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ATIDENGTAS SĄMOKSLAS PRIEŠ STALINĄ

Amerikos pasiunti-

tis atgal ir nuo Markoj arvi.

A-

viršininko, 
frontą.
kelia klau-

Anglija, sau- 
Pastebėti trys vo-

generalinio štabo
išvyko į Suomijos

švedų laikraštis 
simą, ar rusai neplanuoja nau
jo stipraus ofensyvo Karelijos 
fronte.
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Suomija, , sau- 

Vienuolikos šalių sa- 
dauguma iš Jungt.
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PAVOJAUS ŠIANDIEN NĖRA, BET ATEITIS 
NEĮMATOMA - SAKO J. VALSTIJŲ 

•, PASIUNTINYS
..5 •

Nacių kariuomenė koncentruojama 
Settin apylinkėje

STOCKHOLM, Švedija, sau- ’ menės Settin srity, pagal Bal
sio 26.
nybė Stockholme įspėjo ame
rikiečius gyvenančius Švedijo
je, kad jie gerai padarys, jei
gu kaip galėdami greičiau su- 
srįš į Jungt. Valstijas.

Jungt: Valstijų • pasiuntinys 
Frederick R. Stęrling išsiunti
nėjo amerikiečiams' laiškus, 
kuriuose, tarp ko kita, sako: 
'‘Ypatingai pageidaujama, kad 
moters ir vaikai išvažiuotų. 
Dabartine padėtis nėra pavo
jinga Švedijoje, bet ateities ne
galima išpranašauti.”

Pasiuntinybės atstovas nu
ginčijo kalbas, jogei įspėjimas 
remiasi pranešimais apie kon
centravimą Vokietijos kariuo-

tijos jurą, kitoj juros pusėje 
nuo Švedijos.

Pasiuntinybė aiškina: trans- 
portacija laivais iŠ Europos 
šiuo metu yra gan sunki ir 
sekantis laivas Amerikon iš
plaukia iš Norvegijos uosto 
Bergen kovo 3 d.

Ryšium su gandais, kad Vo
kietijos kariuomenė sukoncen
truota Settin srity, kaipo gra
sinimas švedams, Švedijos už
sienių reikalų ministerijos at
stovas pareiškė penktadienį, 
jogei Stockholme nieko nežino
ma apie Vokietijos kariuome
nes koncentravimą, kuris gra
sintų Švedijai.
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raustytis Iš Švedijos
KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 26. — Jungt. Valstijų pa
siuntinys Švedijoje įspėjo ame
rikiečius. Jisai stiko, kad butų 
gerai, jeigu visi amerikiečiai, 
ypatingai vaikai ir moters, su
grįžtų į Jungt. Valstijas. Ar
timo pavojaus nesą, vis gi ge
riau butų amerikiečiams į J. 
Valstijas sugrįžti, sako pasiun
tinys.

MASINIAI AREŠTAI RUSIJOJ / - •

ROMA, Italija, sausio 2U. — 
Dienraštis Giornale d’Italia pa
talpino pranešimą iš Kauno, 
Lietuvos. Pranešimas sako, kad 
Ukrainoje padaryti masiniai 
areštai, nes ssuektas sąmoks-

las prieš Staliną. 150 sovietui 
piliečių areštuota.

Dienraštį Giornale d’Italia 
redaguoja Virginio Gayda, ai- 
timas Italijos užsienių reikalų 
ministerijai žurnalistas.

KARO KOMISARAS VYKSTA I 
SUOMIJOS FRONTĄ

<::X*
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STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 26. — Švedijos laikraščiui 
“Aftonbladet” pranešimas iš 
Tallino, Estijos sostinės, sako, 
kad sovietų - karo komisaras, 
Klementi Vorošilov, palydimas

MŪŠIAI ŠIAURĖJE NUO LADOGA EŽE 
RO TEBEINA

Amerikiečiai gali 
tarnauti kitų ša

lių armijose

Vokiečiai pastato 
kasdien po vieną 

submariną
NAUJIENŲ-ACMJE Telephof

BOISE, IDAHO. Senatoriaus William E 
Borah kūnas, pašarvotas kapitoliuje.

WASHING(rON, C., sau- 
2".--Pasikalbėjime su

spaudos atstovais prez. Roosfe- 
veltas pasakė: Amerikos pilie
čiai gali stoti į svetimų šalių 
armijas kaipo savanoriai ir pa
silikti Jungt. Valstijų piliečiais, 
jeigu jienepareikš svetimai 
Šaliai įšitkimumo priesaikos.

Kai dėl Amerikos savanorių 
keliąvimo į* Suomiją, tai jie 
gali keliauti, nes Rusija ir Suo
mija oficialiai nėra paskelbu
sios karo.

šio 26.
LONDONAS, Anglija, 

šio , 26

Sa- 
pa- 

sub-

Bri-
pa-

CITY OF FLINT SUGRĮŽO I JUNGtl^EŠ
> ‘ VALSTIJAS

HELSINKIS 
šio 26. - 
vanoriai 
Valstijų ir Kanados, mokinami
karo muštro Suomijoj. Į ke
letą savaičių jie bus paruošti 
tarnybai. Jie kariaus italo ka- 
reikmenų, kaip ir kareivių. 

---X---X’—x--  
?LONDONAS 

šio 26.
kiečių submarinai Karibų pa
kraščiuose, pietų Ameriko je. 
Vokietijos prekybiniai laivai 
parūpins jiems reikmenų. Sub
marinai medžios talkininkų 
prekybos laivus. 

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, sau

sio 26. — Gaunamais praneši
mais, Vokietija dabar stato po 

Nu-
na- 

ata-

rvieną submariną kasdien, 
matoma, ^netolimoj ateity 

•(ciai atnaujins submarinų 
kas.

Japonai sulaikė Bri 
. tanijos laivą

sau- 
Londpną: pasiekia 

pranešimai apie ' skubų Vokie
tijos submarinų statymą, 
koma, šiandien Vokietija 
statanti kasdien po vieną 
mariną. . ' . .

Praeity keliais atvejais 
tanijos valdžios, atstovai
reiškė, kad talkininkai skandi
na submarinus greičiau, negu 
vokiečiai pajėgia juos statyti. 
Visgi Britanija mano, kad ne
tolimoj ateity naciai, atnaujins 
dideliu smarkumu submarinų 
kovą prieš prekybinius laivus.

BALTIMORE, 
26. — Išgarsėjęs 
kių kelione Jungt. Valstijų lai
vas City of Flint sugrįžo penk
tadienį Ahierikon ir įplaukė į 
Baltimore uostą.

Pereitą spalių mėnesio, 3 d. 
City of Flint išplaukė į Angli
ją, gabendamas mišrų prekių 
krovinį. , ... .

Spalių mėn. 9 dieną laivą su- 
£mė Vokietijos šarvuotis Deut-

Md., sausio schland. Iškėlė ant jo Danijos 
pilna priety-| vėliavą, pavadino vardu “Alf” 

ir nugabeno jį į Rusijos uostą 
Murmansk neva pataisoms.'

Vėliau vokiečiai mėgino par
sigabenti City of Flirit į Vo
kietijos uostą. Bet Norvegijos 
valdžfA sulaikė ir. sugrąžino jį 
amerikiečių įgulai.

City of Flint parvežė 
švedi jos geležies • rudos.

namo

SHANGHAI, Kinija, sausio 
26. — Japonijos laivyno pa
trulis sulaikė 15 valandų Bri
tanijos prekybinį laivą Wing 
Sang, plaukusį iš Hongkongo 
j Shąnghajų. Manoma, japonai 
sulaikė britų laivą, keršydami 
dėl to, kad britai pereitą sek
madienį atėmė japonų laivui grįžę į Berlyną ir kelias die- 
21 vokietį jūreivį. Japonai taip- nas turėjo pasitarimus. Dabar 
gi parodę, kad jie gali ir Bri
tanijos laivams daryti nesma
gumų.

Vokietijos pasiunti
niai Balkanuose 

tarėsi

Hitleris ir Stalinas Green giria Roose
nuosavybes valdyto 

jai Brooklyne
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 26. — Vokietijos pasiunti
niai Balkanų šalims, Rumuni
jai, Vengrijai, Bulgarijai, Ju
goslavijai ir Graikijai, buvo su-

jie vėl išvyko į savo tarnybos 
vietas.

BROOKLYN, N. Y., sausio 
26. — Dimes Saving Bank ruo
šėsi forklozuoti .$3,000 morgi- 
£ių ant namo, kuriam jis davė 
paskolą.

Prieš forklozuosiant pasiro
dė, kad to namo savininkai už
rašė jį Juozui Stalinui (Mask-

velto valdžią (
WASHINGTON~D. C., sau- 

šio 26. — Jau ilgą laiką gali
ni si n ma pastebėti toks dalykas: 

Jeigu John Levvis pagirs kok’ 
asmenį, organizaciją ar įvykį, 
tai tuojau William Green 
.peiks visa tai. Jei Lewis 
peiks, tai Green pagirs.

Prieš porą dienų Lewis 
'gliakasių konvencijoje smar-

-- X---X-- X----
TOKIO, Japonija, sausio 26. 

-— Japonijoj įširdimas prieš 
Britaniją ir Jungt. Valstijas 
nesiliauja.

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

26. — Į Angora atvyko gene
rolas Maxime Weygand, Fran- 
euzijos karo jėgų komanduo
to jas artimuose^ rytuose. Ry
šium su jo atvykimu į Ango
ra vėl plinta kalbos apie tal
kininkų planus užpulti Vokie
tiją per Turkiją ir per Balka
nų šalis.

HELSINKIS, Suomija, sau-1 kurie penktadienio pranešimai 
šio 26. — šiaurėje nuo Ladoga'kalba, kad rusai pradėję trauk- 
ežero rusų atakos nesiliovė nė 
nenktadienį. Mūšiai šiame fron
te eina jau kuone savaitę lai
ko. Bet suomių pranešimai sa
ko, kad visos rusų pastangos 
pasistumti pirmyn pasiliko ne
sėkmingos.

Savo atakoms rusai moka 
brangiai — šimtais užmuštų 
kareiyių. >( ’ .... „

SaĮla fronte, šiaurėje, rusai 
tąipgi turi sunkumų. Marka- 
jarvi apylinkėje jie mėgino iš
vystyti kontratakas prieš suo
mius. Jos buvo atmuštos. Kai

Suomiai ruošiasi pa 
vasario darbams

nu-
nu-

. an-

Daugiau galios cen 
zurai suteikta Fran 

euzijoj

16 žmonių palaidota 
sniege

voje) ir Adolfui Hitleriui ^Ber- kiai kriokavo prez. Rooseveltaj 
lyne). Tokiu budu Juozas irlir valdžiQ- Ketvirtadieni Green 
Adolfas dabar yra įVaperteriai ?arelšk5’ M darbininkų judč-

sausio
i Suo- 

ven- 
per- 
esąs

BERNE, Šveicarija, : 
26. — Per Francuziją į 
miją išvyko 2,000 italų ir 
grų savanorių. Leidimas 
eiti Norvegiją ir Švediją 
jiems užtikrintas.

-- X-- X—X---
MASKVA, sovietų Rusija 

sausio 26. — Rusų oficialus 
pranešimas apie operacijas Šuo 
mijoj, išleistas penktadienį, sa
ko, kad ketvirtadienį nieko 
svarbaus fronte neįvyko.

Kanados parlamen
tas paleistas

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

sio 26. — Britanija ketina teik
ti reikalingos suomiams pagal
bos. Ruošiasi duoti taip karo 
reikmenų, kaip ir kareivių. Suo
mijoj laukiama smarkaus rusų 
ofensyvo apie pavasarį.

Kova dėl Rumunijos 
aliejaus aštrėja

BOUND BROOK, N. J., sau
sio 26. — Suomiai kariauja 
su rusais. Gal iki pavasario 
sovietai visą Suomiją prarys. 
Tačiau bus kas nebus, o suo
miai jau dabar užsakė Sber- 
man-William kompanijoj pa
siųsti jiems mišinių reikalingų 
vabzdžiams naikinti. Suomiai 
ruošiasi pavasario laukų dar
bams.

0TTAWA, Kanada, sausio 
26. — Ketvirtadienio vakare 
paleistas Kanados parlamentas. 
sNauji rinkimai įvyks tur būt 
kovo 26 dieną.

Uždraudė dalinti pi
nigus suvargusiems

Dar viena eksplozi
ja Anglijoje

TOKIO, Japonija, sąusio 26. 
— Smarki sniego pūga užgavo 
Japoniją., šen ir - ten sniegas 
nuvirto nuo kalnų ir palaido
jo namus. 16 Žmonių žuvo ne
laimėse. Kai kuriose vietose su
laikyti traukimai kelionėje, 
Daugiau nei 1,000 ^.žmonių, Va
žiavusių traukiniais, negali pa
siekti kelionės galo. 

----------

Torpedavo Latvijos 
laivą 

----------- :—- ’
RIGA, Latvija, \ sąusio 26. 

— Pranešta, Vokietijos sub- 
marinas torpedavo įatvijos lai
vą Everene, 4,484 tonų, perei
tą ketvirtadienį, kai jis išplau
kė iŠ Anglijos uosto. Visi įgu

lė teka 7:08 v. r., leidžiasi 4:57 los naftai, išėmus Vieną, išgel* 
vai. vak.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 26. — Naujas vyriausybės 
patvarkymas suteikia daugiau 
galios cenzūrai • Prancūzijoje. 
Parlamento atstovai, laikraščių 
redaktoriai ir užsienių kores
pondentai smarkiai kritikuoja 
patvarkymų.

/

ir turėtų' mokėti mokesčius už 
namą Brooklyne. Dimes bankui 
teks forklozuoti jų abiejų mor- 
gičių.

Banko atstovai visai nepa
tenkinti šitokia padėtimi.

jimas per paskutinius septy
nis metus padare daugiau pro
greso nei kuomet nors praeity. 
Tai komplimentas prez. Roose- 
veltui ir Naujajai Dalybai.

Francuzų-nacių ar
tilerija veikė

G?00 ei’S?
Chicagai ir apieknkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

Bendrai giedra; šalta; sau-

,V
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Vėl reikaląuja em- 
bargo Japonijai

WASHINGTON, D. C., sau
sio 26. — Senatorių tarpe vėl 
keliamas reikalavimas uždrau- 
sti ginklų ir amunicijos gabe
nimą Japonijai.
; 4 —:   

Išmetė žymu fašistą 
iš partijos

< t) rT 1T -V' ■ 'L •

ROMA, Italija, sausio 26. — 
Italijos fašistų z partijos sekre
torius, Ettore Muti, įsakė iš
mesti iš partijos Buvusį fašis-

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 26. — Vogesų kalnuose 
franeuzai patyrė, kad vokiečiai 
stiprina priešakines pozicijas. 
Jie atidarė artilerijos ugnį. Vo
kieti jos artilerija atsakė. Arti- T • \ .. f * •

lerijos veikla tęsėsi keletą va
landų. ' - ■ s

’i Taip vokįęčių, kaip fyąijcuzų 
pranešimaį;;penktadičnį ■ ■ ■. ■
kad nieko svarbaus vakarų tų vice-sekretorių Vicenzo Zan- 
fronte nęj’vyko. gara.

. ... --

LONpONAS, Anglija, sau
sio 26., čia gauti praneši
mai, kad Hitleris desperatiškai 
reikalauja daugiau Rumunijos 
aliejaus. Rumunijos karalius 
Karolis norėtų išpildyti Hitle
rio reikalavimus.

Bet aliejaus įmones Rumu
nijoj daugumoj kontroliuoja 
Anglijos ir Amerikos kompa
nijų vedėjai. Bent Anglija ne
sutinka, kad jų aliejus butų 
gabenamas Hitleriui.

Hitleriui pasilieka užpulti 
Rumuniją ir pasiimti aliejaus 
gamybą. Tačiau menedžeriai 
suspės sugadinti šulinius ir 
įmones pirm negu Hitlerio ka
riuomenė pajėgs juos paimti.

Gali, žinoma, Rumunijos val
džia tas įmones nusavinti. Bet 
britai1 ir franeuzai sako, kad 
įiė šitokiam Karolio žygiui ne
sutiks,

KoVa dėl Rumunijos aliejaus 
aštrėja. /
7* .-c.* v.. '

LOS ANGELES, Cal., sau
sio 26. — Ne visuomet ir pi
nigus gali dalinti suvargusiems. 
Ne visuomet.

