
Po trumpo pasikalbėjimo jis 
mums užfundijo gana brangių 
vokiškų cigaretų, Vos tik pra
dėjome rūkyti, kaip koridoriu
je pasirodė kadaise Ameriką 
lankęs vyskupas Reinys. Ka
dangi jis galėjo susikalbėt, 
angliškai, tai nowyorkietis ku
nigas gavo progos pasilikti su 
JdP.

Kaip tik tuo laiku priėjo prie 
manęs gana inteligentiškas ir 
gražiai apsirengęs vyras. Prisi
statė kaipo Jonas FĮedžinskis.

—Gal iš 
si a u aš.

—Ne, — 
toli Šiaulių

Jokiu budu negalėjau tikėli 
kad Lietuvos ūkininkas galėtų

Kauno? — paklau-

IN

INSURED

atsakė jisai 
turiu ūkį. 'Miestu-------

VtbtiK - -

Vardas ..

Adresas__

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

Remkite tuos, kurie 
garsinasi. 

NAUJIENOSE”

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

ir nori kitiems-, padėti, atnešk pasidėk... čia ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 344 c/° palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo- tėvai vargus vargdami sudėjo, turtus, davė 
tau mokslią,, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Prądėk sau taupomąją' sąskaitą dar šiandien 
NAUJIENŲ. SPULKOJ.

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRA 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA) VISŲ INDELIAI 1 APDRAUSTI' IKI 

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION

173S SOUTH HALSTED STREET' 
Telefonas, CANAL. 8500.

i

KAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gąvome naują madų 
knygąp kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite* savo orderius:
f NAUJIENOS
11738 S, HaHUd SL, 
Chicago, UL

I
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Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-ios Daktaras, K- GUGIS, Dr-jos Advokatas

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Įrašė

Adomas Markūnas, Chicago .....        66
Benedict Vaitekūnas, Chicago .........................................  58
John Petkus, Aurora, III. 4...,.... ...................................... 43
Juozas Žukas, Chicago......... ............................................ 38
S. Yurchis, Chicago ............. *......................................... 37
Juozas Ascilla, Chicago ................................................. 36
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III.......... ..................... 34
V. B. Ambrose, Chicago ............................................  30
K. Yokubka, Cicero, III.................................................... 28
Dzūkas, Chicago ............................................................... 25
Thomas Šalkauskas, Chicago .........................................  25
Jonas Thomas, Chicago ...............;.............   16
Petras Galskis, Chicago ...................................................  15
Petras Lapenis, Chicago ........................................   11
Marijona Ascilla, Cicero .................................................  10
Mike Senko, Chicago ....................................................... 9
Frank Bulaw, Chicago .................................................... • 8
Joseph Laurinas, Aurora, III............................................ 8
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III......................................... 8
Frank Klikna, Chicago ...........................  7
Ramusis Mikšys, Chicago ................................................. 5
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................. 3
J. Cinikas, Cicero .... ..........................  3
Anton Marshall, Maywood, III......................................... 3
S. Mockus, Racine, Wis...................  L.. 2
Bruno Ray Mathews ......................................................... 2
Antanas Totilas, Kenosha, Wis....................................... 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind....................................... 1
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III......................... 1
Joseph Augaitis, Cicero .............................   1
Miss J. Bartkus, Indiana Ilarbor, Ind...........................  1
Pavieniai nariai įrašė ........................  150

• > NAUJIENŲ'ACME'lTęlenhotp .
Sam Houston Jonės, kuris liko nominuotas į Loui 

sianos valstijos gubernatorius, bučiuoja savo žmoną.

žai vilties, kad jis ir dabar mė
gins dirbti dėl draugijos.

S. Yurchis jau įraše 37 na
rius ir aš tikiuosi, kad draugas 
Yurchis iki užbaigos kontesto 
dar įrašys virš 20 naujų narių. 
Nežiūrint, kad Roselande pri
klauso į musų draugiją keli 
šimtai narių draugas Yurchis 
suranda, kurie dar nepriklauso 
ir juos įrašo.

Juozas Ascilla jau 
narius ir aš tikiuosi,

įrašė 36 
kad Juo- 
narių iki 
Pradžioje

Jau Išrinko Akmenį 
M. X. Mockaus 
Pamnklui 4

Paminklą Atidengs Apie 
Gegužes 26

Kunigo M. X. Mockaus pa
minklo statymo komitetas, va
sario 24 d., išrinko puikų raus
vo granito akmenį ir planą ir

]o statytoju. Paminklas bus pa
statytas Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse ant velionio kapo, 
apie pabaigą gegužės (May) 
taip kad atidengimo iškilmės 
galės įvykti rodos gegužės 26.

Komitetas dėjo visas pastan
gas, kad paminklas tikrai puo
štų Lietuvių Tautiškas Kapines 
ir įamžintų kunigo M. X. Moc
kaus taipgi visų laisvos min
ties lietuvių vardą. Sakau 
“Laisvos Minties Lietuvių,” nes 
vien tik laisvos minties lietu
vių aukomis toks puikus pa
minklas bus pastatytas savo 
įdėjif skelbėjui.
Paminklo Užrašo Konkursas

sijai, todėl, gerbiami, prašome 
savo patarimus ir sumanymus j 
siųsti kaip gaffma greičiau. 
Taipgi prašome prisiųsti ir au
kų papuošimui kapo.

Visus laiškus, moncy orde
rius arba čekius siųskite ko
miteto sekretoriui šiuo antra
šu—Antanas Jocius, 135 E. 
114th PI., Chicago, III.

Kunigo M. X. Mockaus Pa
minklo Statymo Komitetas.
S. DAMBRAUSKAS, K

Pirm, ir iždininkas
A. JOCIUS

Sekretorius
V. B. AMBROSE,
T. J. KUČINSKAS,
S. VITKUS,

Nariai.

Vincas Kukaitis 
Sutvarkė Sunset 
Parko Reikalus

Daržas Palieka Ja Rankose

— SAVAITRAŠTIS -1 
k k

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie 
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

B

PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtu^ 

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

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nąuji nariai ir tit, 
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.

KONTESTO EIGA

užbaigos kontesto.
Juozas smarkiai žengė pirmyų. 
bet dabar kiek sulėtėjo. Žino
damas, kad Juozas netingi dar
buotis aš pasitikiu, kad išpildys 
am paskirtą kvotą.

Stanley J. Petrauskas iš 
Rockford, III., jau įrašė 34 nau
jus narius ir aš manau, kad 
draugas Petrauskas laimėjęs 
pirmą Kalėdų dovaną dar įra
šys virš 15 naujų narių iki už
baigos kontesto. Daug daugiau 
negalima tikėtis, nes jis jau su
rašė į draugiją pusę rockfordie-

baigos kontesto turi gauti dar 
virš 10 naujų narių.

Aš drūčiai tikiu, kad po 10 
naujų narių gaus iki užbaigos 
kontesto sekami kontestantai:

Joseph Laurinas iš Auroros; 
Valeria S. Zelnis. iš De Kalb; Mi
ke Senko iš Roselando; Frank 
Klikna; Ramusis Mikšys; pane
lė Jošephine Miller iš Evansto- 
no;>J. Cinikas iš Cicero; S. 
Mockus iš Racine; Anton Mar- 
hall iš Mayvvood; Antanas To

tilas iš Kenosha; Chester Pra
kuratas iš Gary; Juozas Albaus
kas iš Chicago Heights; Joseph 
Augaitis iš Cicęros ir panelė J. 
Bartkus iš Indiana Ilarbor.

Todėl komitetas prašo visų 
laisvos minties lietuvių prisių
sti savo sumanymus arba pa
tarimus kas butų tinkamiausia 
užrašyti ant paminklo ak
mens. Tai bus kaip ir kontes
tas, ir kieno sumanymas ar 
patarimas bus tinkamiausias, 
to vardas ir sumanymas bus 
paskelbtas laikraščiuose.