Ketvirtadienį popiet asmuo, 
žinomas tik pašaukimu “Bro- 
ther John”, pradėjo dalinti 
praeiviams kvoterius Main gat
vėje. Į keletą minučių prie jo 
susigrūdo 2,000 žmonių minia1. 
Sąjūdis pasidarė panašus Į 
riaušes.

Atsiskubino policija, minią 
išskirstė, o Brolį Joną nusive
žė į policijos stotį. Policijoj 
Broliui Jonui įsakyta nebeda- 
linti daugiau pinigų.

Apskaičiuojama, kad jis ket
virtadienio popietį išdalinęs 
apie 1,000 kvoterių — $250.

Chicaga, Philadel-

Chicaga nori gauti 
partijų konvencijas

NVASHINGTON, D. C., sau- 
šio 26.: •
phia, St. Louis ir San Fran- 
Cisco nori gauti demokratų ir 
republikonų konvencijas šiais 
metais. Kol kas konvencijoms 
miestai neparinkti

• i.
Mfc

LONDONAS, Anglija, sau
sio 26. — Milžiniška eksplozi
ja sugriovė penktadienį elek
tros įmonę Lancashire. Tai jau 
trečia didelė eksplozija įvyko 
Anglijoj per paskutines dešimt 
dienų.

Audra padare daug 
žalos Graikijai

ATĖNAI, Graikija, sausio 
26. — Smarkus lietus ir vėjai 
padarė daug žalos Šiaurės Grai
kijai. Vanduo nunešė šimtus 
namų. Du traukiniai dėl potvy
nių 
nių

nušoko nuo bėgių, 13 žmo- 
žuvo nelaimėse.

Sena pasaka
LIUDVINAVAS. Paskuti

nių laiku aplinkinių kaimų ūki
ninkai susirūpinę samdini ų 
trukumu, kadangi šitas klausi
mas šiemet dar aštresnis, ne
gu pernai. Ūkininkai viltingai 
žiuri į Vilniją, kur laukams 
darbininkų pakanka, tačiau ka
žin ar dar šią žiemą tais dar
bininkais bus galima apsirū
pinti. Samdinių algos tėbekyla: 
berniukui mokama Lt 400 — 
450, merginai Lt 350, pus- 
bemukui iki Lt 300 už darbo 
metus.
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NEURASTENIJA
Per Didįjį karą netikėtai ėhKF'tip kad sprogimas sukrikdo 

dygti proto negalavimai^ kur^protą ne . mechanišku efektu, 
ridos gydytojai iš pradžių vadindavo “smegenų kontuzijo- 
mis”. Reikia čia, tarp kita ko, 
pastebėti, kad prieš D. karą 
psichologinis proto negalavimų 
pagrindimas nebuvo madingas* — ortodoksinis medicinos mokslas iš sena ieškojo jų prie* 
žaslies fisiškuose nervų narvelių sužalojimuose. Be abejo, jei sviedinys sprogsta arti žmogaus, tai toks sprogimas gali iš tiesų perplėšti smulkiuosius kraujo indus ir gali sukėlti kraujoplūdį smegenyse, kuris savo keliu gali sužaloti nervų narvelius; tad per D. karą visi protiniai negalavimai iš pradžių būdavo priskiriami visokiem sužalojimams. Tačiau, greitai nei karščiausi tokios nuomonės skleidėjai pastebėjo, kad faktai jos visai neremia: daugelyje atvejų jokių kraujoplūdžio pėdsakų negalima buvo susekti, o kiti vėl smarkiai sprogimų pritreųkti kariai net davo sąmones.Tada tik gydytojai susmukimų priežasčiųkoti proto srityje; ėmė įtarinė-

neliūsto*nerviškų ėmė ieš-
LIETUVIŲ KALBOS

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

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

AKINIAI VISOKIOS MAD0$

pritaikyti akims 
su pilna garan- “ “
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI.

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

Furniture House 
3409-11 SO. HALSTfeD ST. 

Tel. Yards 2151.

bet sukresdamas žmogaus emo
cijai. Ir kas tada {Vyko? Senų* jlj mokyklų gydytojai, netekę tafttihi žemėh pd kojomis* iš katto persimetė į kitą kraštuIL nuiną ir nutarė, kad visi, kort- tuzijuoti kariai yra neleistini bailiai, depresijos skleidėjai. D. kafo istorija žino, kad, pavyzdžiui, vienas aukštas anglų generolas viešai tokius karius ųe tiktai pasmerkė, bet net tiesiog pareiškė, kati visus juos reikia tučtuojau šaudyti, kad heskleis- tų baimės kitiems.Bet ir toji nuomonė ilgai he- išsilaikė. Vis dažnėję panašus susirgimai iš lėto keitė gydytojų pažiūras, ir jie ilgainiui susiprato pasirausti psichologijo* je. Jie ėmė aiškintis, kad kiekviena kontūzija yra proto sukelta busfena, bet kad ji ištinka tik tokius vyrus, kurie yra kažkaip žemesni už bendrą normalių žmonių lygį: vadinasi, išsigimėlius, defektingus, nesuderintos protinės konstitucijos ar nepastovaus temperamento žmones. Tad tokia nuoniono tiems žmonėms uždėdavo tartum menkesnės rųšies žmonitj stigmą. Dėkui Dievui, ir toji nuomonė greitai buvo palaidota. Daugis kenčiančių pas rodo esą aukščiausios rųšies žmones^ o jų praeitis irgi buvo kopui- kiausia. šokia ar tokia silpnybe buvo jų protuose — o protinė* jė konstitucijoje kiekvienas žmogus turi šiokią ar tokią silpną vietą — tie žmonės nieku budu nebuvo menkesni už kitus. Tad netrukus visa “smegenų kontūzijus” teorija buvo gydytojų luomo pamiršta.Kai gydytojams į pagalbą atėjo psichologai ’ (o, pavyzdžiui, anglai į frontą buvo išsiuntę daug plačiai žinomų psichologų, kurie dar kartu buvo ir ne menkesni biologijos specialis- tai), greitai įsitikinta, kad visi tie susirgimai lai nuolatinė, ne siliaujanti kova, kad protinės žmogaus institucijos (klintys, pasipriešinimai) darosi per silpnos, ir tas laisvumas, su kuriuo visi sužadinimai plinta ii

*

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainui 
daug dulkių išimta Perkant S»7-6Š
PETROLEUM CARBON COKE $7«7S
Perkaht 3 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

COPfi. 1939, NEEDUSChAFT ISRYtCE, INC-

CROCHETED SQUARE PATTERN 2422 
f * • .* *•

No. 2422—Mėgsta staltiesė arba lovos kapa.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No.
| 1739 Halsted St, Chteago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No 

I Vardas ir pavardė.

Adresas.
Miestas ir valstija ••s .••..

. —■— —

sukasi smegenyse, veda, į tai» jog priešingos idėjoj antagonistiški polinkiai su sa^hd slist-’ Juria ii- Vieni sii kitais ima kovoti. Tad neurasteniški tipai yra sa.otiški kovotojai, ntra" mios sielos būtybės. Jų vidaus kovos yra panašios į tas, kurios sukelia isteriją. Tarp neurastenijos ir isterijos iš tikrųjų tėra tik. sąlygų skirtumas: staigus, nelauktas smūgis sukę lia isteriškus simptomus,- o Švelnesnis, bet chroniškas pJe- šingy impuisy žad.himas pra- dėlPsavo niekad nesibaigiančią kovą, kelia neurasteniškus negalavimus. Bet iš tiesų svarbiausias skirtumas tarp jų yra dėl vidinių, temperamento ar auklėjimo, priežasčių. Be galo įdomu pasirodė, pavyzdžiui, tai, kad protihiy negalavimų per D. Karą procentiškai buvo lygu ir tarp kareivių ir tarp karininkų, bet neurastenijos atvejų buvo kur kas daugiau karininkuose, o isterijos kareiviuose ir puskarininkiuose. Matyt, didesnis smegenų išlavinimas, protavimo susisteminimas, kurį žmogui duoda nuosekli mokykla, kartu išaugina ir pasipriešinimą tendencijai viską segreguo- ti, apsigaudinėti nuslepiant, ką skatina labiati naivus, primity- Viškesnis protas.Neurasteniškas žmogus džiūsta, susidėvi ir, užvis labiausiai, nuolat vieno ar kito dalyko bijo. Jis težino, kad su juo yra kažkas negera, bet nėsttsiranda, tokio pasitenkinimo, kurį susikuria isteriškas tipas, paprastai galįs tiksliai parodyti klirį nors simptomą, jo manymu, visos jo būsenos kaltininką; todėl neurastenikas tik save kaipo asmenybę tekallina. Nusistatymas nepasiduoti dar sunkina tą apsikaltinimo atmosferą, lygiai kaip ir populiarus įsitikinimas, kad neurastenija yra pačių neurastenikų kaltė. Depresija, dažnas galvojimas apie savižudybę (nors neurasteniką savižudžių yra maž^)',11 - slfegiahlis nuodėmės jausmas ir įsitikinimas savo menkumu ar visišku bevertiškuniu, nuovoka, kad skiriesi nuo kitų, sveikų žmonių; varginantis sunkumas atliekant darbą, o ypačiai ryžtantis ką pasirinkti, jausmas, kad protas kažkaip susidėvi, ii’ Pati “aš”, kažkokioje nykioje, baisioje bedugnėje, o kartu su juo ir galingas troškimas išsprukti iš to nematomo kalėjimo, kuriame visa dvasia atsidūrė, bet draugę ir didžiausio bejėgiškumo nuovoka, nes žmogus žino, kad tas kalėjimas tai jis pats — visa tai paprasčiausi neurastenijos simptomai. Neurastenikas tai gyvas kovos laukas. Dvi jo prigimties pusės sU savim koVoja, bet užliol visai UUglemžęs vieną iš jų ir teikia primityvia gudrybe baigęs kovą, kaip kad ėsti isterijoje, jis tą atkaklią kovą varo toliau ir toliau. Kartais neurastenijai pašalinti pakanka pakeisti gyvenimo sąlygas, gert* kokį stiprinantį vaistą ar surasti aiškių, patikimų vilčių atei- jiai» bet dar dažniau reikia išanalizuoti neurasteniko psichiką ir pakeisti jam visas per jpektyvas. 9Karo melo susirgimai labai jadėjo išaiškinti neurastenijos :smę, bet tie susirgimai y ta Jaug paprastesni, aiškesni už taikos meto neurasteniškus Su- irgimus. Be to, labai dažnai neurasteniška dvasia stengto tengiasi ‘ išsivaduoti iš vienos priešingos grupės impulsų, Są .uoninga asmenybės dalis juos nuolat stelbia, bet gyven ma jas nuolat žadina, ir jos vė kyla kamuodamos stelbiančia asmenybės dalį, — ir taip kova nuolat eina ant sąmonės ir pa sąmonio sienos. Dažnai tokia represija (nustelbimas) pavyksta dienos metu, bet ^naktimis, kai aukštesnieji smegenų’ centrai užmiega} ji netenka savo valdžios. Taip būdavo su

. ■■* ■ -
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Nepaprastas Palengvinimas 1‘X T 1 11 Q
DAi.mr.4DL.. ; O 1-/A V IM vi Reumatlšiką Skausmą <

Nekeht81dte bėreikaltag*i rataneną 
skaudSjlmų. Tūkstančiai Įmonių 
pasiekė nepaprastę palengvinimą 
retimatilkų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip raū- 
mertų skaudBjimų vien išsitrindami su 
Pain-Eapellttriii Sis sUnąacingaa lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau Todčl neati-
dSliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dežutčs.
f d1 r-^.:h!, ..irfiMt.D. karo kariais, kurie (liepą si vo baimę nustelbdavo, o hakti* mis ji išlįsdavo pro miegą, kaip baisus karo kovų košmarai.Minties mechanizmo tyrimui labai įdomus faktas yra tas, kad sunkiai sužeisti kariai tik labai retai išsįlajko neurastenijos ar isterijos simptomą. Kodėl? Ogi todėl, khd sužeidimas išvaduoja phsąmiįąį iš reikalo fabrikuoti pateisinimus iš pavojų bėgti. Žaižda, ypačiai suoki žaizda, iš kartų baigia vidinę kovą, šalina baimę dėl savęs ir dėl vaikų =< ir žmonos ir grąžina savigarbą, teikia garbingų pretėhZijiį į pavyzdingą pareigos atlikimą.Taikos iueto neurastenijos yra, kaip sakiau, painesnės, nes įvykiai tada dažniausiai nebūna tokie staigus ir griežti; neurasteniška būsena tada ateina lėtais žingsniais, šakojasi, šakos tarp savęs pinasi^ ir ilgainiui jos šaknys pasirodo tokie platus, ir painus, ir gilus* jog iš- viršininkai pasitarimo žiemo- | narplioti juos tegali prityręs pagalbos reikalu. Organizuota psichologas, o išrauti tik;vieša rinkliava gatvėse dėžu-staigus, ir sveikas ir visiškai tėinis. Be to aukos rehkamos patenkinantis ligonį gyvenimo pinigais ir drabužiais butuose, pasikeitimas. [“L. A?’] Įstaigoms nusiųsti aukų lapai.
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Vilniuje taksistams 
duos po 80 litrų 

motorinoVILNIUS. — Kainų tvarkytojas paskelbė įsakymą, kad motorine galima parduoti vienam autovežimiui per savaitę:a) valdžios ir savi'valdybinių įstaigų automobiliams 30 litrų,b) aUtotaksistams 40 litrų, Vilniaus mieste 80 litrą, c) diplomatinio korpuso narių automobiliams po 30 litrų, šis Kainų tvarkytojo įsakymas pradėjo veikti nuo gruodžio 21 dv

Nedirba malūnai Dr. V. E SIEDLINSK1 
DEMlSlAb 

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

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

TeL LA4AIETIE 3650

ZARASAI. — Jau kuris laikas kaip visame Zarasų te nedirba vandeniniai nai, nes dabar upėse labai kiai sumažėjo vanduo.’

Tėvų komite-
Susirūpinimas amatų 

mokykla
ALYTUS.tas susirūpinęs, kad amatų mokykla nebūtų iškelta iš mokyklos Nr. 1 patalpų, nes siūlomos “Dzūkijos0 • patalpos nei higienos, nei kitais atžvilgiais netinka. Džukai bijo, kad iš šito neturtingo rajono neišsikeltų amatų mokykla, nes ji &a esanti labiau reikalinga kaip gimnazija.

kraš- 
malu- 
smar-

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana 
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

žiemos pagalbos veiklaVILKAVIŠKIS. — Miesto savivaldybėje buvo sukviesti organizacijų atstovai ir įstaigų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eiideikis!Si

i

asmenybė, pažįstamas gali prasmegti kažkur, tuščioj 3,

• ' • tiTŲ ; /

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■; ^AMBVLAJiCE J
/J/? ;/;DiENA"IR naktį ' ■

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

. <■) | f \ ■■■ ■ . . •

Telefonas LAFAVETTE 0727

koplyčios visose

Laidotuvių Direktoriai

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

! su POVILU ŠALTIMIERU.

k.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 
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LA CHA WICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

.. j . ■ ..

ALBERT V. PETKUS 
lt04 So. lYestern Avenue Phone Lafayette 8024

.u. ■ n.r- . -------------------------------------------

ANTANAS M. PHILLIPS
1307 Lituanica Avenue Phone Yards P»0

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

llll'IIL111111111111111111111111111111

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
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P. J RIMKAS
t.’K<4 S<>. Halsted Street '

L

.i.

i

Yatds 1139
Yards 1138
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c
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Į
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X34
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S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARDS 111“

L J. ZOLP Phone Yards OYsi 
ifi46 VVest 46th Street Yards 0782
\,------------------------------- —

tčtus
H Chlifornia Avęrtue Ph<»nt Lafaveile 35

ANTHONY B. PETKUS
šo. VVefctern Avė. Phone Grovehill 014
^oiith I9th Čourt Cicero Phone Cicero

■' .W. ....... .„i. .1 i, „ Į,  ....................

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI

Valandos Kasdien 2-4 ir 6“ vak

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 66HM

Tel VARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik’ 

4 ir 7 iki fl.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki f 

šventadieniais: 11 iki 12.
Dr. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 
ir Akinius Pritaiko

3343 S. HALSTED ST.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namu fplpfnna* Rrun«rar1r.lt

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 80. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tai: YARDS 4787 

Namu Tekt JPRVSFtsCT 1936

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZELTS
1MSNT1S1AS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

beredoj pagal sutarų.

DRi BRUNO J.
Z U BRIČKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 VVest 63rd St.

V ALAiNUOb: 2—4 popiet ir 7—9 
vaKaro, trečiadieniais ir seKmadie- 

niais pagal susitarimą.
Telefonas tiEMLUCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canai 7329 Ęes. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

GYDYTOj-tro vaaRURGAS
22o2 W. Cermak Koad
Ofisas atdaras: 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

ir susitarus.

DR. A. JENK1NS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
—. — ^.4--------- - ---- -    ------- —

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Z5UU VVest 63ra atreel

ofiso vaiauaus. nuu 1—t* ir nuo
i—a vai. vuivaiu n pūgai sutarti
ofiso lei. ntvdPJbCi
ivamų 1‘el. VIRGINIA 2421

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai,
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie VVestern Avenue

Dr. Margeris
33^a »bo. iiuisieu »SL

Valandos; nuo 1U r. iki 2 popiet 
ir nuo 0 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus, 
ruime 1AKDS Uay.

Tel. uffice Wentwurth 633U
Rez. Hyde Para 3395 ’

DrTSusahna Slakis“ 
moterų ir vainų ngų gydytoja 
69uŪ So. Halstea St.

Valančius—1—4 pu pietų. 7—8 Vak 
išskyrus seredomis ir subatonus.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

iš Rusijos
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 \ 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

•Į

r

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. * 
2-ro8 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS »

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
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 1
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZĄ 3200

ADVOKATAI
K. P. GUfilS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn Si ? 
Kamb. 1431-1434-Tel Centrai 4411-1 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SI 

Valandos vakarais nuo 6 ik, 8:30 
Telefonas YARDS 6818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose” to

rar1r.lt
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Vilniaus atgavimo, kovos ir žygiai
(Tęsinys)

ZZZ. Tautines kovos.
niaus atgavimo kovos musų 
tautoje prasidėjo tuo pačiu 
metu, kai fronte ėjo kautynės 
ir kai musų djplomatai vedė 
derybas tarptautinėse institu
cijose. Tauta, nujausdama Vil
niaus tragediją, dar tebevyks
tant Lietuvos ir Lenkijos ka- 
ruh buvo įsteigusi Lietuvos 
Gynimo Komitetus, kurie mo
rališkai ir materiališkai smar
kiai rėmė musų kariuomenę. 
Vilniaus kraštą lenkams oku
pavus, lietuvių tauta stojo į 
atkaklią ir nepalaužiamą ko
vą. Visos musų visuomenės or
ganizacijos ir visi krašto pilie
čiai Vilniaus ątžvilgiu nieka
dos nesvyravo ir nekeitė savo 
principinių nusistatymų. Jeigu 
kartais kildavo kai kurių nau
jų balsų, tai tik metodų klau
simu. Taigi, Vilniaus likimo 
atžvilgiu lietuvių tauta buvo 
pasigėrėtinai vieninga ir at
spari.

Tas nepaprastas musų tau
tos atsparumas pasireiškė ke
liais atvejais. Kai iškilo Hy- 
manso projektas, tada musų 
krašte prieš jį pasireiškė ne
paprastas sąjūdis. Ypačiai 
stipriai ir drausmingai čia pa
sireiškė šaulių Sąjunga, ku
rios balsas, berods, nusvėrė 
to projekto liūdną likimų.

Vii-
Nors Vilniaus klausimu visi 

tautiečiai buvo nedalomai vie
ningi, tačiau visi jautė vieno 
organizuoto Vilniaus kovos 
fronto būtinumų. Pasižymėję 
visuomenės., veikėjai 1925 me
tais įsteigė Vilniaus Vadavimo 
Sąjungų. iPo jos vėliava tuojau 
susibūrė, jei ne formaliai, tai 
dvasiškai visa lietuvių tauta. 
Sąjunga ligi jos uždarymo, t. 
y. ligi 1938 m. rudens, krašto 
turėjo apie 600 skyrių su apie 
30,000 narių. Kelias dešimts 
skyrių sąjunga turėjo ir užsie
nio lietuvių kolonijose: šiau
rės ir Pietų Amerikoje, Angli
joje, Prancūzijoje ir kitur. 
Tuo bĮlidu Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga jungė visų lietuvių 
tautų. Todėl, suglaustai kal
bant apie musų tautines vil- 
nieliškas kovas, 
tuotis į Vilniaus

tenka orien-
Vadavimo

kovų vadovaujamų veiksnį ir 
centrų.

Vilniaus Vadavimo Sąjun
ga, intensyviai remiama šau
lių Sąjungos ir visų kitų mu
sų politinių bei kultūrinių or
ganizacijų, išplėtė masinį vei
kimų Lietuvoje ir užsienio lie
tuvių kolonijose. Visoje tauto
je ji gaivino ir ugdė Vilniaus 
dvasių, morališkai stiprino 
Vilniaus krašto tautiečius, va-

PIRKIT ANGLIS 
ANT IŠMOKĖJIMO 

Visokios rųšies anglys.

VIRGINIflCOALCO
35-tos ir NORMAL AVĖ.

(Bridgeporte)
Anglis galit pirkti dabar ir už

mokėti pagal jūsų 
patogumą

Indiana Egg Nut tiktai $6.00 
(Taxai extra)

Telefonas Boulevard 7000

šios or- 
reikalu 
ir veik- 
vardu.

Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos ir Vilniaus Geležinio Fon
do darbas lietuvių tautos gal
vosenoje padarė perversmą, 
šimtai tūkstančių musų tautie
čių, kurie Vilniaus niekados 
nebuvo matę, savo dvasioje 
su juo organiškai suaugo. 
Tauta pasidaro sąmoninga ir 
gyvai atjautė tai, ko nustojo 
1920 m. spalių 9 d. Vilniaus 
žaida juo toliau juo labiau 
darėsi skaudesne ir opesnė. 
Visa Nepriklausomoji Lietuva 
dvasiškai buvo įjungta į Vil
niaus atvadavimą. Tautai jau, 
pakankamai buvo išryškinta 
Vilniaus ir Vilniaus krašto rei
kšmė musų valstybei, todėl 
niekas negalėjo iš jos širdies' 
ir sielos išrauti Vilnietiškos 
kovos šaknų. Tos šaknys buvo 
perdaug giliai įleistos.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
ir užsieniuose gyvenančių tau
tiečių kovas dėl Vilniaus mums 
ryškiai ir visa plotme atvaiz
duoja šis Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos pirmininko 1938 me
tais ats. pik. J. Papečkio pa
reiškimas: “Vilniaus vadavi
mo idėja yra tas cementas, ku-i 
ris visus lietuvius ir Lietuvos 
gyventojus, be skirtumo tauty
bės, be skirtumo politinių pa
žiūrų, jungia į vieną patvarų 
ir galingą visos lietuvių tautos 
nusistatymą, ir yra tas veiks
nys, kuris skatina visus jos 
turinio linkme dirbti. Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos tikslas — 
atvaduoti Vilnių ir kitas oku
puotąsias Lietuvos žemes. Mu» 

lietuviu laisvės v
dėl Nepriklauso- 
valstybės atstaty- 

pasisekimai ir
paša-1

Aukštos Rųšies Garantuoti Vartoti 
KARAI

NEREIKIA [MOKĖJIMO
ARBA, JŪSŲ SENASIS KARAS ATSTOS JMOKEJIMĄ

DYKAI 1940 LAISNeS PLEITA
JEI TURITE DARBĄ. NEBUS DAUGIAU TRUGDYMŲ 

NE ATIDĖLIOJIMŲ
TUOJAU PRISTATYMAS

PASIRINK Iš 250 GARANTUOTŲ KARŲ
ŠTAI KELETAS IŠ TYPIŠKŲ BARGENŲ, Iš KURIŲ GALI VIENAS 

■ ' PATIKTI.
GAUKITE PAS BENNETT’S ŠIOM NUOSTABIOM SĄLYGOM1 OLDSMOBILE—De. Luxe 4 durų trunk sedan, $EQC

I vvv Push button radio—Oldsrriobile šildytuvai* elektros’*** 
• laikrodis ir balti tairai. Kaip naujas. Tikras pirkinys

1 PACKARD—4 durų Sedan, De Luxe, 6 cilinderių

1 CHĘVROLET. sedaii—gėri tairai, malė va
I kaip naujas ......  .g..... ...u..-..

*fl PONTIAC-4 durų trlmk-sėdan tobulas.
I wvv . Tiktai ........................... .......... ........ .............
1OLDSMOBILE, sedan, trunkas, šildytuvas, side- 
I wvw rnnnntinps—kaip naujas ................ .....1934 PLYMOŲTH, sedan, labai geras šeipas, bargenas 

NEUŽMIRŠKITE DYKAI GAUNAMO LAISNIO.
Geresniems Pirkiniams !—Pasi matyki te su BENNETT.

BENNETTMOTOR FINANCE
1315 WEST 63rd STREET

ARTI THROOP STREET NORMAL 3180

$360 
$245 
5235 
5245 
5145

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS I 20 METŲ

350 IŠ PUIKIAUSIU CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125;, 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—y£si garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garkntuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo Įmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

COOK COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd STREET (Prie Loomiš)

Įvairios žinios iš Lietuvos
Kaip pardavinėjamos 

silkės
Nenori apdrausti 

tarnaičių

- iš stoties —

W.G.E.S
Iki 9:15 vikaro.

SgtHit vftlUusfo tinta% 
ttudką Ir kitus įdomia* 

pranešimu*.

ie

RYTINE RADIO 
VALANDA

lovių atlietuvinimo darbą. Žo
džiu, Vilniaus Vadavimo Są
junga ir Vilniaus Geležinis 
Fondas tai buvo musu tautos 
pastangų ir ryžtumo regimoji 
išraiška. Neveltui tad 
ganizacijos Vilniaus 
visados galėjo kalbėti 
ti visos lietuviu tautos v

Per 19 melų lietuvių tauta 
tiek įsitraukė į Vilniaus atva
davimo kovą, kad Vilniaus 
vardas skambėjo visur: lau
kuose ir miškuose, salėse ir 
teatruose, posėdžiuose,- refera
tuose, aukštųjų mokyklų pas
kaitose ir mažų vaikų dekla
macijose, dainoje, poez-joje, 
muzikoje ir visur kitur, kur 
tik pasireiškė tautiečio darbas 
ir kūryba. Vilnius liko did
žiuoju tautos idealu, kuriam 
pasiekti niekas nesigailėjo jo
kių aukų. Musų tauta skaud
žiai išgyvendavo vilniečių 
skriaudas ir • persekiojimus, 
tačiau niekados neišgyveno 

: moralinės ir idėjinės krizės, 
kuri vestų pesimizman ar 
gundytų, tikslo nepasiekusį 
pasitraukti iš kovos lauko. 
Atvirkščiai, kiekviena skau
desnė žinia iš Vilniaus tik dar 
labiau .kaitrino musų tautą, 
dar labiau ją uždegdavo šven
tai kovai ir stiprindavo musų 
ryžtumą.

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

$4,000,000.00
$300,000.00

turtas virš - - - 
atsargos fondas virš
l)al*»:r Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

IEDERAL
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOClATIONofChicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres, 

VaL 9 iki 5. Ser. 9 Iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIŲ

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervčlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
*iaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board ot Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517, 1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.RASEINIAI. — Gruodžio 22 

d. šeimininkės sužinojo, kad 
pas vieną krautuvininką ran
dasi silkių statinė. Apsidžiau
gė, žinoma, šeimininkės, dabar 

i tai tikra šventė bus. Prekybi
ninkas išskaičiavo, kad parduo
damas silkę po 25 centus, gaus 
neblogą pelną ir tiek pradėjo 
jas pardavinėti. Žinia apie sil
kes pasklido peri miestą žaibo 
greitumu ir netrukus prie tos 
krautuvės susidarė didelės ei

tas viltis ir galingat laiduoja i?s žmopįų, dar didesnės kaip 
pasisekimą Vilniaus iW$rviiri6 “Dubysoje” prie žibalo. Pamą- 
darbc.” 'tokią alkaną minią preky-

H tikrųjų gi, tas vilnfetiškoJ_rJ? 
darbo pasisekimas buvo mil
žiniškas. Tautos visuotine pa
rama vadavosi musų diploma
tiniai žygiai, tautos dvasia 
stebino kitataučius, net, pa
galiau, tuos pačius lenkus. 
Vilnietiškas darbas buvo vir- 
tęs musų tautine religija, kuria 
tikėjo visi, nežiūrint jokių as-:
meniniu ar kitokių skirtumu. 'I*1 P° 50 c,en.t'i- Js kartP dar 

šiandien, tiesa, mes’‘įsame™*8 “ok6J°> bet greit su- 
dar perarti Vilniaus vadavimo slPrato- Su?“do 
darbu viso komplekso, kad ga
lėtume jį visa plotme vertinti.^ 
Visi esame buvę Vilniaus atva
davimo idėjos vienoki ar kito
kį veikėjai, ugdytojai, skiepy
toj ai žodžiu ir raštu. Tas dar
bas yra gyvas, gajus ir vaisin
gas. Ir jeigu šiandien turime 
Vilnių, tai kiekvienas žinoki
me, kad musų aukos ir pasi
šventimas nenuėjo veltui. Tau
tos kovos žymia dalimi priar- 
ino mums Vilnių ir tas Vil
niaus krašto sritis, kurias at
gavome.

Karinės, diplomatinės ir lau
mės Vilniaus atgavimo kovos 

:š lietuvių tautos pareikalavo 
ulę gyvybių, rimto kūrybinio 
larbo, stambių materialinių, o 
tor daugiau moralinių aųj^ų. 
Visokių, net ir gyvybės aukų 
os pareikalavo ir iš Vilniaus 

krašto lietuvių. Tačiau musų 
tautos aukos nenuėjo veltui. 
Šiendien turime Vilnių ir dalį 
Vilniaus krašto, taigi, didysis 
♦autos tikslas—Vilniaus atva
davimas pasiektas. Tačiau ir 
Vilnių atgavus, musų pareigos 
dar nesibaigia. Musų visų tau
kinė pareiga, ir toliau dirbti, 
aukotis ir aukoti, kad Vilnius 
ir Vilniaus kraštas artimiausiu 
metu visiem amžiąms nedalo
mai įsijungtų į Lietuvos val
stybės organizmą. J. Senkus 

(,,Karys>) 
(GALAS)

musų kovų 
mos Lietuvos 
mo darbingi 
daugel bei įtikinamai
kauti pavyzdžiai, o taip pat 
sėkmingas ir kūrybinio našu
mo kupinas musų nepriklau
somos būties ir nuveiktojo val
stybinio ir tautinio darbo 20 
metų stažas įkūnijamai pa
grindžia musų veiktos sparnuo-

ALYTUS. — Kai kurie gy
ventojai neregistruoja savo 
tarnaičių ligonių kasoje. Tai 
pastebėję ligonių kasos kontro
lieriai paprašo, kad vis dėlto 
susitvarkytų, bet jie užpyksta, 
kelia skandalą ir visaip išsisu
kinėja.

Priėmė biudžetą

PROGRAMŲ

W 'V

Zl.

centų imdamas visas parduos 
ir žmonės dar ačiū pasakys. 
Gauti silkę —• .tikrai kažkas 
nelaukto! Ir mokėjo žmonės po 
30 centų. Kuo arčiau dugno 
silkės traukiamos vis riebes
nės ir suskaudo “kupčiui” šir
dis., Kaip, tokia silkė Tokia 
silkė verta lito! Ir pradėjo ini-

RASEINIAI. — Pasibaigus 
miesto tąyybos kadencijai, ir 
ueišrinlmą,,. naujus, ,taryba 1940 
m. biudžeto jau nesvarstė, bet 
burmistro prašoma susirinko 
aptarti naujų biudžetų ir pa
reikšti savo nuomonę.

Pocahontas Mine Run ....
Petroleum Carbon ........
Pocahontas Pea Screened 
Musų Speciali Stoker Nut 
Franklin County Nut ....... 
Coke, Nut and Range L... 
6x2 BRAZIL NUT .