Kontestas baigsis balandžio

Puvo pasklydusios paskalos, 
kad Sunset Parko savininkyste 
prie Archer ir 135th Street 
nereis į kitas rankas.

Šiomis dienomis Vincas Ku- 
baitis sutvarkė visus legališ 
kumus ir Sunset Parko daržo 
tvarkymas yra užtikrintas jam 
oer sekančius 5-k i s, metus.

Apart to, Vincas Kubaifis 
yra prisirengęs daržą žymiai 
pagerinti visais atžvilgiais.

— Steponas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

(April) 15 d. Vėliau prisiųsti kad pRClOS Naujienos 
laiškai nebus priduoti komi- yra naudingos.

Nauji Nariai
Konl. Mike Senko įrašė:

Aggie Butkus
John Balčiūnas

Kont. J. Cinikas įrašė:
Joną Kvietkų

Kont. Bruno Ray Mątheyvs įrašė

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai į pasislėpę j j 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia ji i rankas 
paimt.

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

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai 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 metami.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di

džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė 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. 

a Bet Susivienijimas 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.

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukaktieb 
Minėjimo Ženkleliui

GALI GAL I J
\Al JlENUSb

tvAINA 2f CENTAI

Kadangi Chicagos Lietuvių 
Draugijos Jubiliejinis Kontestas 
eina prie užbaigos, tai šiame 
straipsnyje panagrinėsiu kontes- 
tantų nuveiktus darbus ir ką iš 
kontestantų galima tikėtis šia
me Jubiliejiniame konteste. Iki 
Jubiliejinio kontesto užbaigos 
liko tik devynios savaitės, o pa
gal musų nusistatymą turim 
gauti šiame Jubiliejiniame kon
teste 1500 naujų narių. Kadan
gi iki šiai dienai jau gavom apie 
700 naujų narių, tai dar mes 
pasiryžę gauti apie 800 narių 
iki užbaigos kontesto. Mano su
pratimu, kontestantai dar gau$ 
apie 400 naujų narių, o kitą 
apie 400 narių turi gauti drau
gijos nariai. Kadangi kontestan
tų šiandien turim 31, tai, apla
mai imant, kiekvienam kontes- 
tantui tenka gauti po 13 naujų 
narių, kad išpildžius paskirtą 
kvotą. Nors liko tik 9 savaitės 
iki užbaigos kontesto, bet aš 
manau, kad kontestantai pa
skirtą kvotą lengvai išpildys, 
nes kiekvienas kontestantas tu
ri pusėtinai prospektų, o bai
giant kontestą lengviau padary
ti spaudimą, kad asmuo prisi
rašytų.

Taipgi primenu, kad nuo šios 
dienos, kurie kontestantai gaus 
tam tikrą skaičių narių, tai dar 
užbaigus kontestą gaus dova
nas. Kitą antradienį paskelbsim 
šiame skyriuje kokios dovanos 
bus paskirtos.

Kontestantas Adomas Markū
nas iki šiam laikui įrašė 66 na** 
rius. Iš visų kontestantų Ado
mas daugiausia yra įrašęs narių 
šiame Jubiliejiniame konteste,

ir todėl turi garbę būti pirmu
tiniu kontestantų. Iš patyrimo 
žinau, kad kada dalyvauji kon
teste ir diena iš dienos ieškai 
naujų narių, tai pabaigoje kon
testo prisirenka daug prosppktų 
ir tada lengviau juos įrašyti, 
nes neturi liek daug išsisukinė
jimų. Kadangi draugas Markū
nas įrašė 66 narius, tai aš ma
nau, kad Adomas lengvai įrašys 
iki užbaigos kontesto 40 naujų 
narių.

Kontestantas dėdė Vaitekūnas 
iki šiandien įrašė 58 narius. Tai 
arčiausia pirmutinio konte.dan- 
to Markūno. Dėdė Vaitekūnas 
kas savaitę vis kopiasi aukščiau 
ir aukščiau, kad paveržus gar
bės vainiką iš Markūno. Kadan- 
gi dėdė yra daug įrašęs ir dai 
jis turi ambiciją pralenkti kon- 
testanlą Markūną, tai, mano 
manymu, dėdė iki užbaigos 
kontesto įrašys apie 50 naujų 
narių. 1

John Petkus iš Aurora, III., 
turi įrašęs 43 narius. Kadangi 
Auroroje lietuvių nedaug, o iki 
šiam laikui jis yra įrašęs gana 
daug pagal savo koloniją, tai 
aš tikiuosiu, kad draugas Pet
kus dar gaus apie 10 naujų na
rių.

Juozas Žukas įraše 38 narius 
ir aš maniau, kad grįžęs iš Lie
tuvos jisai tuojau stos į darbą 
ir mėgins pralenkti savo kon* 
kūrentus, kad užkariaut pirmą 
vietą šiame konteste. Bet apsi
rikau. Jau praėjo pusėtinai tai
ko, o musų Juozas neįrašė ne 
vieno naujo nario po sugrjži- 
mui iš Lietuvos. Taigi yra ma-

cių.
V. B. Ambrose jau įrašė 30 

narių ir aš pasitikiu, kad įrašys 
dar apie 20 naujų narių. Ka
dangi jis turi plačią pažintį tai 
liek narių įrašyti pabaigoj kon
testo nebus sunkus darbas.

K. Yokubka iš Ciceros jau į- 
rašė 28 narius ir aš manau, kad 
galima draugu Yokubka pasiti
kėt, kad jis įrašys dar 15 na
rių iki užbaigos kontesto. Ką 
manai drauguti?

Dzūkas jau ' įrašė 24 naujus 
narius ir aš manau, kad jis tū
lės macės įrašyti dar 20 naujų 
narių.

Thomas Šalkauskas jau įrašė 
24 narius ir aš manau, kad jis 
mažiausiai įrašys dar 20 naujų 
narių. Draugas Šalkauskas per
eitą motą mažai darbavosi, bet 
šiemet, tai kas savaitę įrašo po 
keletą narių, žinodamas jo 
darbštumą aš manau jis leng
vai padarys savo kvotą su kau
pu.

Jonas Thomas jau įrašė 16 
narių ir pasitikiu, kad jis įra
šys lengvai dar 10 naujų narių.

Petras Galskis jau įrašė 15 
narių ir aš jam nhstatau kvo
tą tik 10 narių. Drauguti Gals- 
ki, nepyk, kad tokią mažą kvo
tą nustačiau, bet * jeigu gausi 
daugiau narių, negu kvota, aš 
irgi nepyksiu.

Petras Lapenis jau įrašė 10 
narių ir dar draugas Lapenis 
būtinai turi gauti 10 naujų na
rių. Taigi, drauguti Petrai, die
nomis skųsk barzdas ir kirpk 
plaukus, o vakarais rašyk na
rius. . 7

Marion Ascilla jau įrašė 10 
narių. Kadangi pereitą kontestą 
p. Ascillienė buvo aktyviška ir 
gavo pusėtinai narių, tai iki už-

Anthony W. Duoba
Julia Gurskis

Kont. Anton Marshall, May
vvood, III., įrašė:

Carl Kusles
Kont. Thomas Šalkauskas įrašė:

Agnis Kesilis
Kont. Dzūkas įrašė:

Vincentą Petrusonis
Įsirašiusi p. Vincenta Petru

sonis užlaiko taverną, 902 W. 
38 pi. Josios vyras jau nuo se
niai priklauso prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos. Yra drau
giški žmones ir geri naujienie- 
čiai. Patartina progai pasitai
kius atlankyti pp. Petrusonius.
Kont. B. Vaitekūnas įrašė:

Antanas Babąrskis
Agnės Ęabarskis

DRAUGIJOS NARIAI ĮRAŠĖ
Marcela Chester įrašė Norbet 

Chester.
Anna Juozapaitis įrašė Art 

hur Juozapaitis.
Joseph Indreliunas įrašė Jos

eph Dambrauskį.