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE"

Įvairios Progos
Namams Pirkti

$7.45
$7.75
$8.00
$5.45
$6.45
$9.59
$5.55

Į 10 tonų važmą mokesčiai įskaityti, už 1, 2 ir 3 ton. kiek brangiau

ENRIGHT BROS. GOAL CO.
5832-46 S. Damen Avė. Hemlock 0260-1-2

ra

John O. Sykora, nekilnoja
mo turto prekybininkas, 2411 
So. 52nd Avė., Cicero 25 metus 
verčiasi tos rūšies pasekminga 
prekybą. Pas ji laukia pirkėjų 
ilgiausi turtų sąrašai iš ap- 
draudos ir finansinių įstaigų. 
Taigi, pasirinkimas didelis ir 
įvairus kaip vietos padėtimi 
taip ir savo vertybe.

Šiandien Naujienose telpa 
du skelbimai. Tais savo skel- 

mais jis atkreipia ypatingai 
Naujienų skaitytojų dėmesį į 
4ą bargenų sąrašą, kuris telpa 
klasifikuotam skyriuje, ir pa
aria visiems mąstantiems apie 

nuosavybės įsigijimą, su juo 
susipažinti. Sako, kainos esan
čios ypač žemos ir kad, belau
kiant, gali pasikeisti. Tad, pa
tariama neatidėliojant atvykti 
r susipažinti su turimoms ver

tybėmis.
Be nekilnojamo turto pirki

mo ir pardavimo ši įstaiga
brangiųjų žvėrių kailių ūkis ir imasi ir piniginių*bei vertybi- 
tam tikrais sezonais šių žve- nių popierių apyvarta.
rių turima virš 100. • (Skelb.)

gavo ir nubėgo žmones į poli 
ei jų. Atėjo policija, surašė pro 
tokolą, o silkės jau parduotos.

Gausėja brangiųjų žvė
rių kailių ūkiai

JURBARKAS. — K Orento 
brangiųjų kailių žvėrių firmos 
Jurbarke jau yra i įvairias vie
tas nupirkta keliolika veislinių 
porelių sidabrinių’ lapių, audi
nių ir bebrų. Prasidėjus karui, 
atrodo, kad tokius ukius steig
ti tendencija dar labiau padi
dėjo. Mat, brangiųjų kailių į- 
vežimas iš užsienio žynąiai su
mažėjo’ ir tuo pačiu atsirado 
platesnė rinka vietoj pagamin
tiems brangiųjų žvėrių kai
liams. Didėja ir paties Orento

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

aras Europoje

Klauskite musų Real Estate bargenų listo dykai 
.............  ...».................u... ...........................................-

SYKORA,
GARSINKI® “NAUJIENOSE’

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CH1CAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

PINIGAI PASKOLAI 
$800 IKI *5000 

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
Už mažas vos 4% Palūkanas • 
GAUKIT MUSŲ APSKAIČIAVIMĄ DYKAI

lei iki n< /.moli apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite •‘Naujienas.”

“Naujienos” vra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi-

D, $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
■'X . 1 . - ir'

Orderį ar čekį siųskite:

■F Telefonas
S. 52nd 
Avenue

CICERO

>. '* ’■$ C*tSi'
.» į.

ic?ikirtirf. b *. ta/f J;-.



mrhhmi

NAUJIENOS, Chlcago, BĮ.

sau

Tiesa

das. Bet kadangi klausimas jau 
yra iškeltas, tai butų gerai, kad 
PilcL Taryba jį ištirtų.

Vai 

(Atpiginta)

kur
geriausiu atsiti-

Lie-

38.0U 
4.00 
2.00 
1.00 

.76

kaiu>
'hieagoje—paštu:

Metams __ ______________
Pusei metų_____________
Trims mėnesiams . ...... .....
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui   „

ChicagoJ per išsiuntinėtojus: 
Viena Kopija ..  .... ......

Savaitei 
Mėnesiui 

lungtinėse

Metams ________________
Pusei metų ....------------------
Trims mėnesiams _____ _
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui______ t
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose:
Metams —  __________- $8.00
Pusei metų _________ _—~— 4.00
Trims mėnesiams... .... ......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu

HAUJIEMOS
The Lithnanlan Daflr

Published Dailv Ibceept Sunriav hą 
rhe Lithuanian News Pub. CoM Ine 

1739 South Halsted Street 
Teiepbone OANal 8M0

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė. 1739 S. Halsted St.. 
Chlcago. III Telefonas Ganai MM

$$.oo 
! .75 

.50 

.00 
75

3c 
.8c 

75c
lose, ne Cblcafoj,

Subscription Rate**
S5.0O per year tn Canada
35.00 per year outside of Chlcago
38.00 per year In Chlcago 

per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
rf Chlcago, III., under thp sėt nf 
Vlarch 3rd 1879

i >•>

BERGŽDŽIA “STORONĖ”

šeštadienis, sausio 27, 1940

Amerikos" Darbo Federacijos prezidentas, Wm. 
Green, dažnai atakuoja Nacionalinę Darbo Santykių Ta
rybų (NLRB), kaltindamas jų šališkumu darbo valandų 
ir algų įstatymo vykinime. Bet ir jisai .pripažįsta, kad 

• Roosevelto administracija yra padariusi daug gero Ame
rikos darbo žmonėms. Užvakar savo kalboje, pasakytoje 
New Yorke, Wm. Green pareiškė, kad Amerikos darbi
ninkai padarė “daugiaus progreso per paskutinius sep
tynerius metus, negu kuomet nors prieš tai”.

Tikra tiesa. Bet jeigu darbininkai nebūtų suskilę | 
dvi frakcijas, kurios visų laikų atkakliai kovoja viena 
prieš kitų, tai progresas butų buvęs dar didesnis.

Monarchistai ir bolševikai

Dar iki šiol p. Vyt. Sirvydas 
vis bando kažin ką įtikinti, kad 
“Naujienos” buvusios priešin
gos Lietuvos nepriklausomybei, 
nes 19X8 m. jos pasakiusios, 
kad tautininkai turėsią atsisa
kyti savo obalsio “Laisva Lie
tuva dabar, arba niekados!”

Visų-pirma, tai yra netiesa.
To Šukio “Naujienos” nekri

tikavo. Bet jos nurodė, kad kai 
kurte elementai Lietuvoje ban
do Lietuvai, po “nepriklauso
mybės” priedanga, uždėti sveti
mą jungą. “Naujienos” nurodė, 
kad tikras kelias į politinę Lie
tuvos laisvę eina per tautos ap* 
sisprendimą.

Iš to nusistatymo išeidamos, 
“Naujienos” kovojo prieš tuos, 
kurie siūlė padaryti Lietuvą 
“nepriklausomą, bet amžinais 
ryšiais surištą” su kaizeriška 
Vokietija, taip pat ir prieš tuos, 
kurie kvietė į Lietuvos “kara
lių sostą” vokiškąjį Urachą.

Šiandien visi žino, kad to nu
sistatymo laikėsi ir milžiniška 
dauguma Lietuvos žmonių. 
Tautos apsisprendimo principu 
yra paremta ir Lietuvos nepri
klausomybės deklaracija. Todėl 
p. Sirvydas be reikalo “storo- 
jasi”.

Stalino karas prieš Suomiją suartino rusus monar- 
chistus su bolševikais. Rusijos išeiviai monarchistai, ku
rie ena Anglijoje, Francuzijoje ir Amerikoje, raudo
nosios armijos nesmerkia už tai, kad ji bando užkariauti 

 

nęf)riklausomą Suomiją; priešingai, jie tai armijai sim

 

patizuoja ir linki jai pergalės.

Vienas žymesniųjų rusų monarchistų Amerikoje, 
pulk. J. Lissovoy, pasiuntė dviejų puslapių telegramą 
prezidentui Rooseveltui, protestuodamas prieš “neteisin
gus” Amerikos spaudos pranešimus apie sovietų-suomių 
karą ir prašydamas prezidentą duoti “draugišką pata
rimą” laikraščiams, kad jie nedėtų “vienpusiškų” žinių, 
Jo patriotiški jausmai yra užgauti, kuomet jisai skaito 
Amerikos spaudoje, kąd mažiukė suomių respublika lupa 
kailį milžiniškos Rusijos kariuomenei.

Monarchistai jaučia, kad “draugas” Stalinas (arba, 
kaip pulk. Lissovoy jį vadina, “vyras, kilęs iš liaudies”)' 
tęsia buvusiųjų Rusijos carų politiką, stiprindamas savo 
pozicijas prie.Baltijos juros, kur Petras I “prakirto lan
gą į Europą”.

Pirmą kartą Rusijos bolševikai įgijo monarchistų 
simpatijas 1920 metais, kai Leninas bandė “proletariŠ- 
kais durtuvais pačiupinėti poniškąją Lenkiją”. Leninui į 
talką tuomet pasisiūlė daugelis buvusiųjų “baltagvardie
čių” su gen. Brusilovu priešakyje. Paskui monarchistams 
vėl buvo didelis džiaugsmas, kuomet Maskva pasiuntė 
raudonąją armiją į Gruziją ir ją pavergė ir, vėliau, kuo 
met sovietų valdžia kariavo su Kinija, gindama savo “tei
ses” į Rytų Kinijos geležinkelį, kuris buvo pastatytas ca
riškos Rusijos pinigais kinų žemėje.

Rusijos monarchistai išreiškė savo pritarimą Stali
no “kraujo brolių vadavimui” rytinėje Lenkijoje ir toms 
Maskvoje pasirašytoms “tarpusavio' apsigynimo” sutar
tims, kurių pasėkoje- sovietai pastatė savo ^karo garni
zonus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Jeigu Stalinui da
bar pavyktų dar užimti Suomijos teritoriją, tai monar
chistų akyse jisai butų toks pat didvyris, kaip caras Pet
ras ir Katrė “Didžioji”.

Bet kuomet Stalino imperialistinius žygius giria ko
munistai, kurie vadina save “darbininkų klasės kovoto
jais”, tai reikia stebėtis!

SIŪLO SIŲSTI AUKAS 
LIETUVOS RAUD.

KRYŽIUI
Dėdama Draugijos Vilniaus 

kraštui remti atsišaukimą (ku
ris neperseniai tilpo ir “Naujie
nose”), “Tėvynė” pataria siųsti 
aukas Vilniaus rckalams tiktai 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui. 
Ji sako:

“Bendru pasitikėjimu Lie
tuvos valdžiai ir Raudonajam 
Kryžiui Amerikos lietuviai 
deda aukas Vilniaus lietu
viams šelpti, ir nors nedaug, 
bet keletą tūkstančių jau su
dėjo. Iki šiol vienok nei ma
žiausios žinios neturime, ar 
Amerikos lietuvių aukos bu
vo Vilniuje gautos, kas jas 
gavo, ar Raudonasis Kryžius 
ar valdžia, ar su tais pinigais 
Jais nors nupirkta Vilniaus 
pavargėliams, ar kas buvo 
pavalgydintas ar kas buvo

SPAUDŽIAM ES!
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Aukos ginklų fondui. — Klaipėdos pabėgėlių šelpimas.
Vilniaus atgavimas 
tiek kitataučiais. — 
dai. -— Europos sutemos.
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vybę saugodami surado 
bent kokią prieglaudą.

Trumpai tarus, mes čia 
tuvoje turime daug ir daug vi
sokių rūpesčių, kad artimui 
kaip nors padėjus.

Įsivaizduokite tik žydų pade 
tį, kut jiems dėtis?

O kas daryti tiems soeialde’ 
mokratams, kurie vargais nega
lais ištruko iš tų kraštų, 
juos ląukia — i 
kimu —^kalėjimas?

Lietuva visų, aišku, priglaus
ti negali. Jei ji tik pasikėsintų 
laisvai pas save visus pabėgė
lius priglausti, tai tokių ne šim
tai tūkstančių, bet gal milijonas 
kitas atsirastų.

štai jaU ir dabar visų Lie
tuvos gyventojų gal koks de? 
šimts procentų atbėgėlių čia at
sirado.

Tiesa, kiti'jų turi iš ko gy
venti, ir čia net lėbauja, bet to
kių juk maža saujelė. Kiti rei
kalingi visokiariopos paramos.

šitiems reikalams Lietuva iki 
šiol iš užsienių labai mažai au
kų susilaukė! Didžioji našta 
tenka visiems Lietuvos žmo
nėms pakelti.

Rodos, Lietuva, kaip gali, 
taip ir rūpinasi tais visais nuo 
karo baisenybių nukentėjusiais; 
rodos, kad Lietuvoje žmonišku* 
mo pakenčiamai yra.

Jau ir Europos didžiojoje 
spaudoje nuskambėjo aidas, 
kad Lietuva net vakarykščiais 
savo priešais visai žmoniškai 
rūpinasi, kurie dabar dėl karo 
aplinkybių joje surado prie
glaudą. f

i DBet tie visi geri žodžiai ir pa
tyrimai pasilieka lik pagyri
mais, o Lietuvos žmonės sun
kiosios našios žymesnę dalį tu-

— Tenka rūpintis tiek lietuviais, 
Idėjos draugai. — šiurpus vaiz

(Tęsinys)
Tiesa, didi garbė čia tenka 

musų išeivijai, o ypač š. Ame
rikos broliams lietuviams, ku
rie anuomet taip gausiai Lietd- 
vos žmones sušelpė.

Netikėtai jūsų laikraščiuose 
užtikau žinutę, kad jau ir da- 
□ar susirūpinote pagalba Lietu
vai. Tai gražus sumanymas, Tai 
kilnus darbas padėti Lietuvai", 
jos žmonėms šią sunkią Valan
dą išsisukti. 1 .

čia jau gal ne tiek svarbu au
kų gausumas, kiek džiugu pa
tirti toji moralė parama ir savo 
brolių išeivių!

Lyg ir jaučiama, kad visame 
pasaulyje išsibarstę lietuvių tau
tos sūnus vienu bendru siulu 
rišami’.

Gyvename tokius laikus, kuo
met kiekviena tauta, ne tiek bo
dama bendrų žmonijos reikalų, 
daugiausiai rūpinas tik savo šei
mos reikalais. Jei mes patys sa
vo reikalais nesirūpinsime, tai 
nebus kas kitas mumis rūpinasi.

k

^APŽVALGA

APLIKACIJA PATEKO Į 
TEISINGUMO DEPAR

TAMENTĄ
“Keleivis” rašo, kad vienas 

asmuo norėjo įstoti į SLA. ir 
išpildė tam tikrą aplikacijos 
blanką, bet nebuvo priimtas dėl 
“politikos”. Vėliau jisai vėl ban
dė įstoti į SLA. ir Išpildė kibi 
aplikaciją, bet jau kitokia pa
varde. Sekretorius surado, kad 
abi aplikacijos pasirašytos ta 
pačia ranka. Tačiau apykantas 
buvo ir vėl atmestas.

“Dabar”, tęsia laikraštis, 
“abidvi to* aplikacijos w 
čios paduotos Justicijos De-

“Lenkai šelpimą savųjų 
Lenkijoj ir pabėgėlių šelpi
mą kituose kraštuose yra su
organizavę ir žino, kaip jų 
aukos yra suvartojamos. Di
delė dalis jų aukų eina per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
kurs atsako už tikslų aukų 
suvartojimą Europoje. Mes 
kol kas nieko apie savo au
kų suvartojimą nežinomu.

“Didžioji musų aukotojų 
dalis deda aukas Vilniaus lie
tuviams, mielaširdystės jaus
imais besivaduodama. Tos au
kos turi eiti nuskriaustiems 
vargdieniams ir visiems, ku
rie tikras, o ne figuratives 
žaizdas nešioja iš priežasties 
lenkų ar bolševikų teroro ar 
fanatizmo, šias mielaširdystėS 
aukas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje narihi ir kuopos 
turėtų siųsti per savo 
vienijimo centro ofisą 
Lietuvos Raudonajam 
v• • 55 •
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Tokia didelė organizacija, 
kaip SLA., iš tiėsų, gali gėriau* 
šiai patariiauil Vilniaus, kraštui, 
siųsdama aukas pęr savo cen
trą tiesiai į Lietuvą. Stambes
nieji komitetai, kurie yra susi
darę kolonijose, irgi gali siųst 
aukas tiesiog Lietiivon,

Bet mes nematome rinitas 
priežasties, icodči reikėtų igno-

4

Susi 
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Dr. C. Donnel Turner, Northwestcrn universiteto 

profesorius ir William Burkhardt daro labai įdomius 
eksperimentus.