Garsinkitės “N-nose”

Karas Europoje
/ r

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
Įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje, v
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 rinktine 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-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

LIETUVOS AERO KL1UB< 
NAUDAI

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

1 CHICAGO, UL.



Antradien., vasario 27, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

S ALĖ NEBUVO PASTATYTA, BET YRA DU 
BRANGUS LOTAI...

Ir Jų Reikalą Reikia Kaip Nors Užbaigti

Jei Kas Amerikon 
Nelegaliai 
Atvažiavęs

jau

du

RO^ELAND — Roselandb 
Lietuvių Namo bendrovė, ku
rios tikslas buvo pasistatyti 
tinkamą svetainę Roselandjp 
darbininkams, savo tikslo ne
atsiekė. Vos tik įstengė nusi
pirkti lotu. Jei ne tie lotai, tai 
jau apie kalbamą bendrovę 
niekas nesapnuotų. Butų 
seniai užmiršta.

Kaitiavo $7,500
Bendrovė turi nupirkusi

lotus, už kuriuos sumokėjo 
$7,500.00. Lotai nupirkti gero
je vietoje, ir jie butų galima 
parduoti, kad ir su nuostoliais, 
atgaunant dalį už juos užme- 
kėtų pinigų.

Reikia 2/3 šėrinihkų
Bet kaip parduoti ? Kad lo

tai butų galima parduoti, rei
kia, kad šėrininkų visuotinas 
susirinkimas, kuriame dalyvau
tų du trečdaliai visų šėrininkų 
nubalsuotų lotus parduoti, tik 
tada bus galima lotus parduo
ti. Jau buvo mėginta tam tik
slui šaukti visuotiną šėrininkų 
susirinkimą, buvo be pasekmių. 
Nesusirenka reikalingas šėri
ninkų skaičius.

Dar vienas susirinkimas 
šaukiama

28 d.,
10413

Trečiadienį, vasario 
Darbininkų svetainėj, 
So. Miebigah; įvyks kalbamos 
bendrovės visuotinas šėrininkd 
susirinkimas. Jei jame nesusi
rinks reikalingas 
skaičius, ir nebus 
daryti tarimo lotų 
tai reikės tų lotų,
išsižadėti, nes veiklesnieji ben-

ščrininkiį 
galima pa- 
pardavimui, 
taip sakant

v;e . C>T f _
MARIJONA 4 VIZBAR1ENE 

po tėvais Antanavičiūtė
Persiskyrė su šiub pasauliu 

vasario 24 d., 2:45 v. popiet, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj Tauragės aps
krity, Laukuvos parap. Ame
rikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną. dukterį Helen 
Lageose, žentą Sam, anūką 
Antaną, sūnų Juozapą ir mar
čią Mortą, 2 pusseseres Stellą 
Gossell, ir Laurą Trinka, ir 
jų šeimą, švogerką Stellą An- 
tonovich ir šeimą ir daug ki
tų giminių, o Liet.—brolį Ig
nacą.

Kūnas pašarvotas Lechavi- 
čiaus kopi., 2314 23rd PI.

Laidotuvės įvyks treč., va
sario 28 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi., į Aušros Vartų parap. 

‘ bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldo? už velionės 
sielą, V iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines;

Visi a. a. Marijonos Vizba- 
rienėš giminės, draugai ir pa
žįstami esat riUoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė,.. Žentai, Sūnūs 

ir Giihinės.
Laid. Dir. Lachawicz. ir 

: Sunai, Tel. CANAL 2515.

i ii*11 k ■ Siunčiam Gėles I nVFIKI\Teiegramu I LU f Ll 1110 Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

.......... ............................................

im n A Gėlės Mylintiems lll<U f i Vestuvėms, Ban- įj ll O Mietams, Laidotu- V 11vėmg^ papuoši-
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

ėhdne LAFAYETTE 5800

drovės nariai pavargo besirū
pindami jų palaikymu. Mat, rei
kia rengti visokius parengimus, 
kad padarius pinigų lotų tak
sams apmokėti.

Visi šėrininkai malonėkite 
dalyvauti susirinkime ir už
baigtame reikalą su lotais, kad 
nereiktų lotus palikti- speku
liantams.

A. Narbutas.

Dar Apie LS.S. ir 
LD.D. Kuopą Teatrą 
Ir Koncertą
Neblogai Pavtjkęs Pdretig'imds

Kaip kartais galima įVažidvim'ą 
Sutvarkyti

K'eliOš* savaitės* atgal girdėjai! 
pfer radiją sekamą klausimą:

Viena mergina klausė: ji yra 
•AitfeflkoH pilietė ir draugauja 
su viehH vaikinu. Tas vaikinas 
lyra slaptai atvažiavęs į Ame
riką. Jie žada apsivesti ir ji Po
rėtų žinoti, ar vaikinas turi 
grįžti į Lietuvą, o paskui vėl 
atvažiuoti į Ameriką.

Atsakymas buvo, kad turelį 
grįžti į Lietuvą. Dabar aš norė
čiau parašyti apie savo beveik 
panašų patyrimą.

Gyvas pavyzdys 
atvažiavau į Ameriką

lapkričio 17 d. Atvažiavau 
svečius 6 mėnesiams, bet 

kelių mėnesių apsivedžiau

Padaryta- .Operacija 
Zigmantui Vėrtėlkai Ji-.

Pereitą savaitę jaunuolis 
Zigmontas Vertėlka Jr., buvo 
skubiai nuvėštas į čėtmah 
Deaconess ligoninę, kur jaiii 
tapo padaryta šekįninga apeti- 
dicito opėracija. Gtiįi kahibūry 

■ŠIO. 'frkisi pasveikti ir btiti 
namie Velyktiitis. /aimtiblis 
Žyggls gyvelia pas saVo moti
ną Mrš. Glad’yš Bąskeš, 4431 Š. 
Hta'st'ėd St. Linkiu jam' greitai 
pasveikti. —VBA

Vasario 18 d., įvyko LSS ii’ 
LDD 4 Kuopos bendrai sureng
tas balius, teatras, ir trumpa 
koncertinė programa, Lietuvių 
Auditorijoj. Nežiūrint, kad tą 
dieną (kaip ir visuomet) bol
ševikai ant keršto tūrėjo pa
rengimą ta'itie pačiame name 
apatinėj svetainėj; po vienu 
stogu buvo du parengimai; ne
žiūrint to, kad tą dieną snie
gas dTibo kaip iš maišo, vis 
tik susirinko apie penki šim
tai žmonių, kurie labai smagiai 
laiką praleido. Labai aiškiai 
pasirodė, kad musų publika 
bolšėvikų visai nepaiso, ji lan
kės kur jai geriau patinka.

Programas susidėjo iš vaidi
nimo dviejų aktų komedijos 
“Velnias Ne Boba”. Veikiantie
ji asmenys: A. Bulis, J. Valen
tą, Geo. Sharkiūnas, Anna Mil- 
leriene, J. Dainienė. Koncerti-

rias išpildė Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras, dirigavo K. Ste
ponavičius, -Naujos1 Gadynės 
Choras, dirigavo Geo. Stepona
vičius ir jauna muzikantė, 
Evelyn Burbiųtė ant instru
mento (marimba). šokiams 
grojo Geo. Steponavičiaus or
kestrą. Programas susirinku
siai publikai labai patiko.

Daug Dirbo
Aš čia Irk trumpai apie įvy

kius. Kitas korespondentas pla
nai! aprašys. Aš čia noriu pa
minėti darbininkus, kuriė vi
siems rūpestingai patarnavo: 
įrangai J. Ascilla, J. Thomas, 
?. Galskiš, J. Pimiška, L. Bur
ba, A. Nicius, A. AmbrozeviL 
•ius, T. Rypkcvičia, L. Artisau1 
įkas, F. Alvik, F. Rubašius, K. 
Liutkus, V. Kondra'd1, A. Griga- 
'iiinas, A. Dainis, A. Kondrbtas, 
J. Kondroška; W. V. Maukus, 
S. Aiviki'enė, M. Jasinskienė ir 
P. Misevičienė.

Visiems, kurie dirbo’ riiUsiį 
parengime, artistaihs, chorams, 
muzikantams reiigiiho komisi
ja taria nuširdij ačiū.

Taipgi ta proga tariu 
ačiū musų vakaro garsinto
jams, mušti “Naujienoms” už 
taip daug vietos davimą apra
šymams, taipgi ir “Naujajai 
Gadynei”, radio valando vedė
jams T. Rypkevičiui, Ponia S'. 
Barčus, L Krūkui, Pėoplės Fūr- 
niture Krautuvės vedėjui, taip
gi ir pubikai—nuširdūs ačiū!

—Kdinitetaš

didelį

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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k > NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI |
■ PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA /

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Aš 
1934 
tik į 
po 
su* Amerikos piliečiu. Aš borė
jau palikti čia pastoviai, bet 
mad visi sake, kad aš tiirėsiu 
grįžti atgal, b paskui mane vy
ras atitrauks. Bet aš nenorėjau 
grįžti atgal ir nuėjau pas Lie
tuvos konsulą p. Kalvaitį pasi
teirauti.

Jis man patarė kreiptis į 
Immigrants Protective League, 
liuli House name, 800 South 
Halsted St. Tenai dirba lietuve 
p-lė Jeriy. II ...

Miss Jerry mums padarė vis
ką kas reikėjo ir man nereikė
jo važiuoti į Lietuvą, lik reiš
kėjo nuvažiuoti į Kanadą. Vie
ną dieną ten išbuvus, mane įlei
do atgal į Ameriką legaliai ir 
pasakė, kad už trijų metų ga
liu būti Amerikos piliete.-Per
nai jau gavau pilietybės popie
rius. .

Aš pa tariu visiėitis kreiptis* į 
Immigrahts Protective Leagub 
kam reiktai n g^,'4i<e^ lėnai mo- 
kėtU nereikia, o at(j|viams pa
gelbsti bėdoje.; Man hįkaStavb 
nei vienas centas, nors ji 
parūpino visus popierius.

Šfriagu Ten
Atostogauti

ką tilk dffBai1 grįžo iš; Hot 
Springs, Alrkt;\ šie bizniėHai: 
Tbtiy MM; 2*548 W. 71'št 
ŠL, RaW Pušli'š, 2553; \V. 69 
St., ir JūoŽūš Mi'seviČius, Ž20b 
W. Ceriu ak Rd.

Jie man papasakojo, kad ten 
medžiai žAliPoja1, saulė kaAŠta, 
smagu maudytis šiltame van
denyje . .. Teko susitikti ten 
įgyvenančius ' lietuvius. Jiemš 
įdomu žinoti, kaip mes čia gy
venam, ką veikiam ir kas at
sitiks sū Lietuva. Tiesa, sako, 
mes buvom nusivėžę pluokštą 
“Naujienų”, tat pėrsiskaitę jaš 
viską gėriaus išsiaiškinome it 
išūptatome.

Taip pat liiano gili padėka 
priklauko visiems kalbėtojams, 
gražiai išpildžiusiems menišką
ją programos dalį, chorams ir 
solistams, ir Dariaus ir Girėno 
legijonierių posto behams.

Ačiū ponioms ir panelūnis 
aukų rinkikėms, surinkusioms 
arti šešių šimtų dolerių. Labai 
ntioširdžiai dėkoju Chicagos 
lietuvių visuomenei, kuri daly
vavo tarnu paminėjime ir nesi- 

!gail!ejo aukų* vargsthntiehis vil- 
niečianiš sušelpti.

Dar priklauso maiio nuoširdi’ 
padėką Čhicagės lietuvhį laik
raščiams ir radib programoms * Št. 
Až gerą mibėjimo rėkiamą; 
'Giceroš Liutuviiį kareivių drau
gijai ir Dariau-Girėno posto le- 
gibnieriains už garbės sargybą 
ir tvarkos pti'laikymą; Cicėro 

’pblitikieridnTs ūž pasktilinimą 
aiiloin’obilių.

Pagaliati' ačiū ir mano drau
gams, Lietuvos nepriklaus’omy- 
!bei minėti komiteto ritiriams 
už mitiširdų ir kruopštų dar
bą. —Dti. Antanas Makauskas, 

Liet. Nėpr Mih. K-to pirm.

Jie visi gerokai nuo saulės 1 
parudavę, bet džiaugiasi įsi
giję geros sveikatos. Užeigoš 
irgi pradeda atgyti, biznis pa
gerėti, tat ir jaučiamės stipres
ni prie įprasto darbb, sako p. 
Janelohis. Ir dar kaip, patvir
tino p. Ralph Pusli’s. 1

Kam reik Alinga atsinaujinti 
“Naujienas”'•’hiaiTO adresas se
kantis: enur <•

ONA DOVGIN
6108 S. State St.

• Tel/Žiiglexvdod 6530.

mati

Bankietas
Lietusių Socialistų Sąjūngos 

centralitiė kuopa paškUtiriiamė 
susirinkimb nūtate paminėji
mui 35! mėtų sukakties L.S.S. 
gyvavimo slirėiigti JubiliejiAų' 
bankietą. Bankietas įvyks sek
madienį; kovo 17 diėiią, Mar- 
ąuette Hali, 6908 So. AVėstčtn 
Avė. Pradžia 7:30 vai1, vaka
ro.

Socialistai ir pritarėjai so
cialistams malonėkite pasiimti 
tikietų pl^'fihimūi' tarp sW0 
tiraugį. Tikietūs į babkibtą 
$1.00. Tiki'etu's plįafihiittbf ga
lite gaūti “Naūjiėn,QŠė”.

Turi Apie Aukštas
Ponias

I CLASSIFIED ADS. ]
t - ......... VI "l- -- •>      --

HELP VVANTED—FEMALE 
________DarbininkiųRėlkld_______

REIKALINGA VEITERKA, alga 
$10 į savaitę. Sekmadieniais liuosa. 
PĖRSHING ROAD RĖSTAURANT 

506 West 39th St.

OPERATORKŲ PATYRUSIŲ — 
Single needle mašina siūti'. Prie 
skalbiamų dresių. 404 So. Racitie 
Avė., 2 lubos.

OPERATORKŲ MOTERŲ šilki
nėms bluskoms siūti, turi būti pa
tyrusios. Atsišaukite 208 W. Adams

• St., 5 aukštas.

VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

J REIKALINGA PATYRĘS nakti
nis virėjas, restaurantui:. vyras ar 
moteris. JULIA’S RESTAURANT, 
'4656 So. Wėstern Avė., Lafayette 
2879.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA BIZNIS, arba ke
pykla su namu labai prieinama 
kaina. Savininkas vietoj, 1458 West 
57th gat.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge- 
ra vieta, geras biznis. Priežastis— 
Turiu 2 biznius. 6746 So. Ashland 
Avenue.

PARDAVIMUI GERAI IŠDIRB- 
TAS kampinis tavernas, 6 kam
barių flatas. Pigi renda—bargenas. 
Tel. ČICERČ 3695.

GREITAI PARSIDUODA delika- 
tėsų ir grosernes krautuvė už pir
mą pasiūlymą. 4119 So. Frahcisco 
St., Mack Marozas.
, TAVERNAS PARDAVIMUI su 
keturiais pragyvenimo kambariais. 
Karštu vandeniu apšildomas. Pigi 
renda. šaukite Grovehill 3769.