Lietuvos gyvenimo kronika
KLAIPĖDA. (Elta). — Dalis kę, senutę Keturkaitienę, už 

iš Latvijos ir Estijos išgabena- ištikimą 
mų vokiečių vežami laivais į darbininkė

tarnybą. —Lietuvė 
Juškevičiūtė už 

Klaipėdą, iš čia traukiniais į gandų skleidimą apie karą nu- 
buy. lenkų “koridorių.” Kiti bausta pusantrų metų ir kepė- 
pasilieka Klaipėdoje barakuo- jas Jonas Kialauskas 
se laukti eilės, kol bus k,ur 
išgabenti.

Vokiečių įstaigos numatė vi
siškai perplanuoti Klaipėdos 
miestą. Buv. vyriausioji gatvė, 
Liepojos, bus 
platinta, tam 
nant namus 
pusėje. Gatvė

antra tiek pra
tiksiu! nugriau- 
vienoje gatvės 
gaus alėjos iš-

dviem 
metais sunkiųjų darbų kalėji
mo už užsienio radio žinių 
klausymą. —Rytprūsiuose nu
baustas iki gyvos galvos dar
bininkas Kelbachas už tai, kad 
negaudamas iš malūnininko 
atlyginimo už darbą sumetė į 
upę kaikurias malūno dalis ir 
per tai malūnas stovėjo 8 die-

parlamentui, kurio agentai
jau kelis kartus kamantingję 
tą žmogų, klausinėdami, ka
da jis atvyko į šią šalį, kokia 
jo tikroji pavardė ir taip to
liau.”
“Keleivis” nori, kad SLA. cen

tro sekretorius viešai jpaaiš^in- 
tų, kaip tos aplikacijos iš jo 
raštinės galėjo patekti į JusticL 
jos Departamento rankas. ? į

Mes manome, kad aukščiaus|ruoti Draugiją Vilniaus kraštui 
paduotų faktų nepakanka įtar* 
ti centro sekretorių, jogei jo 
raštine turi ką nors bendro su 
teisingumo departamento tyri
nėjimu, Juk galėjo būti ir ko* 
Ifio nors pašalinio asmens skum

mas yra vienas iš nemaloniau
sių darbų, kuris veik visais at
sitikimais yra lydimas dideliais 
nemalonumais ir kartais labai 
karčiais nusivylimais. Bet vis 
dėl to geriau kas nors daryti, 
negu kitų skausmus, vargus ty
lomis lydėti ir tenkintis, kad 
tavęs niekas nerugoja. O Lietu
va šiuo metu tikrai turi daug 
vargų ii* rūpesčių. Juk be savų 
tautos sūnų dar Lietuvai tenka 
priglausti, įkaitinti, rėdyti de
šimtimis tūlosiančių įvairių tau
tų atbčgęlių, kurie nuo karo 
baisenybių čia Lietuvoje rado 
prieglaudą..

Be šių dar tenka idėjos drau
gais pasirūpinti* ir grynai jau 
politiniais ątbėgėliais. Juk Lie
tuva yra tarp dviejų kaimynų, 
kurių policiniai režimai kad ir 
skirtingi, bet kaip vieni, taip ir 
kiti nepakenčia kitų įsitikinimų 
žmonių, o ypač socialistų, štai 
Lietuvoje net butą iš Čekijos 
pabėgusių socialdemokratų, ku
riuos teko paremti. Ne tik pa* 
remti, bet jiems surasti ‘ir sau
gią pastogę.

Taigi, be šių bendrų reikalų 
idėjos draugai dar turi savus 
rūpesčius ir kartu išlaidas. #

Jums, tur būt, net sunku įsi
vaizduoti, kokioje padėtyje da
bar randasi1 Europa. Juk gyve
name didžius ne tik tautų nea
pykantos laikus, bet tikras var
gas idėjos žmonėms, kurie ne
nori išsižadėti savo įsitikinimų.

Lietuva tarp kariaujančių 
kraštų liko lyg loji salelė, į ku
rią daugelis ir daugelis mėgina 
atbėgti, kad čia suradus bent 
kiek saugesnę, ramesnę vietą ir 
kratų savo gyvybę apsaugojus. 
O juk visi tie atbėgėlia'i yra rei
kalingi pašalpų. Galėčiau iš to
kių atbėgėlių gyvenimo papasa
koti tikrai šiurpių ir pasibaisė
tinų vaizdų. Bet apie tai kitą 
kartą, o be to, šiuo metu ir ne 
viskas galima pasakoti. Mes jau 
įpratome dantis sukandus lai
kyti ir savo liežuviui laisvos va* 
lios neduali. Kartais nuoširdus 
atvirumas gali tik dar daugiau 
pakenkti liėihs, kurie savo gy-
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skiriasi šių dviejų organizacijų 
uždaviniai, Bet, tur būt, yra 
taip: Raudonasis Kryžius šelpia 
tiktai tiesioginiai nukentėjusius 
dėl karo: pabėgėlius, našles ir 
našlaičius ir 1.1. O Draugi jo 
Vilniaus kraštui remti uždavi
niai yra platesni. Ji, tur būt,

remti ir siųsti aukas tiktai Itati- 
donajam Kryžiui. Tos draugijos . 
valdyba susideda iš įvairių sro* duoda paramą. ir tiems i vafg- 
vių žmonių, ir mums'' atrodo, kuHe Patfeko į skurdą dėl 
kad ja galima pasitikėti. Tiesa, nCdarb?; dE1 “S08 ar kiloki'Jar kitokių
mums nėra aiškiai žinoma, kuo

£
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Pasaulis nėra jau dabar tai}) 
jautrus, kad varge atsiduru* 
siems žmonėms skubėtų į pa
galbų.

Europoje šiuo melu neapy
kanta tiek tautų, tiek politinių

dusi šaknis, kad žmogus, kaipo 
žmogus, mažai ką vertinamas.

Gyvename tikrai šiurpius ir 
pasibaisėtinus laikus!

Manding, kad jums net sun
ku visa tai gerai įsivaizduoti, į 
ką yra pavirtusi Europa? Euro
pa, lasai viso pasaulio žmoniš
kumo ir kultūros lopšys, mok
slo židinys! Europa dabar gy
vena savo sutemas, kurios gal 
tik viduramžiams gali prilygti. 
Mes net nesitikime, kad greitu 
*aiku prasidės kokie nors pra
giedruliai, mes lukeriuojame, 
kad dar bus blogiau!

O tie nejaukus lūkesčiai mus 
visus pusėtinai kamuoja, bet dėl 
to rankų beviltiškai nenulei- 
džiame ir ką galime, darome, 
veikiame, vienas kitam pagal
bon einame. Spaudžiamės, kaip 
įmanydami, ir kas gali ir kaip 
gali aukojame!

Neapsiriksiu pasakęs, kad tik 
šiais metais Lietuvos žmonės 
savo gera valia, kitų paraginti 
aukomis jau koks šešetas mili
jonų surinko.

Lietuvai tai labai didžiulė pi
nigų suma! (

Jūsų Keistas
XII—14—39

Kaunas 
(GALAS)

Perka akmenis
■ I.

V
' DAUKŠAI. — Apskr. 
pro Gudelius ir Daukšius 
šia plentą į Prienus. Plentui 
reikalingi akmenys,;ir daukšie- 
čiai naudoj ąsi proga apvalyti 
nuo akmenų savo lankas ir 
kaimo ganyklas, kadangi tasai 
darbas gerai apsimoka.

s-bc
tie-

vaizdą. Taip pat bus nugriauti jnas be darbo. —Panemunėje 
dideli nauji miesto taupomų- Prie Tilžės tilžiškis vokietis 
jų kasų rūmai buv. Liepojos Į Kelmui Kroeger subadė peiliu 
g. ir Prezidento Smetonos alc- du Lietuvos piliečius, 
jos kampe ir aikštė bus padi-, nubaustas pusketvirtų 
dinta. Uosto rajonas perpla-l kalėjimo. Suvalkų 
nuo j amas ir greta prekybinio 
uosto išaugsiąs didelis karinis 
uostas. Tiems planams reika
linga 50 milijonų markių, bet 
abejojama, ar dėl karo kas 
iš tų planų išeis.

Paskelbta, kad Kalėdų šven
čių proga nuo gruodžio 9 iki 
31 d. kiekvienas klaipėdiškis 
galės pagal korteles pirktis 
100 gramų šokolado arba 125 
gr. šokoladinių saldainių, pa
gal kitos kortelės dar 250 gra
mų vadinamų pipirninkų. Ki
tokių skanėstų nei Kalėdų nei 
kitu laiku nebus leista pirkti. 
Minėtų skanėstų negalima pir
kti nei duoti belaisviams, kas 
jų turi savo lauko darbams.

žymesnių klaipėdiškių radio 
aparatai yra užplombuoti ir 
negalima klausytis radio žinių 
net iš pačios Vokietijos. Keli 
klaipėdiškiai smarkiai nubaus
ti už klausymą svetimų valsty
bių radio žinių. Visi Lietuvos 
piliečiai, gyveną Klaipėdos 
krašte, turėjo iki gruodžio' 10 
d. pasirūpinti gyvenimo leidi
mais, o kas tokių negaus, tu
rės nieko nelaukus iš krašto 
išvykti arba bus ištremtas,— 
Trims ypatingo teismo nubau
stiems už padegimą, žmogžu
dystę ir įsilaužimą įvykdyta 
mirties bausmė nukertant gal- 
vas.—-Prie Silufčs statoma nau
jakurių* kolonija, kurioje ne- vienintelis 
pasiturintieji vokiečiai gauna dęs sėkmingas, tai lietuvių iš- 
išsimoketinai namus su, daržu. 
—Netoli Tauragės, Lauksargių 
valsčiuje, pasirodė gyvulių pusė pinigų, nėra pamaldų — 
snukių ir nagų liga. —Tebevo- nėra ir pinigų, šis šūkis buvo 
kielinaini krašto lietuviškieji gyvai lietuviškų masių persi- 
vielovardžiaj. šiomis dienomis imtas ir kai tik kurioje parapi- 
suvokietintas Panemunės mies-’joje prasidėdavo ypatingos 
telis ties Tilže ir visos jo gat-j rinkliavos, lietuviai pareikida- 
vės bei'keliaL—Prie Lietuvos vo lenkams klebonams, kad

už tai 
meili 

, —Suvalkų krašte, 
* kurs priskirtas prie Gumbinės 
'apygardos, jau pradėtos visur 
steigti -vokiškos mokyklos.

VILNIUS. — Likviduojant 
Vilniuje ir srityje lenkinimo 
įstaigas vis aktualesnė darosi 
bažnyčios padėtis, kur bažny
čios galva tebėra arkivyskupas 
Jalbržikovskis, buvęs veiklus 
vaivados Bocianskio bendradar-

tautybių dvasią, ir dabar tebe- 
tęsiąs lenkinimo politiką per 
bažnyčias. Šia proga primena
ma, kad ark. Jalbržikovskio 
įsakymu nuo 1926 m. buvo pa
šalinta lietuvių kalba iš Bres
laujos, Apso, Pelekų, Drūkšių, 
Rudiškių, Butrimonių, Rodu- 
nės, Beržininkų, Rutkos, Ger
vėčių, Deveniškių ir kt. bažny
čių ir įvesta lenkų kalba Dūkš
to, Rimšės, Palūšės, Tverečiaus, 
Kaltinėnų, Valkininkų, Varė
nos, Marcinkonių, 
Rudnios, Dubičių, 
Pelesos bažnyčiose,
parapijose lenkų buvo tik ne
žymios saujelės, be to, buvo 
sulyginta lietuvių kalba su len
kų kalba tokiose lietuviškiau
siose parapijose, kaip Švenčio
nys, Švenčionėliai, Strūnaitis, 
Adutiškis, Punskas ir t. t. Daug 
vilniškiai lietuviai yra kovoję 
dėl savo kalbos bažnyčiose, ta
čiau tas nieko nepadėjo. Tik 

būdas buvo pasiro-

Ratničios, 
Vasiunų ir 

nors tos 3

keltasis šūkis: kiek pamaldų, 
tiek pinigų, pusė pamaldų —

t

pasienio turgus, kur pasivalgo 
ir perkasi daug žemaitiškų 
klumpių, kurios dabar Ryt
prūsiuose labai _ propaguoja
mos, kaip taupi, praktiška ir 
šilta avalynė, 
kancleris Hitleris 
įstaigų pristatymu apdovanojo
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duos tik tą -dalį pinigų, kiek 
turi lietuviškų pamaldų.

VILNIUS, — Čia įvykusiame 
Liet. Rašytoją Draugijos suva
žiavime buvo išrinkta nauja 
valdyba iš pirm. prof. Krėvė > 

________ Mickevičiaus, vięc-pirm. Liudo 
auksiniu garbės ordinu vieną1 Giros, sekretoriaus Petro Cvir- 

" * Rytprūsiuose' kos, iždininko prof. Putino My-

-Vokietijos 
tam tikrų

Trumpeliuose, Rytprūsiuose kos, iždininko prof. Putino My- 
pas mdnlnką tarnaujančiu 50 kolaičio ir turto globėjo prof. 
metų be pertraukos darbiniu-1 Balio Sruogos.

» <.
ir įį'< ?! • f£



šeštadienis, sausio 27, 1940 NAUJIENOS, Chicago, IU.

VILNIAUS RAKTAS’ Margos žinios iš Lietuvos
Statybininkams kursai

LIUBAVAS.KENOSHA MARGUMYNAI

■*

$29.00

pasigen* 
belikusi 
pienines 
punktai,

Del blogo oro neteko Chicagos aplankyti. — Parama 
Jei galėtų. — Apsileidėliai.
• Jei kas nbri laikraštį užsi- 

— Ponia Jakutienė išvyko į saulėtą

Vilrdaus lietuviams. - 
— Ačiū talkininkams, 
prenumeruoti. 
Floridą.

JSITeMYKITE
Nauja, 1940 Metų Mažute 

Radio 6 tūbų, Gražiame 
Kabinete Už

DRAUGIŠKA VIETA BANKININKA- 
VIMO BIZNIUI ATLIKTI

Drovers duris visuomet nęklemkiuotos. Per penkiasdešimts 
aštuonis metus šie bankai žinomi savo draugišku patarnavimu 
ir asmeniniu afsinešimu į savo kostumierių reikalus.
Kvieč:ame jus atsidaryti bankinę sąskaitą čia. Mes prašome 
progos jumš patarnauti tąip, kaip nurodo patikimo bankinin- 
kavimo sveikieji principai.

ATDARA
< Kasdien: 9 v. r. iki 3 v. p. p. 

šeštadienį: 9 v. r. iki 2 v. p. p.
Members, Federal Deposit Insurance Corporation

Paštas kasdien
KORESPONDENCIJOS

n
Draugija Vilniaus Kraštui 

Remti, visus kviesdama savo 
aukomis prisidėti prie Lietuvos 
jos t nes Vilniaus ir prie Vil
niaus krašto atstatymo, sumi
nė duoti aukotojams^ gražius 
Atžymoj mo ženklus. Tie ženk
lai bus meniškai padaryti rak 
tai, kabinami prie atlapos (vy
rams) , arba prie -krutinės (mo-

Liubave ir 
apylinkėse yra nemaža inteli* 
gentų, kurie čia labai 
da dienraščių. Dabar 
vienintelė viltis — tai 
ir pieno nugriebimo
per kuriuos vietos inteligentai 
jau pradeda prenumeruoti dien
raščius. ;

MARIJAMPOLĖ. — Sausio 
10 d. kultūrinis klubas atidaro 
statybininkams kursus, kuriuo
se kursantai gaus žinių iŠ brai
žybos ir visų kitų jiems rei
kalingų sričių, Kursantų bus 
labai gausu. Kursuos lektoriai 
kviečiami inž. Bielskus ir techri, 
Navickas.

Sausio 13 d. buvo 
saulėta. Tikėjomės 
dienos sulaukti ir ant rytojaus. 
Mat, nemažas būrys vietos Ir 
Racine naujieniečių buvo pasi* 
rengęs vykti į “Naujienų” skais
ty tojų koncertą.

Tačiau labai teko nusivilti, 
kai atsikėlus ryto metą pama
tėme, jog lietus lyja kaip iš 
viedro. Manėme, kad oras pa
gerės, bet juo tolyn, juo darėsi 
blogiau. Pagaliau pradėjo šalti 
ir snigti. Vadinasi, keliai pasi
darė tiesiog ne|manomi. Apie 
važiavimą į Chicago negalėjo 
būti ir kalbos. Į koncertą tad it 
nebevažiavome.