RENDAI ATSKIRI BUTAI, 437 
E. 60th St., prieš Washington Par
kas. Geras “L” ir gatvekarių susi
siekimas. Virtuvėlės net už $4 sa
vaitė!—miegkambariai mažai kaip 
$3 savaitei—švarus, gerai užlai
komas namas—agentas vietoj.

Melrosepatkiečiai 
Aplankė Lietuvius 
Oak Foreste

Paliko Senelius ‘‘Su Labai 
Liriks'mais Veidais“

OAK FOREST, ILL. — Ger
biamas dienraštis “Naujie
nos”, mes, šios prieglaudos 
įnamiai—lietuviai, meldžiame 
labai nuoširdžiai patalpinti 
šitą musų trumpą padėką 
brangiems musų užjaulėjams, 
kurie mus aplankė 25 d. vasa
rio.

Tai buvo Melrose Parko
Mergaičių Klubas, po vadovy-lMO Bendrovės nepaprastas šėriniri 

c • A L-ii ir FYr-oiicriiii rlrUncraf 11 cncirinlri
sic ponios Juozafinos Misa- 
liunienės; pp. Juozapas ir Juo- 
zifina Misaliunai tenai užlaiko 
gražią' itiesos krautuvę ir Mi- 
saliunas labai daug aukojo 
šių mūsų labai gardžių pietų

SUSIRINKIMAI
TQWH OF LAKE NAMŲ SAV. 

ir PILIEČIŲ KLUBO susirinkimas 
įvyksta antradienį, vasario 27 d. 
Šv. Kryžiaus parap. svetainėje, 46 
ir Wood gatvių. Atsiveskite ir savo 
kaimyną prie klubo prisirašyti.

—Klubo Valdyba.
PRAKALBOS IR 

Žemaičių Kultūros 
vasario 

parapijos

kėlio-

SERGA BARBORA 
BALIS j-.ii,. .

P-a Barbora Balis jau 
liką dieną gūli lovoj ir rah?
dasi po gydytojaus priėžiu’ra. 
Ji pagavo stVti-kiaš slogas ir 
tėkš kėlibliką diėnų pagulėti 1b- 
vojė. • s t

Sekantį sėkhAadiėhį, kbvti 
3-čią d., yra rengiamos krik- 
štyhbS jabhtijo Baliti šūhūi, tai 
riam bii’s duotas vardhs Thė' 
ma's. Yra vilties; kad ligohe 

‘iki tani laikui pasveiks, kad da
lyvauti savb atitiko krikštynb- 
s^. ‘ — Steponas.

Išsięmė Leidimus
Vedyboms

(CKlba^dji)
ĖėVnatid1 ĖAšgiilt, 21, sū Mit 

drėd Juiiš, 20 ,
Hėrmmt teifeoiv, 24; sti Db-

rotliy Dbrgiš; 21

Jos Kdip “bžudkdrįkš^is 
Pienas”

“Visos grafienės, kokiais ri'ė- 
sutikati, yišos suVu'gŪšibš iti taip 
įdomi OŠ, Kai' ŪŽYdlitiVykŠtiš' 
pienas...”

Tai ve ką mano apie aukštas 
ponias feeilabrūtiti; gdtiši opb- 
ros dtatiinitikė. Tas labai su
erzina jos vyrą nes jis pats di
delis ponias, Grafas Saratovas.

Kas priveda Bėllabrūha priė 
tokios išvados, galėsit pama
tyti sėkitiadiėtiį, kovo 1'6 d., 
Sokolų svetairiėj, 234'5 Sti; Kėd- 
zie Avė., kur garsusis “Pirmyn” 
choras' -stato plačiai žinoitiią 
SigmuinL Rotiibtičgti ihuzikalį 
veikalą “Blbssdin Time” (“Ėai 
Gėlės Žydėjb”) pagrįstą pašauk 
linio koihpbzitoriaus Franz 
Schub&To gyvenimu. Pradžia 
veikalo bus 3:00 vai. popibt.

Ai-tlhir YY'ėlls 
\VeHs

Gavo
<■

to® taičis'
iMw -* ■

Nuoširdi 
Odėka

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai~^enlč Pardavimui ,

TIKRAS PIRKINYS
5431 No. Linder AVe., 5 kambarių 
plytinis bungakrtv. Furnasąę. • Nau
jai dekoruotas ir malevotas. $4750. 
Tel. CENTRAL 5225.

BARGENAS. PĄRŠIDUODA pui
kus namas, 3 krautuvės su pilnais 
basementais ir šiluma ant 63-čios 
keli blokai į rytus nuo Kedzie. 
Kaina $16,000. Tel. Calumėt "6892 
(no brokers).

PARDAVIMUI 2 FLATŲ po 5 
kambarius, 2 karų garažas, vienas 
furnisas, arti mokyklos ir bažny
čios. Geriausiame stovyje. $5700.00.

5026 West Erie St,

sakė, viškh'is’ buvo labai skanus 
iV gausingi, dešrų su kopūs
tais, rūgščiais ir saldžiais 
kūiiipitiis, skaniausios duonos, 
keksų ii* khvoš.

Kiek kas Vdliojo...
Visi valgė kas kiek valiojo 

ir kišenitis prisikrovė. Davė 
visiems po 25 centus, po pa- 
llėlį cigaretiį ir kitokiiį d'ova- 
llų’

Tai buvo mums sui’prizas, 
nieko nežinojom, kad ji'e mus 
aplankys, nes nebuvo minėta

SVARBIOS 
ROSELANDO 
Klubo susirinkimas įvyks 
28 d. 7:30 vai. vakaro 
salėje, 10806 So. Wabash avė. Rose- 
lande. Visi žemaičiai ir Roselando 
Žemaičių Kultūros Klubo nariai 
prašomi dalyvauti, nes bus 22 
metų Lietuvos paminėjimas. Įžanga 
veltui. Kviečia valdyba ir Komisija’

Violet Vaištoras, sekr.
LIETUVIŲ DARBININKŲ NA- 

kų ir Draugijų delegatų susirinki
mas įvyks vasario 28 d., 7:30 vai. 
vakaro Lietuvių Darbininkų 
tainėje, 10413 So. Michigan 
Reikalas labai svarbus.

—G. Kirkus, rast.
LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ 

LYGOS narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 28 d. Sandaros 

’ salėje,r 814.Węst 33rd St. 8::00 
, vakaro". Visos malonėkite atsilan

kyti ir atsiskaityti už bunco bilie
tus. Taipgi išgirsite daug įdomių 
žinių. Stella Wodman, koresp.

LIETUVIŲ DARBININKŲ NA
MO bendrovės valdyba kviečia šė- 
rinęikus, pavienius ir Draugijų de
legatus atsilankyti į susirinkimą, 
kuris įvyks vasario 28 d. 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Darbininkų svet., 
10413 So. Michigan aVe. Visi šėri
ninkai priduokite tikrus antrašus 
ir tie, kurfem yra palikę mirusiųjų 
Šėtai, Būtinai priduokite vardus ir 
antrašus. To nepadarius, šėrai liks 
beverčiai. —G. Kirkus, B-vės rast.

131 E. 104 PI., Chicago, III.

FARMS FOR SALE 
Ujhdai, Partovmiiil

MODELINIS NAMAS $2250—$37% 
pinigais — $19.50 mėn. Apie 10,000 
ketv. pėd. žemės $325. Vanduo, 
elektriką, grįstas kelias, visa de
koruota, mokykla arti, dviguba 
konstrukcija. Kelios minutės vaka
ruose nuo Harlem Avė. ir Belmoht. 
Bdx 1188, 1739 So. Halsted.

nM MrtiM

Bcūdhūi Chtcagoš lietuvių vi- 
jsiibtitimSs Lietuvos rieplrilclbusO’ 
itiybės 22 liiėftĮ sūhaktiės pa- 
itiihėjimas, įvykęs 1946 iti. va
isanti l'k d* 33 W. Rdhdbijph st, 
praėjo labai godžiai. Dėl geto 
pasišėlumo esti titipapr aslta de« 
kiiigaš višfėiūš ptisidč juslėmis 
priė šib paminėjimo slirengi- 
inb.