— o —
Bet kad ir bjaurus oras, vie

nok turėti visą laiką namie ne-

<OM

$6.95
Budriko Metiniame Radijų 

Išpardavime.
Lietuviški rekordai po 49 
centus ir po 29 centus. 5 
tūkstančiai populiariškų an
gliškų rekordų po 18 centų 
Adatų gramafonui pakelis 

3 Centai
Radijos Gražiuose Kabine

tuose su Victrola po

Raktai, kaip mane Vilniuje 
painformavo Draugijos Vil
niaus Kraštui Remti pirminio 
kas Valstybės Tarybos narys 
Dr. J. Navakas, bus trijų rusių: 
auksiniai, sidabriniai ir bron- 
z.ntai, pagal aukos dydį. Vėliau 
prailgime, Už kokias aukas jk 
jus duodamu '

Su raktais bus duodami ir 
gražus diplomai, kurie įdėti į 
rėmus, visada primins aukoto
jui, kad jis atliko savo parei
gą ir įsiamžino, padėdamas 
Vilniui ir Vilniaus kraštui'atsi
statyti.

Diplome bus tokio turinio 
parašas:

Vilniaus rakto lapas
Išgirdai savo Tėvų Žemės 

balsą ir atnešei Jai nuoširdžią 
savo auką. Dėkingi esame 
Jums už Jūsų parodytą savo 
Tėvų Žemei gerą širdį.

Vilnius yra musų ir bus 
amžinai

Kaip priiminėti pasižadėji
mus ir įmokėjimus “Vilniaus 
Raktui”, kaip ir kada Vilniaus 
Raktas bus išsiųstas aukotojui, 
bus pranešta vėliau.

Lietuvos žmones deda di
džiausias pastangas padėti Vil
niaus kraštui. Kiekvienas auko-

Kiti aukoja 
negu išsigali 
savo pasiža- 
sumas ke- 

nepajėgdami

graži ir sinorčjo. Nutarėme važiuoti į 
tokios pat Racine, kur trys organizacijos 

(SLA 100 kp„ TMp 121 k. ir 
ALT Sandaros 35 k.) rengė 
prakalbas apie Vilniaus reika 
lūs. Parengimas įvyko “Dream 
land” svetainėje, kuri priklauso 
p. Dzindzeletai.

Svetainė tikrai graži ir pato
gi parengimams. P-as M. Kas 
paraitis, vietos veikėjas, atida
rė susirinkimą. Paaiškino, kad 
buvo pasižadėjęs atvykti p. M. 
Vaidyla, “Sandaros” redakto
rius, tačiau neatvyko. Į savo 
vietą jis prisiuntė kitą, p. B. 
Pastarasis kalbėjo apie Vilniaus 
krašto vargu?: kaip vilniečiams 
teko sunkiai kovoti, kol paga
liau vėl grįžo prie Lietuvos. Po 
kelis žodžius pratarė H. Laban 
ir K. Brazevičius. Paskui buvo 
renkamos aukos. Surinkta iš 
viso $38.000. Turint galvoje ne
didelį skaičių publikos, tai visai 
neblogai. '

Po kalbų buvo šokiai.
Beje, pravartu bus priminti, 

jog įvyko juokingas nuotykis. 
Dalykas
metu buvo trupučiuką 
žinota” 
pažymėjo, 
Vės 
ros 
Tos

NAUJIENV-ACME TeleDhrttu
Solomon G. L i p p m a n, 

NLRB advokatas. Jam pri
kišama, kad jis neturįs pa
kankamai patyrimo.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

47 - Street and Ashland Avenūe

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.20

EGG ...... ...........-......
NUT .........._..............
LUMP .......................
MINE RUN .............
STOKER Screetiings

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

automobiliu.
Ponai/ Jakučiai yra naujie- 

niečiai ir stambus vietos biznie
riai, — laiko valgomų daiktų 
krautuvę adresu 2101 — 52nd 
St.

Tiek poniai Jakutienei, tiek 
p-lei Klimas linkiu smagiai lai

Duodam Paskolas ant 

Pirmų Morgičių

m

£ & M

MADOS

C. K. Braze.

Miami, Florida

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

No. 4310—Elegantiška suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20; 
taipgi 32. 34, 36x 38, 40 42 colių
per krutinę. z

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

toks, kad prakalbų 
užva- 

Smetonos tvarkai (B. 
kad varžymas lais- 

ir įvedimas aštrios cenzu*
nedaro garbės Lietuvai). 
pastabos labai sukiršino 

paneles. Ypač viena jų pa
sijuto lyg ant žarijų. Buvo juo
kinga žiūrėti į tą panelę, kuri 
yra gimusi Amerikoje ir čia 
visokiomis laisvėmis naudoja
si, o vienok visomis keturiomis 
stengiasi pateisinti . diktatoriš
kas priemones.

Ryšium su tuo nuotykiu no
riu priminti, jog visai neseniai 
gavau iš buvusio amerikiečio 
aišką. Rašo, kad jis visą savo 
urtą paliktų, jei tik galėtų at

gal į Ameriką grįžti. Atmosfe
ra esanti tokia tvanki, kad tie* 
siog sunku ilgiau gyventi.

— o —
“Naujienų” kontestas baigėsi. 

Kiek galėjome, tiek dirbome, 
kad galėtumėme daugiau skai
tytojų gauti. Per tą laiką teko 
su visokiais žmonėmis susidur
ti ir visko patirti.

Kartais sunku ir tikėti, kaip 
kai kurie žmonės gyvena. Jie 
nieko neskaito, nieko nežino ii 
nieko žinoti nenori. Ir tai to
kiais laikais, kada pasaulyje 
tiek daug visokių dalykų deda
si. Tiesiog sunku suprasti, kaip 
žmonės gali tiek apsileisti, kad 
jų niekas nebeinteresuoja,

Šia proga noriu tarti ačiū vi
siems draugams, kurie kontes- 
to metu man atėjo į talką. Ypa
čiai didelį ačiū tariu p> IL La- 
lianui, kuris man tikrai daug 
padėjo. Beje, noriu priminti, 
jog tiek p. Labanus, tiek aš 
esame “Naujienų” agentai ii 
esame pasiryžę patarnauti vi
siems, kas tik nori tą laikraš 
tį užsiprenumeruoti. U^aŠome 
taip pat “Keleivį” ir ‘^Laisvąją 
Mint|”.

Pp. P. Yonkai ir M. Šarkiai 
atvyko i Miami

Sausio 22 d. atvyko į Miami, 
Fla., žiemos atostogų praleisti 
pp. Šarkiai ir Yonkai. Kaip pp. 
Šarkiai, taip ir py. / Yonkai at
važiavo iš tolimo Wisconsino 
valstijos miestelio, Rhinelande- 
rio. Abeji yra stambus to mies
telio lietuviai biznieriai ir seni 
“Naujienų’’ skaitytojai.

“Pakeliui” į Floridą sakyti 
turistai buvo sustoję Hot 
Springs, Arkansas, pasimaudyti 
karštuose šaltiniuose ir sustip
rinti sveikatą.' Kelionę turėję 
lafrningą, tik nelabai šiltą. Mat,

MOKAME į
Dividendų už padėtus pinigus

Kiekvieno asmens taupiniai yra 
z"

Fedcral Savings & Loan Insurance
apdrausti iki $5,000.00 per 
Corporation, Washington, D. C.

Sausio 23 d. apie 10 vai. ne
tikėlei susilankiau viešnios. Bū
tent, atsilankė p-fa O. Jakutie
nė ir paprašė, kad aš jai duo- 
čiau adresą žmonos, kuri gyve* 
na Floridoje. Iš jos patyriau, 
kad ji rengiasi vykti į Miami 
ir kitas Floridos vietas. >

Suteikiau jai ne tik žmonos* 
bet taip pat dukters, pp. Vai* 
Čiunų ir Esulių adresus. Tuo 
pačiu metu palinkėjau jai lai
mingos kelionės.

P-ia Jakutiene į Floridą’ iš’ 
vyko drauge su p-k M. Klimas 
Iš Belo!t, Wis. (pastaroji yra 
jos brolio duktė). Išvyko jos

deli šalčiai ir pusnys visose 
centralinese valstijose. Tik at
važiavus Floridon ledas ir snie
gas pradėjo nušilti nuo auto
mobilių.

Pp. Yonkai ir Šarkiai apsisto
jo pp. Bubnių namuose adresu 
1275 N. W. 55th Tr. Jei bus 
gražus oras, jie žada atostogau
ti Miamiėj apie nlėnesį laiko.

Šiemet ne tik šiaurinėse vals
tijose oras šaltas, bet ir šiltoji 
ir-saulėtoji Florida šiemet pa
sidarė vėsesnė, negu kitais me
tais. štai, sausio 22 dieną oras 
tiek “atšalo”, kad nęt mokyk
las prisiėjo uždaryti Miami 
mieste. Pamanysite, kad tai iš 
tikrųjų didelis šaltis? Bet nie
ko panašaus. Temperatūra nu 
puolė iki 40 laipsnių, bet ne 
žemiau nulio. Miami hiieste ir 
apylinkėj mokyklos nėra apšil
domos, o vaikams 40 laipsnių 
temperatūroje mokytis yra per 
šalta, tad jr uždarė mokyklas 
Tikimės, kad tuoj vėl atšils. 
Kaip tik saulė pasirodys ir vėl 
galėsime eiti į, Atlantlką mau
dytis, nes vanduo visuomet šil
tas Miami’ės pakraščiuose.

Floridtetis.
....... _ ii—

ja pagal išgales, 
žymiai daugiau, 
— jie net išdėsto 
dėjimus — aukos 
Jiems mėnesiams,
vienu laiku atiduoti Dr-jos iž
dui pažadėtą šiimą. Tas parodo, 
kad Lietuvos žmonės pergyve
na didelį patriotipio susirupmi- 
mo ir pasiaukojimo laikotarpį, 
todėl su ypatinguudėkingumu 
priims kiekvieną užjūrio brolių 
auką ir paramą.

Amerikoje planingam ir tiks
liam aukų rinkimo darbui ga
li padėti ir buvę Vilniui Vaduo
ti Dr-jų skyriai, kur jie dar bė
ra likviduoti, Kur jų nebuvo, 
ten turėtų įsikurti Draugijos 
Vilniaus Kraštui Remti skyriai.

KREIPKITĖS I

1940 Melų Radijos Gražiuo
se Kabinetuose—RCA Victor, 
Philco, Zenith, Farnsvvorth, 
General Electric — Didelė 
Nuolaida Yra Duodama Už 

Jūsų Seną Radijų.
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

1940 Metu Elektrinės Ledau- 
nės —Norge, General Elec
tric, Westinghouse ir kitos. 
Specialė Nuolaida, perkant 
dabar ir galima sulig mete- 

rio' plano po 15 centų 
į dieną.

fc’

K 
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M 
n

DEL INFORMACIJŲ

W

I Federal Savings
Hiand loan association 

p or CHICAGO

■ 2202 W. Cermak Rd
Telephone Canal 8887

Chicago
Ben, J. Kazanauskas, Secretary ■

III

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

■ Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną
" anaSKaBnaBHaHKiaBHHHBIHHIIBBBiUBHHBHBDJVaHBiB!1

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

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

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

SStMŠŠt.Jv: f

įįįž

r?

1

JIE M

r

DUSTING TOOLS

Hoover Special Dulkių Va
lytuvai po ........... $19.50
General Electric, Eureka 
po .......................... $29.50

(Ragularly 
$49.70)

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940

SOKOLU SALĖJE
2843 SO. KEDZJĘ AVĖ.

šiandien /

4

ČIA VISŲ INDĖLIAI APDRAUSTI IKI 

$5,000.00

Valytuvą
Gražus Kambario Mieros 
Karpėte i po ............ $19.50
Naujos Mados Mohair Par* 
lor Setai po ..... $59.50
Milžiniškas Pasirinki m a s 
Rakandų, Pečių, Lovų, Mat
racų, Valgomo Kambario

*

užtikrink savo indėliams tikrą 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

1940 Nauji Spinett Kimball 
Pianai po ........  $295.00
Planiniai Akordijonai, 120 
bosu, po  ........ $99.00
Krautuve Atdara ir Nedalio

mis Iki 4 Vai, Po Pietų

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN AND SAVINGS ASSOGIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET
• Telefonas, CANAL 8500

Jos. F. Sudrik
FURNITURE 

HOUSE 
3409-21 S. Halsted SL 

TeL Yards 3088

Žymus WCFL Radio Programa® 
Nedėlioj 5:30 iki 6:30 P. M-



ir svečius skoningai prirengtais 
skanumynais ir arbatėle.

Veda—ĮŠOKA

NAUJIENOS, Chieago, III šeštadienis, sausio 27, 1910

mios
“Jeigu myli kas dailu, tai būtinai siekis ir stenkis pažinti 

tai. Daugybė pretenduoja mylėti kas dailiausia, bet 
jie nuolatos gerbia ir remia tiktai vidutinišką. Mylėki
te gerą. Taip, Jūsų darbai neišvengiamai parodys tai.” 

mokinių, davė savo pirmą kon
certą Vilniuje.

— o —
Švietimo ministerijoje yra nu

tarta įsteigti konservatoriją Vil
niuje. Vieta numatyta yra Vy
tauto Didžiojo gimnazijos pa
talpos, kuri turi tinkamiausią 
koncertams salę.

— o —
Nors švietimo ministerijoje 

yra nustatymas Vilniuje įkur
dinti Lietuvos operą, bet kol 
nėra tinkamų patalpų, ir tas 
klausimas bus teigiamai išsprę
stas, Kauno opera gastroliuos 
Vilniuje.

žinia.

Kipras Petrauska's 
Sugrįžo Operon

Buvo labai džiuginanti 
kad Lietuvos Operos tėvas, visų
lietuvių visur aukštai gerbia
mas ir mylimas artistas daini
ninkas, KIPRAS PETRAUSKAS 
kuris buvo pasitraukęs dėl ne
malonių įvykių, vėl sugrįžo ope- 

. roti, žengiant į dvidešimtus me
tus, operoj buVo pakartota toji 

4 opera, kuri buvo Liėtuvos ope
ros pirmoji (pastatyta 1920 mo
tuose, gruodžio 21 d.) tai Verdi 
“La Traviata”. Ir taip, kaip tam 
pirmamjam spektaklyje devy- 

’• niolika metų atgal, taip ir š a
me KIPRAS PETRAUSKAS dai
navo Alfredo rolę. x

Ir šiandien prieš šį musų vi
sų didžiausią artistą KIPRĄ 
PETRAUSKĄ mes lenkiame 
galvą, reikšdami jam giliausią 
savo pagarbą.

« / — o —
■ Kačanausko Kurinių 

Koncertas Kaune
Tęsdamas savo akademinių 

. koncertų seriją, Vytauto D. uni
versiteto choras neseniai pildė 
vien kompozitoriaus Aleksand 

; ro Kačanausko kurinių koncer
tą. Šie koncertai būna ne lik 
meniški, bet ir studijiniai. Per 
tokius koncertus žmonės tur' 
progą sužinoti apie lietuvių 
kompozitorių kūrybą ir taipgi 
išgirsti dalį jų kompozie jų.

Prieš šį koncertą, choro diri
gentas, K. Kaveckas, trumpai 
nupasakojo Kačanausko ve.klą 
muzikos srityje ir jo kūrybą.

Koncerle, tarp kitų kurinių, 
buvo pildyta ir mums amerikie
čiams žinomi kuriniai, kaip 
“Mano Gimtinė”, ‘‘Mano Rožė” 
“Patekėk Aušrine”, “Aguonėlės’ 
ir duetas ‘ Nesek Sau Rožės”.

Panašus koncertai, be abejo, 
turi didelės kultūrinės reikšmės.

Muzikos Veikla 
Vilniuje

šiomis dienomis Kauno 
sios gimnazijos choras, iš

— o —

Jaunieji Lietuviai Lu- 
,u-Raben Micevičienės 
’iano Mokinių

Recitalėje
Muzikos mokytojas, Lulu Ra- 

ben-Micevičienės, reguliariai 
rengiamos mokinių rccitalės y- 
ra visapusiškai malonus įvykis, 
jaunieji mokiniai stengiasi p i 
sirengti savo kuogeriausiam pa
sirodymui. Tėvai ir mokytoja 
gėrisi jų progresu. O mes, ku
rie rūpinamės muzikos veiklos 
itcitim, esame linksmi, kad tiek

niai lavinasi šioje srityje.
Ponios Rabcn-Micev čienės 

mokinių tarpe randasi Dr. B21- 
tašiaus sūnūs Miltonas ir duktė 
Seraldina. Per kelis metus gir
dėjau šiose recitalėse skambi
nant ponios Onytės Davidonie- 
nės 
aių 
»ni

dukrelę, Gloriją. Iš naujzs 
mokinių, kurie irgi pasižy- 
geru talentu randame ponų 
Byanskų dukterį Elaine ir

musų senų birutiečių, Izidoriaus 
r Julės (Širvailės) Gapšių ga
nią dukterį Gloria. Tur būt, iš 
visų p. haben-Micevičienės lie
tuvi u mokinių didžiausią pažan
gą savo studijose yra padarę i 
Robertas Byanskas, sūnūs mu-

FOTOGRAFAS

VI-
109

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija |rengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darba- 
garantuotas.