Nubširdži'ai tątiti ačiū' Lietu- 
voš mitil^ttiūi/įtiilk. Žu- 
dėilįiūi už ptaičktitią plačių ir 
tikslių žintiį apie dabartinį Lie
tuvos politinį, ekonominį ir so-

Mutiis labai linksma, kad 
šiais sunkiais laikais yra dar 
labai širdingų musų tautiečių, 
■kurie ir mūšų neužmiršta.

Buvo ir Programas
\ Ėiivo ir gražus dainų pi’o- 
granias, po vadovyste p. Misa- 
lititifėhės. Jos sumokytas cho
ras Itaihi girtižrai dniiiavo lie
tuviškai, o ji pati skambino 
'pitaiįą; Vtitidb ititisų visų liti- 
tuviiį taViti šitidtiigiatisį ačitt 

Mėltosė Parko 
Mėi^iČią kltibtii, ūž gaUŠih 
įtitilgibę atiką poiiaitis lytisatiti- 
titatik už skatiiūs pietūs ii db- 
vtatiaš, štiitiiybinkėms už labai 
fūitifottiį pVireti^ntią ir Važias 
jiį šypketihiš laikė pititi) p'atat- 
titivitirp. širdingai ačiū vi- 
'sitiibš, kūriė kūb prisidėjb prile 
šilo latidafingo darbb;

Tai paliko mus su labai* lin
ksniais veidais. Per ilgą laiką 
būstine jiems labai dėkingi. 
Ačiū.

fddds RM'ei'ka, Inst. Wdrd 
52, Oak F orėsi, III.

Knygele, kuri aprašo apie 350 
vištikių žolityc iftedžių žiėViilį 
žiedų fr šaknių sti ntirodytti&i’s 

delta) jti‘ti& vatttitL
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ti* orlaivynį, kuHe dabar da
lyvauja nidšhl^e 1& kėlių toliai ir 
tt. Tas viskaš parodbhia spalviititu 
žcmlapiū. Kaina 35c, 3 setai už $1.

! M ZUKAITIS

Sve- 
Ave.

“REIKIA TIK $150 PINIGAIS”. 
5 akrai ypatingai geros žemės viš
toms auginti, kas valandą busas į 
vidmiestį, prie gero kelio, elektriką 
ir telefonas. Pietvakariuos nuo mie
sto ribų. Pilna kaina $650. Title ge
ra. Box 1189, 1739 So. Halsted.

PUIKI 15 AKRŲ, DALINAI su 
mišku, ant kalnelio farma prie 
grįsto kelio, kelios minutės į Palos 
miškus. Kaina $175 akras — labai 
gerais terminais. Box 1190* 1739 S. 
Halsted St.

VEIK 4 AKRAI* VIŠTŲ, ančių ir 
daržovių farma — gerai nudreinuo- 
ta —pietuos nuo Higgins arti Mann- 
heim‘ kelio. (Grįstas kelias iki įėji
mo), elektriką. Kaina už visą $750 
—$150 pinigais —$10 į mėn. Box 
1191, 1739 So. Halsted.

NEBAIGTA 1% AUKŠTO katedž, 
apie 2 karų žemės, netoli Michigan 
ežero, Lake kauntėj, III. (1 blOko 
atstume) kiek medžių, galima pa
sidaryti. 6 kambarius— grįstas .ke
lias, elektriką. Kaina $2,000 — $300 
pinigais. $25 į mėn. Ne mainyti. 
Box 1192, 1739 So. Halsted St.

Chicagos Liet. Vyrų 
Choro Pramoga Vil
niečiams Remti

DIDELĖ TROBVIETĖ prie gra
žaus Irving Park kelio, kelios mi
nutės vakaruos nuo La Grange ke
lio — visa aukštumos žemė (apie 3 
akrai), išrenduoda iki balandžio 1. 
Kaina $4500—patogiais terminais. 
Box 1193. 1739 SO. Halsted St.

Palengvinkime Vargšams
VaVgą Vargti

devynioliką metų gro- 
lėnkas Lietuvos sostinį 
kankino ir naikino. Pa- 

rusai visiškai miestą 
atimdami paskutinį

APIE 3 AKRUS PRIE IRVING 
PARK kelio (seni budinkai, turi 
būti nugriauti į 60 dienų), rytuos 
už Bensenville. Kaina $1250—$250 
pinigais—$15 į mėnesį. Box 1194, 
1739 So. Halsted St.

Per 
butinis 
Vilnių 
galinu 
pribaigė,
dtionos kąsnį, išveždami pasku- 
tihiūs darbo įrankius ir geres
nius aprėdalus bei gyvulius. 
Vilnius paliko tuščias ir jį to
kį grąžino Lietuvai.

CHicagos Lietuvių Vyrų cho
ras, patriotiškais jausmais ve- 
dhttias, rėh’^ia kohcėrtą ir ko
mediją, sėkmadibnį, kovo 3 d. 
PradŽih 4:30 VA!, popiet. Va
karas bus Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Įžanga 50c. Pelnas pusiau ski
riamas VilhiaUs .kraštą šelp
ti. Chtiro vaidilbs suvaidink 
'jhokirigą komediją “Mulkinę it 
įMulkintojai”, be to, dar duos 
ir gražią dainų programą.

i Atsiiankydanii j Vyrų choro 
ptambgą, automatiškai prisi
dėsite prie vilniečių šelpimo it 
pamatysite šaunią Vyrų choro 
programą.

Bilietus galima gauti “Nau
jienose*’. — JPT.

WHOLESALE FURNITUKE 
Rakandai ir^ Įtaisai Pardavimai

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

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, bte- 
nio progų ir t t

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
skaidytis’ lir L L, nelaukite, 
kad klths Išvilios jdsų ge
rąjį kostdmeilt bet gaifelnkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classlfied” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-mti puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų b&£eilQ.
VIŠUOSB BIZHIG retiraitiošb 
naudokitės Naujiem! au&tofr

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

veždimi:
CANal 8500

“NAUJIENOS”
1739 S. HALSTED STBE



“Lietuviai Malonus 
Ir Kultūringi 
Žmonės”

NAUJIENOS, ęhieagfi, m

Nutarė SLA Seimui Surinko $135 Aukų iWilwy ni;in i ii nu

Antradien., vasario 27, 1940

ApieU.S. Atstovas Lietuvai 
Lietuvius

“Lietuviai yra nepaprastai 
malonus, simpatingi, kultūrin
gi ir švarųs žmonės.”

Tokius komplimentus apie 
lietuvius sekmadienio vakare 
pasakė Mr. Owen J. C. No* 
rerp, Jungtinių Valstijos atsto
vas Lietuvai, kuris užvakar ir 
vakar lankėsi Chicagoj.

Jisai kalbėjo Young People’s 
Luther League organizacijos 
nariams, Oak Parke.

Mr. Norem savo kalboj su
pažindino savo jaunus klausy
tojus su Lietuva, apie kurią 
retas jų buvo įkišiol girdėjęs, 
ir tarp kitko palietė politinius 
reikalus.

Lietuva “Nėra Susirusinusi”

Mr. 
atsar-

Jam atrodo, sakė atstovas 
kad Lietuvos vyriausybė “nė
ra susirupinusi” dėl Rusijos 
kariuomenės garnizonų Lietu
voj. Lietuva taipgi nejaučian
ti pavojaus savo nepriklauso
mybei iš Rusijos pusės.

Politinius klausimus 
Norem diskusavo labai
giai ir jokių griežtesnių nuo
monių nepareiškė.