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

/ėdėjo Jono ir Vandos Byans- 
.<ų. Žinoma, Robertas turėda 
nas savo aukštai muzikaliai iš
silavinusio tėvo pagalbą priren
gime savo lekcijų, beabejo ja 
naudojasi nuolatos. Tačiau ne 
vien Robertas, bet visi čia su
minėti, turėdami rimtos moky
tojos vado vystę pasekmingai iš 

'laikė kvotimus recitalėje, kuri 
įvyko ponios Raben-Micevičie- 
uės studijoj praeitą sekmadienį.

Programai pasibaigus, p. Mi- 
ccvičienė vaišino visus dalyvius

Rengia JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS TAUTIŠKAS KLIUBAS 
SEKMADIENĮ, SAUSIO (JAN.) 28, 1940 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 SO. HALSTED STREET

Durys Atsidarys 3:30 vai. po piet. Pradžia 4:30 vai. po piet.
Įžanga 40c

Bus perstatyta 2 veiksmų komedija “Nesusipratimas Del Kelnių” 
Antra dalis programo koncertinė, kurią išpildys Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio Choras po vadovyste Dorotelės Yuden. šokiai 
prie Ratelio Orkestros. Bug suteiktos garbės dovanos nariams ku
rie nesirgę per 12 iki 24 metų. Sykiu bus priimami į kliubą nauji 
nariai nuo 16 iki 35 metų veltui. Kviečia Komitetas

Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovė
— Rengia Savo —

I? Metų Gyvavimo Parengimą
Sekmadienį, sausio 28 d., 4 v. po pietų,

Savo Svetainėj

14th St ir 49th Ct.
Programoj: Komedija “Uošvė i Namus, Tylos Nebus.” Dainuos Mo
tetu Kultūros ir Chicagos Lietuvių Chorai, Vaidylos LKM Choras. 
Po programo šokiai ir geras orkestras. Kviečiame atsilankyti jaunus 
ir senus.

Ne Chicagiečio įspūd
žiai iš Birutės Pildytos 
Programos— 
Sekmadienį ,

(Iš laiško prisiųsto Muzikos 
žinioms;.

“Atsiprašau už drąsą rašya 
Tamstai, nepažindamas ypatiš- 
kai. Bet turiu padaryti taip va
dinamą ‘išpažintį’.

Būdamas nuolatinis skaityto
jas Tamstos vedamų ‘Muz kos 
žinių’, iš kurių, tūriu prisipa
žinti, ir pažinau chicagieČių dai
lės mylėtojų yeiklą, daugiausia 
susidomėjau su Birutės Choru 
ir jos vedėju, p. Jonu Byansku. 
Kodil? Todėl, kad Birutė yra, 
pagal Tamstos atkartot.nūs ap
rašymus, seniausias lietuvių 
choras Chicagoje, o gal net ir 
visoj Amerikoj. Antra, kad Bi
rutė, kaipo dailės organizacija, 
neturinti jokių politinių ar ki
tų afiliacijų, kaip irgi nuolatos 
pabrėžiama, galėjo išgyventi su
virs trisdešimts metų, įstengė 
sukurti ir palikti tiek gražių 
darbų lietuvių istorijos naudai 
turėjo turėti tokiems darbams 
pasišventusių žmonių. Ant ne
laimės, reikia pasakyti, kad ne
daug tesiranda iš musų inteli
gentijos, kurie įvertina reikalą 
dirbti ir net remti pastangas tų, 
kurie dirba grynai kulturinį 
darbą, be materialio atlyginimo 
arba išrokavinio dėl politinių 
ar kitokių “pozicijų” pagerini
mo. Norėčiau manyti, kad aš 
klystu tokiam supratime, bet 
sekdamas tuos kurie yra nuo
širdus. ir pasišventę darbuotojai, 
galiu suskaityti nepasiekdamas 
didesnių skaitlinių. Gailiuos, 
kad pas mane susidaro tok ai 
įspūdis ...

Todėl man ir buvo tikrai di
delis smagumas būti Cnicagos 
Lietuvių Draugijos metiniam 
parengime praeitą sekmadienį, 
pamatyti, išgirsti ir gėrotis Bi
rutes pildyta programa. Kaip 
Offenbach’o muzikalė komedi
ja — “Sveikam ligos neįkalbū.- 
si” taip ir koncertas darė švel
nų įspūdį, rodė inteligentišką ir 
autoritetingą vadovystę ir gan 
rimto ir tobųlaus talento,

Genovaitė Giedraitienė yra 
tikra artistė, ne vien dainavime 
Ir vaidinime, bet ir režisūroje. 
Pažymėtinai graži dainininke./ 
išvaizda ir tikrai artistiškas sce
noj užsilaikymas, ekspresyvus 
dainavimas, su ypatingai gera 
l.etuviška tarėna ir aiškia dik 
cija, yra didelis turtas šios me 
nininkės. Jos talentas ir gabu 
mas tikrai žavėjo mane. Man 
atrodo, kad ji būtinai turi at
siekti aukštos vietos dailės pa
saulyje. <

Gražų ir tikrai malonų teno
ro balsą turi Antanas Ramins 
kas, kuris, man atrodė, labai 
nuoširdžiai vaidino jaunojo įsi
mylėjusio malunininkaičio rolę. 
Kartu su ponia Giedraitiene, jie
du pateikė mums gražiai išpil
dytas partijas.

Komišką elementą šiame vei
kale išpildė Paul Millcr, kaipo 
ūkininkas Simas, ir Bruno 
druknis-Brooks, jo sūnūs Jokū
bas. Pas mane susidarė įspūdis, 
i<ad šie du artistai buvo tikrai, 
xaip mes papratę sakyti “ai 
aome” šiose rolėse, taip puikiai 
^edu vaidino.
. Bendrai, turiu pasakyti, kad 
visas veikalas darė ne mėgėjų 
vaidintojų įspūdį, bet tikrai ga- 
jių ir gerai prirengtų artistų 
spektaklį. Nors veikalas neilgas 
..r nėra didelio sąstato, bet mu
zikaliai ne lengvas. Už muzika
li prirengimą didelis kreditas 
priklauso Birutės Choro vedė
jui, Jonui Byanskui. Iš atsilie
pimų kuriuos teko pugirsti pu
oli ko j, ponas Byanskas yra lai
komas aukštoj pagarboj už jo 
Igų metų darbus kultūros sri

tyje. ' , •
Pilnai patenkintas spektakliu, 

paskendęs gražiuos įspūdžiuos, 
j ■ laukiau koncertinės programos,

I

dalies. Norėjau pamatyti ir iš
girsti dar tą Jūsų Biiritės cho
rą. Ir čia, lai mdn bus leistu 
pasakyti, ilgi buvau mdioniui 
nustebintas. Koks gražus būrys 
lietuvių jaunimo. Kaip švelniai 
ir ekšprėsyviąi jie pildo tas lie
tuvių kompožitorių dainas. Be
klausant atrodė, lyg tų dainų 
kaip “U^ jūrių marių” (Banai
čio); “žalumo Banga7** (Sarpa- 
liaus); “Laisvės Daina” (Žile
vičiaus) ir “Patekėk Aušrine” 
(Kačanausko) dvasia yra labai 
suprantama ir artima šiems 
dainininkams, su tokiu nuošir
dumu jie pildė jas. Čia irgi jau
čiasi dideli pono Ryansko nuo
pelnai.

Kada išklausiau visos šios 
programos ir asmeniniai pama
čiau ir net su kėliais susipaži
nau iš tų dailės inylėtOjų, kurie 
per metų metus atsidavusia, 
dirba, kad Birutės Choras ne 
vien gyvuotų, bet butų pavyz
džiu kitiems, nutariau parašyti 
Tamstai šį laišką su atsiprašy
mu* už lai, kad įtariau Tamstą 
turint perdėtą įvettihitną biru
tės Choro, jo vedėjo ir darbuo 
tojų svarbos muzikalėj ve kloj. 
Sutinku, kad Birutė užsitarnau
ja viso to kredito, kuris yra jai 
teikiamas.

Maniau turėsiu progos susi
pažinti su Tamsta (matote ne
su chicagietis ir tik trumpam 
laikui buvau Jūsų didmiestyje), 
bet nesulaukiau. i'odel rašau 
savo šiuos įspūdžius, ar vadin
kite kaip norite, kartu linkėda
mas geriausio pasisekimo Muzi
kos žinioms, sykiu ir Tamstai, 
jų vedėjai.

Su pagarba,
A. Ba. .

[Ačiū Jums, p. A. Ba ... s

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

I ... ..................  ■ I > ....   ■

*
O Chicagos mūsos firmos ne
trukus pradės savotiškų vajų 
— nori pripratinti žmones val
gyti daugiau dešrų.

“Grand Opening”
Jau vakar tilpo viešas pa

kvietimas į “John A. Laudont 
Tavern”, 3538 So. Halsted St., 
viešą atidarymą, rengiamą šian
die!) ir rytoj, sausio-January 27 
ir 28 dd. 1940.

John Laudontas, kaipo se
nas bridgeportietis biznierius, 
turi daug draugų ir pažįsta
mų Chicagoje ir apylinkėj, to
dėl tikisi, kad jie visi atvyks, 
linksniai laiką praleisti jo di
delėj, naujoj užeigoj.

.Tolino tavernoj patarnauja 
du “bartenderiai”. Paprastai, 
kas šeštadienį yra pramogos 
jo užeigoje, tad ryt ir poryt bus 
geri muzikantai šokiams ir už
kandžiai prie gerų gėrimų

Tikrai Lietuviškas 
Vakarėlis

Rytoj įvyks šv. Marijos Pa
rapijos ®vetainėje, xprie 35th 
ir So. Union Avė.

Vakarėlio pradžia 7 vai. vak. 
Kviečia Komitetas.

r Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYWOOD INN Prop.

’vetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.,
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chieago, III.

Marąuette Parko 
Namų Savininku 
Vakaras

PETER SUDENT
. At’dnrp nauja vieta ir 

PIKNIKAMS DARŽĄ
Gražus tavernas, patogus 

i'ivsžiavimas.
‘0 W lllth St. Worth. III

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

Pradžia 7:30 vai. vak. Bus 
įvairumų, užkandžių, gėrimų ir 
durų prizų. Įžanga tik 30c, prie 
durų 35c. Tikietus galima gau
ti pas organizacijos narius-es.

Kviečia,
Rengimo Komisija.

UZ 
laišką su “išpažintim” ir įspū
džiais. Džiaugiuos, kad sulaukei 
malonaus siurprizo Chicagoj, ir 
•eigų patalpinimas Jūsų šio laiš
ko (Muzikos Žiniose) bus ant
ras siurprizas, teiksitės atleišti 
man. —N. G.J

=Mabio=
I ........................................................  III ... .............................................................
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Budriko Radio 
Oro Teatras f’
... ?

'.j Sekmadienio , vakare, nuo 
5:30 iki 6:30 vai., Chicagos 
laiku, visa valanda bus pašvęs
ta gerai muzikai ir gražioms 
dainoms iš galingos stoties 
WCFL—970 k.

Programe dalyvaus garsus j 
luetas ir žymus dainininkai 
solistai, kuriems akompanuos 
didžiulė Budriko radio orkes
trą iš penkiolikos instrumentų.

Taipgi įdomi Makalų gyve
nimo drama bus vaidinama 
toliaus. Iš to vaizdelio, kuris 
bus dabar vaidinamas, klau- 
;ytojai turės progą patirti, ar 
Greičius, kuris buvo žuvusiam’ 
laive, išliko gyvas ar ne. Bus 
įdomu pasiklausyti.

—Klausytojas
------------ U -----—---- --- I

Progress Baldų Krau
tuvė Rengiasi Smagiai 
Palinksminti Klau
sytojus

Rytoj, sekmadienį, 11:30 va
landą prieš piet, ir vėl skam
bės oro bangomis gražios dai
nos, mdžika, žinios, paturimai, 
pranešimai ir t. t. Tai bus re- 
guliaris radio programas lei
džiamas pastangomis ir lėšo
mis Progress Furnįture Com- 
pany Krautuvės, 3224 South 
Halsted Street.
Patartina nepamiršt užsistaty- 

ti savo radio ir pasiklausyti. 
O prie to viso radio klausyto
jams bus naudinga išgirsti ge
ros žinios apie ‘Progress Krau
tuvės Sausio mėnesio pabaig
tuvių išpardavimą, kame yra 
geros progos pasipirkti viso
kių namams reikmenų už di
džiai sumažintas kainas.

Re p. Z,

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted Sf
Lietuviški ir Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIUM A S ir 
M. KOVARSKI, Sav.

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

CO. — Wholesale
4707 Š. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCF 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

Mitchell’s TAVERN
2038 West North Avenue

nos užeigos savininkė yra Eli- 
ibeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

STOP YOUR PILĖ
WORRIES

, Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

Kam laukti 
x vėliau 
d a u g i a u • •• -... .  •
kentėti? Štai proga pasveikti be 
įeilio piaustymų operacijos, be 
skausmo ir laiko sugaišties. 20 

>etų patyręs specialistas dakta
ras pasiūlo pagelbą įtikinimui 

ž $2 ar 3 už $5. Rimtose ligo
se—1 iki 3 Kraujo Indų norma
vimo gydymą įrodymui absolutį 
išgydymą laike 1 iki 10 dienų, 

.stabdo kraujavimą— sustabdo 
dribimą, Šlapavimą, pūtimą, ir 
\ausmą. Namų gydymui vaistų 
ležė už $1.00. Ekzaminavimas — 
lieko. Atidėjimai yra pavojus. 
Kam laukti,' šaukis šiandien ar 
rašyk naminio gydymo.

“Free Truth Pilė Booklet” 
DR. P. B. SCHYMAN

• 20 metų patyręs specialistas 
1869 N. DAMEN AVENUE 

Įėjimas per kampinę krautuvę, 
antras aukštas.

Telefonas ARMITAGE 8200
NA-U-39

Rizikuok! MADOS

Jeigu nepašalinsi užsisenėjusiu ligų, tai kasmet jausies neramesniu, o 
prie galo išsivystis kas tai į tikrą ligą. Nelaukite tiek, jei norite svei
kais būti. Ir labiausia užsisėnėiusios ligos išnyko, ne užsispirk i te. Įdo- 
maukitės geru pasekmingo gydymo rekordu, įgytų paskutinių 14 me
tų laiku, gydant tūkstančius su įsisenėjusiom ligom šioj gydymo 
įstaigoj.

VITARIUM
Garsiam Sveikatos Centre Chicagoj

3854 W. MADISON STREET
Šioj įstaigoj turi naujausius gydymo aparatus. Gydo naturaliu-mok- 
sliniu budu užsisenėjusioms ligoms nuraminti ir sveikatai grąžinti...

BE SKAUSMO! BE OPERACIJOS
Vitarium IstalROS gydymo metodai gavo nuostabiai puikius vaisius gydant vyrus ir 
moteris, nuo skilvio ir nervu URM. krauto antplūdžio 1 gslvą, užkietėjimą, tulžies, 
Jukną, nemigos, odos ilgas, reumatizmą, kraujapludi, storosios žarnos, moterų ligas, 
cukrinę, aukšto kraujo spaudimą, nervų uždegimą, prostatą, bronchų uždegimą, dusuli, 
žemą kraujo >. spaudimą, svorio stoką, glaudus, mažakraujystę, gulvagėlą, nusilpimą, 
strengčlą, ausų ilgas, arterijas ir t. t.

Perskaitykite Šiuos Laisvus Paliudymus!
X-Ray Parodo Tlkrąjj Stovi 

Vitarium Health Center:
Ilgai kenčiau vidurių didelius skau

smus ir svoris nukilto. Turėjau chro
nišką užkietėjimą, ką išgydyti nega
lėjau.