Vakar po pietų jisai išvyko 
atgal į Minneapolis, Minnesota, 
kur dabar gyvena ir kur Mrs. 
Norem, jo žmona, laukianti kū
dikio. Jungtinėse Valstijose 
Mr. Norem išbus dar kelias sa
vaites. Kelyj į Kauną, Lietu
vą, jis dar sustos Washingto 
ne, konferencijai su valstybės 
departamentu, taipgi gal su
stos Chicagoj. Rs.

Mirė Bridgeportietis 
Antanas Savitkas
Išvežtas į St. Louis laidotuvėms

BRIDGEPORT — Vakar ry
tą į Saint Louis, Missouri, bu
vo išsiųstas traukiniu kūnas 
chicagiečio Antano Savicko. 
Velionis pasimirė sekmadienio 
rytą Apskričio ligoninėje po 
trumpos ligos.

Jisai per daug metų gyveno 
Bridgeporte, adresu 903 W. 
35tli Street, ir užsiėmė avalines 
taisytini.

A./Savickas laidojamas St. 
Louiįs, nes ten gyvena jo moti
na') ir visi kiti artimi gimines. 
Chicagoj kimo persiuntimo ir 
kitus velionio reikalus tvarkė 
laidotuvių direktorius Povilas 
J. Ridikas, 3354 S. Halsted st.

VBA.

Suėmė Jauną 
Lietuvį

Sužeidė Žmogų, Pabėgo

Paimti Salę 
Vidurmiestyj
Pirmas Posėdis SLA

Surengti Komiteto
Seimui

Pereitą sekmadienį, vasario 
25 d., Fellowship patalpose 
įvyko pirmas posėdis 6 apskri
čio valdybos ir kuopų atstovų 
SLA Seimo reikalu. Viso daly
vių buvo 33 asmenys.

Išrinkta visos sverbesnės ko
misijos, kurios rūpinsis suorga
nizavimui šeiminių parengimų 
ir paties seimo., Išrinktos vieš
bučio ir svetainės komisijos, 
skelbimų komisija, bankieto 
komisija, koncerto komisija 
išvažiavimo komisija.

Smarkus Ginčai

ir

Posėdy daugiausia ginčų ir 
diskusijų buvo seimo svetainės 
reikalu. Vieni sumanė seimo 
posėdžius laikyti didmiesčio 
patogiam viešbutyj, o antri pa
geidavo, kati seimas butų lai
komas Liet. Auditorijoje. Dis
kusijos tęsėsi pusantros valan
dos ir pagalinus lapių balsavi
mu išsisprendų sekamai:

duota 24 balsai, už Auditoriją

•Pirm. Dr. Montvidas prane
šė, kad seimas prasidės 24 d. 
birželio. Kitas posėdis įvyks 
apie vidurį kovo mėnesio.

—VBA

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Vilniečiams Melrose 
Paike VHHHH■ ’V

Apipiešė Brighton
Parko Krautuve

4

Kensingtono policija padėjo 
po areštu* 23 metų lietuvį, Vy
tautą Tozalaitį, nuo 10051 So. 
LaSalle Street, ir kaltina jį pa
bėgimu iš . nelaimės vietos. 
Taipgi buvo suimtas 34 metų 
Arthur S. Jphnson, nuo 10453 
S. Wabash Avenue.

Apie savaitė atgal jie buk 
suvažinėjo 78 metų George Van 
Dutikoną, roselandietį nuo 
10602 So. LaSalle Street, bet 
pabėgę 
bos.

Minėjo Lietuvos Nepriklau
somybę ‘i-

Melroseparkiečiai vėl pasirė
dė duosnųs. )

Neseniai, apie du mėnesiai 
atgal, jie sudėjo $.150.00 Vil
niaus lietuvių šelpimui.

Pereitą sekmadienį jie vėl 
sumetė apie $135 aukomis tam 
pačiam tikslui, ir žada tą su
mą pakelti iki $150.00. Tai 
bus apie $300.00 iš palygina
mai mažos lietuvių kolonijos.

Pinigai buvo surinkti Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
me, kuris buvo surengtas vie
noj vietos salėj, pareitą sėk- 
madienu Publikos buvo gal iki 
200. Vyriausiu kalbėtoju buvo 
Lietuvos konsulas Chicagoj, p; 
Petras Daužvardis. Taipgi kal
bėjo L. Pruseika, o tvarką ve
dė vietinis veikėjas, 
cza.

Muzikalį programą 
Chicagos atkviestas 
choras.

Minėjimą rengė penkios vie
tines organizacijos. Komitetą 
sudarė pp. F. Valuckas, An- 
drews ir kęli kiti asmenys.

Rs. .

P. Yon-

pildė iš 
Kanklių

$7,462,178
Atiku

Northwestern universitetas 
skelbia, kad pereitais metais 
gavo $7,46P,178 aukų nuo įvai
rių organizacijų, privatinių as
menų, ir iš mirusių turtuolių 
palikimų. Chicagos universite
tas gavo apie 6 milionus dole
rių.

Dalyvaus *GiittĮ(t^zistės’, 
Dainuos Aktilė
Ančiutė

“Gimnązistės darosi labai 
populiaris radio numeris, mįs 
jų žingeidus pąsįka|bčjimai la
bai, įdomina klausytojus ir dėl 
to šio programo leidėjai gauna 
daug užprąšymų. Na, tai šian-

vakarę, iš stoties \VGES jas 
išgirsite “Peoples’radio progra-

ri turi daug igrą^įų dainelių 
padainuoti tiĮįjkį! parvežtų iš 
Lietuvos. ,O pfięį' to girdėsite 
duetą, smagios mįūžikds, žinių, 
patarimų ir pralošimų, viskas 
kas reikalingą^ į$aūdjpga ir 
smagu kiekvienai pasiklausy
ti. Taigi, nepamįrSkite užsistą- 
tyti savo radio ant AVGES sto-

XXXties Rep

AUTOMOBIUŲ
NELAIMES
Automobiliai vakar ir užvakar 

užmušė sekamus žmones:

Russėll Wilson, 20, 2750 39th 
Place (prie 56 ii* Ąrtesian);

Homar Berther, 55, iš Hobbs 
Hotel, Jolict;
. John Giddes, 45, nuo 820 Bo- 
weų. avenue;

' ■

t/prank Zanowski, 51, 
Broadway, ir

Joseph *Žimney, 20, 250 East

3689

Ir Dvi Kitas Vietas
Du maskuoti banditai vakar 

turėjo pelningą dieną.
Jie pirmiausia pasirodė bri- 

ghtonparkieeio Stanley J. Bu
ko maisto krautuvėj, ad. 3836 
S. Kedzie avė. Savininką ir 
vieną kostumerę uždarė šaldy
tuve ir iš registerio pasiėmė

Po to piktadariai nuvyko 
Garfield Arms viešbutin, adre
su 3256 South Maypole avė. 
Nuo klerko Donald Crumm jie 
atėmė $90, uždarė jį ir kelis 
kitus žmones cleveiteryj ir įsa
kė jiems važiuoti aukštyn.

Už kiek laiko abu pasirodė 
Wqodmere viešbutyj, ir čia pa
sigrobė $52.

Viso prisiplėšė $167.

Vienas Mirė, Trys 
Serga Nuo Suge
dusio Maisto

Mrs, Marie Wassom, 1111 W. 
90th Stree’t, apylinkės krautu
vėj nusipirko kepenų ir juos 
paruošė šeimynai sekmądienio 
pietums.

Vakar jos brolis AVilliam 
Reckrodt, įnirę, o jos tėvukas 
ji pati ir jos 2 metų suims at
sidūrė ligoninėj, sunkiai susir
gę. Kepenys buvo sugedusios.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

; <^4th st., Chicago Hęights. vrn naudingfns
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PARK FALLS, WIS. — Entuziastai ir žiemos metu lošia golfą.
\ 1 *
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VAKAR CHICAGOJE

Bložis
telegramų 
New Yor- 
nustatytas

Naujas Lietuvis 
Campionas Lengvoj 
Atletikoj

Sportininkas Al
Associated Press 

agentūra praneša iš 
ko, kad ten buvo
naujas karfiuolio metimo rekor
das, ir jį nustatė jaunas lietu
vis sportininkas iš Georgetown 
Universiteto, Aleksandras 
žis.

Jisai dalyvavo lengvos 
tikos rungtynėse, kurias
tional Amateur Athletic Union 
surengė Madison Sųuare Gar- 
den stadione.

Naujas Bložio nustatytas 
kordas yra 55 pėdos ir 8% 
liai. Jisai tokį tolį numetė 
svarų kamuolį.

Blo-

atle-
M n

re- 
co-
16

Suėmė Du Už Mar- 
shall Field Krautu
vės Apiplėšimą

Krautuvės sargas plėšimą 
organizavo

Po areštu Chicagoj randasi 
du žmonės, abu apkaltinti už 
Marshall Field krautuvės api
plėšimą užpereitą pirmadienį.

Areštuotieji yra Walter R. 
Hugh, 1641 S. Millard avenue. 
34 motų maliorius, tarnaujan
tis WPA, ir IIoward Sallows, 
Marshall Field bendrovei tar
naujantis sargas. Hugh buvo 
suimtas namie, bet Sallo\vs 
bandė pabėgti iš Chicagos, ir 
pakliuvo į policijos rankas Da- 
venporte, Iowoj.

Pinigus laikė pelenuose
Hugh prisipažino, kad jis

vi-
so apie $15,000 laikė paslėpęs 
namie pelenų kibire. Jisai tvir
tino, kad sargas Salloxvs jį su
agitavo plėšimui ir pats viską 
suorganizavo. Mat, jis žinojo, 
kadą pinigai bus vežami j krau
tuvės kasieriąus raštinę, ir ži
nojo kiek jų bus. Hugh viso 
pasišlavė $18,066, 
grąžino $15,055.

Hugh pakliuvo, 
girtis kitiems
WPA raštinėje, kad susilaukė 
“didelio palikimo”. Jis ėmė 
girtuokliauti ir darbo nebepai- 
syti. Tas pasirodė įtartina jo

• Policija ieško 44 metų chi
cagiečio Jacob VValdman, kuris 
dingo pereitą šeštadienį eida
mas kailių bendrovės raštinėm 
323 S. Franklin st., su $500.

• Rytoj Lake Forcstc bus 
palaidotas John Taylor Pirie 
Sr., viršininkas Carson Pirie 
Scott and Company departa- 
mentinės krautuvės ir garsus 
Chicagos veikėjas. Jisai pasimi
rė Plymouthe, Floridoj, užva
kar rytą, susirgęs širdies liga. 
Buvo 68 metų amžiaus.

• Už apip’ešimą septynių 
maisto krautuvių policija suė
mė tris jaunuolius: George 
Barder, 18, Charles Poehlman, 
20, ir Leonard Sipari, 21 metų 
amžiaus. Visi Northsidės gy
ventojai ir visi prisipažino.

• Iš Edgerton, Ohio, ateina 
žinia, kad traukinys ten su
daužė troką, kuriame buvo de
šimts tonų riešutų, ir užmušė 
abu šoferius, Fred Iloguc, 2135 
S. Michigan, ir Hendon Hali. 
Abu chicagicčiai. Trokas pri
klausė Chicagos firmai, Evans 
Truck Lines, 2532 Indiana avė.

• Pašto tarnautojas, 25 me
tų Everett Smith, 3400 N. Kee- 
ler avenue, atėjo į Desplaines 
policijos nuovadą, ir prisipaži
no, kad jis užmušė žmogų su 
automobiliu, ir pabėgo iš nelai
mės vietos. Užmuštasis buvo 61 
metų Steve Gray, 623 W. Ma- 
dison Street. Nelaimė įvyko 
prie Jefferson ir Madison gat
vių, užvakar vakare.

• Gaisras kilęs trijų aukštų 
name prie 6 East Kinzie avenue 
sunaikino kelis šimtus teatralių 
kostiumų ir padarė apie $5,000 
nuostolių.

• Ir automobiliu važiuojant 
kartais negali apsisaugoti nuo 
plėšikų. Prie Spaulding ir East- 
wood avenue du juodveidžiai 
užpuolikai sustabdė automobi
li, kuriame važiavo chicagietis 
Morris Reiner su žmona. Nuo 
j o. a tome $10, nuo žmonos — 
$225 vertes kailinį paltą. Reine-

bet policijai

kai pradėjo 
darbininkams

Ieško Pašalpos 
Raštinės “Padegėjo”

Valstijos policija ir ugniage
siai ieško padegėjo, kuris buk 
padegė Bremen valsčiaus pašal
pos stotį, adresu 147th ir Cle- 
veland avenue, netoli Chicagos 
priemiesčio Posen. Namas bu
vo padegtas, iš lauko pusės ir 
gerokai apdegė. Stoties virši
ninkas Otto Ziebell pasakojo 
policijai, kad keli nepatenkinti 
bedarbiai grąsinę triobesį pa
degti, bet nežinia kuris iš jų 
galėjo tai padaryti.

Įtartina aplinkybė yra ta, 
kad pereitos savaitės pabaigoj 
valstija pradėjo stoties knygų 
•eviziją ir kelios knygos 
re sudegė.

gaiš

Avcrs avė.

Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubo Bun- 
co ir Card Party

Vilniaus Lietuvių Naudai

klube, 6819 S. Westcrn Avė., 
ketvirtadienį, vas. 29 d., 1:30 
vai. po» pietų. Įžanga tik 50c.

Kadangi liko daug brangių 
dovanų nuo pramogos, sureng
tos tam pačiam tikslui gruod. 
6 d., klubo nariai sumanė štai 
surengti šią antrą iš eiles bun- 
co ir card party tam pačiam 
kilniam tikslui, ir išdalinti vi
sas gražias dovanas atsilankiu
siems į tą pramogą. Taipgi 
įvyks, laimėjimas radio (po 3c 
bilietėlis). Radio dovana Al. 
Alešausko Wholesele Furni- 
ture Co.

Visas pelnas šio parengimo 
eis Vilniaus lietuvių sušelpi
ami.

Rengimo pirm. p. Della Ku- 
raitienė su pagelbininkėmis 
nuoširdžiai darbuojas tam tiks
lui. Viso C. L. M. Klubo vardu 
prašome paremti šią pramogą 
savo atsilankymu. Kom.

SANTA ANITA. — Arklių lenktynės. Laimėjo Sęabiscūit.
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Du Sužeidė
Joe Orr vieškelio irPrie

Ashland Avenue, netoli Chica- 
go Heights, įvyko dviejų auto
mobilių susikulimas, kuriame 
jolietietis Homer Berther bu
vo užmuštas, ir du kiti jauni 
žmones buvo sužeisti. Jie yra 
Joe Boreckis, 1420 Center $L, 
iš Chicago Heights, ir Misa 
Frances Matis, iš Homewoodo.

te; A,z

Santa Anita lenktynėse laimėjo $50,000 G.elding.
NA^IENŲ-AOME Telephoto

Leidžia Rodyti 
Filmą “Birth 
of a Nation”

šįmet sueina 25 
dabrinis jubiliejus 
šiam filmui “Birth
tion”, kurį pagamino filmų pio
nierius D. W. Griffith. Jubi 
liejaus proga Sonotone teatras 
sumanė filmo rodymą atnau- 
iinti, bet policija uždraudė tai 
daryti pasiremdama argumen
tu, kad filmas kelia “rasinę 
neapykantą”.

Superior teisėjas Donald Mc 
Kinley policijai uždraudė rody
mą trugdyti, tokiu budu Sono
tone teatras galės’ filmą atnau
jinti.