Jūsų X-Ray J parodė, kad kenčiu 
storosios žarnos spazmatinj uždegi
mą ir > kraujapludi. Po keletas pa
stangų pajutau pagerėjimą, dingo 
skausmai ir užkietėjimas.

Gerbiu Watten’n metodą, už ge
riausią visų . gerovei gydymo metodų.

Bernard Skyrine
' 5138 S. Albany Avė., Chieago

Niekur Nesijaučiau Geriau
Vitarium Health Center:

Kur tik buvau pirm jus su skaus
mais, hemoroido kraujapludžlu, abo 
j )jau išgijimu. Hemoroidas blogčjo, 
kad nepasičaviau operacijai. Nuta
riau iSmčgintl jūsų būdą, jų pašali
am ą be skausmo ir peilio.

Dabąr jaučiuos kaip niekad geriau, 
atartu visiems sergantiems eiti pas

,U8. '
Dan Kraft,

• 134 N. Cicero Avė., O'dcago

Laisva Nuo Visų Skausmų
Vltarlum Health Center: ,

TrokStu pasakyti visoms moterims, 
kad pirm pradSsiant grydyties pas jus, 
aš gydžiausi nepasekmingai pas kele
tas gydytoji! per 3 metus.

Pasidavusi’' jūsų pastangoms, tuoj 
pastebėjau 'pagerėjimų. Dingo visi 
skausmai, didžiai nusistebėjau kaip 
deskausmis yra jūsų natūralūs gydy
mas ir padedąs nesvelkaujančioms 
moterims.

Mrs. A. Bebetsos.
718 North Monticcllo

Pasekmingas Goiterio Gydymas
Vitarium Health Center:

Prieš metus pradėjau netekti svo
rio, pradėjau nervintis, nusilpau, ken- 
čistr ir skilvio neveikią. Tariaus su 
nekurtais' gydytojais, pripažino, kad 
turiu goiterio užnuodijimą. Nors var
tojau vis kių vaistų, jaučiau blogiau.

Po gydymosi pas jus, nervingu
mas ir silpnumas dingo. grĮžo ir ape
titas. Tyrimai parodė, kad jau nebe- 
uriu goiterio. '

Estelle Bonkowitz
2319 N. California Avė., Chieago

X-RAY
PICTURE OF ANY 

REGION OF THE BODY
A Vitarium Service 

That Ends Gues s.ujork

, ATEIKITE NEMOKAMŲ PATARIMŲ 
PRIE KURIO NORS VITARIUM STABO GYDYTOJO, ARBA, KREIPKITRS 

PRAŠYDAMI NEMOKAMOS KNYGELES APIE SVEIKATĄ.

1253—Namie dėvėti suknelė. Su- 
irptos mieros 12, 14, >16, 18, ir 20; 
aipgi 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
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chieago, HL

Kai Kurioms Dalims Pilnas Pagrindinis
IŠTYRIMAS 

kaikurluose departinentuose, {skaitant 
šlapumo analyzą ir kraujo .... 
spaudimo Ištyrimų

Užtikrinti Moksliniai Gydymo Budai 
Kaikuriuose Dapartnientuose$j ““ $2

ir gydymuisi . . . visas 2 aukštas75 Atskiri kambariai iliugnozui 
' įsteigta 1025 Metals

VITARIUM HEALTH CENTER
' Gydytojų Prležiuroj

3854 W. Madfson St. Tel. Van Buren 5252
ATDARĄ: Kasdien nuo 10 v. r. iki 8 v. vakaro ir fiefitadieųt iki 4 v: popiety: 

Sekmadieni uždaryta. Kviečiame susitarimui,.

NAUJIENOS Pattem Dept 
1789 S. Halsted SL, Chfcage, %. 

da įdeda 15 centų ir

atsiųsti man pavyzdį Na

Mteami ——— per krHM

(Vaidas Ir pavardė)

(Adresas)

OOeetM tr valstija)



šeštadienis, sausio 27, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Diena Iš Dienos
Sidabrinis
Jubiliejus , '

Sausio 27 d., Povilas ir Emi
lija Nesteckis mini 25 metų že- 
nybihio gyveil'mo sukaktį.

Pp. Nesteckiai yra žinomi 
kaipo veiklus ir darbštus orga
nizacijų darbuotojai. Jie pri
klauso prie daugel draugijų, 
kaip tai Simailo Daukanto? Tei
sybes Mylėtojų, Keistučio Klu
bo, Žagariečių Klubo, taipgi E- 
milija Nesteckis yra narė šv. 
Petronėlės. Labai tankiai tenka 
matyti p. Nešteckienę įvairiuo
se komisijose darbuojantis — 
energijos ir pasiryžimo nestin
ga. Jie yra išauklėję sūnų ir

dukrelę.
Paminėjimui šių sukaktuvių 

jų dukrelė Mrs. Bronė R ley 
(vedus) ir sūnūs, Ignas rengia 
party šiandien nuosavuose na
muose, 843 \V. 34th St.

Kadangi rengėjai neturėjo an
trašų visų jų tėvelių draugų ir 
pažįstamų, tai prašo, kad atsi
lankytume! pas juns kartu pra
leisti šį reikšmingų minėjimą.

Aš nuo savęs linkiu Povilui 
ir Emilijai Nesteckis linksmai 
ir laimingai sulaukti auksinio 
jubiliejaus ir su tokia pat ener
gija ir pasiryžimu, kaip iki Šio
lei, darbuotis organižacijose ir 
toliau. M. Žalpienė

bai čfeugi .tai nėra galimumo vi
sus atskirai suniiriėti, 40dėl nors 
per “Naujienas” tfieš norim vi
siems viešai padėkoti.

JUlia ir Petras Petraičiai

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
Erwin Chant, 25, su Marle

Su r m a, 26
Lawrence -Galle, 25, su He- 

len Butkovich, 22
Stanley Ciesewicz, 32, su Mar- 

guerite Storiu, 32

■m
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HELP WANTED—MALĖ 
Darbhąhkų Reikia

RĖIKALINdrAS DRAIVERIS — 
ąlauš įšv«žioiimo bizniui, su biskiu 
kapitalo, arba gali būt partneris. 
Gera proga padaryti gerą gyveni
mą. Šaukti YARDS 1638 dėl smul
kesnių informacijų.
— ---- ---------—.— ------------ ,----- -—

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

216 West Jackson Blvd.

HELP VVAnTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie vienos adatos mašinos. 
Reikalauja didelė suknelių įmonė— 
darbas nuolatįnis. Kreiptis.

TABIN-PICKER and CO., 
4119 Belmont Avenue.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

JONAS PETRAUSKAS, JR.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 26 d.. 2:45 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 17 m. amž., 
gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Joną, motiną Elizabeth, 
po tėvais Tijunaitę, dvinuką 
brolį Povilą, 2 seseris: Bami- 
ce ir Dorothy Preikšą, jos vy
rą Walter ir jų sūnų Antaną, 
dėdę -„Antaną Petrauską ir jo 
šeimą; tetą Stellą Tyzenhoųs 
ir jo šeimyną'ir daug kitų gi
minių.

Kūnas bus pašarvotas 5 va
landą vakaro Antano Petkaus 
koplyčioje, 6834 So. Western 
Avė.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, sausio 30 d., 8 vai. ryto, iš 
kopi. į Gimimo Pan. Šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nubudę liekame, 
Tėvas, Motina, Brolis, Seserys 

ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. GROVEHILL 0142.

Vieša
Padėka

Šiuomi norime padėkoti vi
siems musų giminaičiams, drau
gams ir pažįstamiems, kurie 
taip"skaitlingai susirinko į mu
sų Sidabrinio Jubiliejaus Parę, 
pereitų sekmadienį Marąuette 
Hali patalpose.

Taipgi didelį ačiū tariame vi
siems, kurie mus apdovanojo, 
ypatingai moterų grupei, kurios 
bendrai įteikė labai stambių ir 
vertingų dovanų-Sidabrinį Sct j 
.talui. Kadangi svečių buvo la-

Reikalauja
Perskitų

Peter Barskey nub Clara K.
Barskey

Gavo
Perskiras

X OP’ -
Adeline Kasper nuo Edward

Kasper >

Amerikoj Gimęs, 
Lietuvai Daug 
Padarė

PADĖKAVONĖ

PATYRUSIŲ KNYGŲ SKIRSTY
TOJŲ. West Pullman tron and Me
tai Co., 11954 Šo. Peoria. Pullman 
0534.

SUSIRINKIMAI

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

SMOLER BROTHERS, 
2300 Wabansia.

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

INTELIGENTĖ, PASITURINTI— 
lietuvaitė iš geros šeimos Ir gera

1PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PAVIENĖS Moters, 
eiti į partnerius į taverno biznį — 
jeigu susitarsim, galėsim ir ženy- 
tis. Box 1129, 1739 So. Halsted St.

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

I
iLUV Lt M U Visas Pasaulio

Dalis
KV1ETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Paerabams 

3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

REIKALINGAS PARTNERIS su 
_____ __ 5__ __ $4000 iki $7,500 garsiai naclonaliai 

šeimininkė, ieško draugo inteligen-1 parodai padidinti. Įnašo grįžimo ga- 
to ar biznieriaus iš senesnės kar-|dmybės didelės.-Box 1143, 1739 So. 
tos rimtai pažinčiai. Laiškus siųsti: Halšted St.
Box 1141, 1739 So. Halsted St. ................
—---- ------------------------------ *----------- BUSINESS CHANUES

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI MO- / • Biznio Progos
TERŠ. Mano amžius yra 45 metai. I
Rašyti Box 1133, 1739 So. Halsted fiSU PRIVERSTA AP’ 
st- Ch,cag.°’..1..----------------- LEISTI CHICAGĄ, o
buvoI“d^ti’’IįRkMx°Snen^u“t| turiu gerą bučernę-gro- 
1, 1918 iš Chicago, III. į Jefferson 
Barrack, Missouri, Man labai rei
kalinga dėl Valdžios dalykų. Pra
šau atsišaukti šiuo adresu. Anton 
Streckis, 59 Exeter St., Arlington, 
Mass.

sernę. Dirba 2 bučetiai. 
Parduosiu už teisingą ir 
tinkamą pasiūlymą. Kas 
pirks, laimės.

NAUJIENOS, 
Box 1120.

REIKALINGA VEITERKA. 666 
West 14th Street.ROŽIŲ IR LELIJŲ KLIUBO 

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

—Kviečia Stase Vidugiriutė, rast.
ŽAGARIEČIŲ KLIUBO NARIŲ 

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

REIKALINGA MERGINA 22-30, 
abelnam namų darbui — paprastas 
virimas—-Būti— Gferaš mokestis — 
vakarais liuosa. šaukti Lafayette 
4639. Nedėlioj—Lafayette 3430.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeme Pardavimui

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mo
ters be šeimynos ar merginos, nuo 
40 iki 45 metų—kad butų biškį pa
siturinti ir kuri nevartoja svaigina
mų gėrimų. Esu Michigano farme- 
rys našlys, turiu ir Chicagoje pro- 
pertes. Rašykite Box 1142, 1739 So. 
Hąlšted St. ar šaukite Lafayette 
5973.

tcKi^llLKE-FlktURE FOR-SALĖ 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA ELEKTRINIS Ice 

Boxis, didelis, tinkamas bučernei. 
BOULEVARD 3869. 4553 So. WaL 
lace Street.

PARDAVIMUI 2. AUKŠTŲ plyti
nis su krautuve, modernas flatas ir 
15 akrų garažas, taipgi gretimais 2 
aukštų freiminis, krautuvės ir fla
tai. Gerų pajamų nuosavybė—bar- 
genas. Savininkas 650 W. 43th St.

MERGINA BENDRAM MAMŲ 
ruošos darbui be skalbimo. Eiti,— 
$8, Geri namai. North Side.

Longbeach 1416. 2,000 KAURŲ 
NUPIGINTA 50%

Neatsišaukti, sempeliai, didelės 
mieros, orientali kaurai. NeatsiŠau- 
Kti, 6x9, 8x10, 9x12, 9x15—$3 iki 
$18. Neatsišaukta 716x9, '9x12, 
9x13%, 9x18 $4 iki $24. Nauji 4x6, 
6x9, 8x10, 9x12, 10%xl5 $10 iki$39. 
iNauji Wiltons, 8x10, 9x12, 9x15 $35 
iki $55. Tikri Orientali 2x4, 4x6, 
6x9 iki 9x12, $6 iki $75.

Checker Cleaners 
WARE HOUSE 6208-16 S. RACINE 
Kasdien, antr., ketv., šeštad. vakare 

Tel. ENGLEWOOD 9051.

FURNISHĖD ROOMS 4- ±0 RENT
Gyvenimui Kambariai

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

J. Urbonas, 3137 W. 38th PI.

sumanymų yra lengva, bet jį 
atlikti reikia gerų norų ir di
delės energijos.

Musų Kazys atliko tų, didelį 
darbų — pats pirmas, ir už ta
me parodytų pasišventimų, taip
gi visus kitus nuopelnus Ame
rikos lietuviams, gauna iš Lie
tuvos Kun. Gedimino ordenų. 
Tų pagarbos žęnklų jam įteiks

TIKRAS BARGENAS. Septynių 
kambarių bungalow, insuliuota — 
Holland Air Conditioning sistema, 
2 karų garažas—geras susisieki
mas. $600 Įmokėti, Tikusią kaip ren- 
dą. 6350 So. Rockwell St.U

> ><:

VINCENTAS LUBERSKIS
Kuris mirė sausio 4 d. ir 

palaidotas tapo sausio 8 d., 
1940 m., o dabar ilsis Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse. Amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsi- 
dėkavoti. tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse, giminėms ir draugams 
suteikusiems gėlių vainikus ir 
aukotojams šv. Mišių. Taipgi 
dėkojame d visiškiems tėvams 
iš bažnyčios. Marijos Karalie
nės Dangaus, kurie atlaikė į- 
spudingas pąjpalęĮą^.už jo sie
lą, dėkojame p-iai G. Giedrai
tis už malonų giedojimą laike 
mišių, dėkavojame grabne- 
šiams, taipgi ir graboriui J. 
Raleigh, kuris savo geru ir 
mandagu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinastį, 
taipgi dėkavojam ir Žagariečių 
klubui už vainiką. Pagaliau 
dėkavojame visiems žmonėms 
dalyvavusiems laidotuvėse.

O tau musų mylimas vyre, 
tėve ir broli, sakome: ilsėkis 
ramybėje.

Nubudę liekame
Moteris, Duktė, Sunai, Mar
čios, brolis ir Jo šeima, sesuo 

if jos šeima

<Kazys Steponavičius.
/

“Tarp daugelio pašauktų yra 
mažai išrinktų”.

Aš manau, kad tie žodžiai tei
singi. Mes šiame pasaulyje gau-

RENDAI FORNIŠIUOTAS KAM
BARYS apšildytas, geras susisieki
mas vaikų nėra, nebrangiai — visi 
patogumai. 2436 West 45th St.

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

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

GRAŽUS, ŠVARUS 
pavieniui — Gera 

Be valgio. 4024 
Avė. Lafayette

RENDON 
KAMBARYS, 
transportacija 
So. Maplcwood 
4189.

VVliULESALE FUKNllUlife 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

’A ' k) m

P. Daužvardįs, . vasario 14 d., 
Evergreen, Golfo Klube, 92nd ir 
W es ler n a v bli u e.

Į tas iškilmes, ncabcjojain, 
susirinks visi p, Steponavičiaus 
draugai ir bendradarbiai. Jas 
rengia komitetas,, susidedantis 
iš pp. Chas. Kriščiūno, 
Rakščįo, Gc^Npiinjlų, J 
ir žemiau pasirašiusio.

įmokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
lik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su-

CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir KailiniaiKAS KĄ TURITE MAINYTI.

Bargenų namai Marųuette Parke, 
2 flatų mūrinis kaina $6800.00. 2 
flatai ir štoras mūrinis, kaina $9800 
—2 flatų po 4 kambarius, medinis 
kaina , $3500.00. Turiu visokių kito
kių bargenų: namu ir farmų.
• - O* P. SUROMSKIS, ■ • '

Tel. PROSPECT 0176.

NORTHERN SEAL FUR COAT 
neveik naujas. Paaukuosiu už tik
tai storage mokestį, 15.00. Hermano nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago 
Gangel, Room 843—190 N. State St. 111. Phone Republic 6051.

ŠTAI JIE ČIA?Tiesa, imisų visų troškimai yra 
dideli, bet retas kuris savo tiks
lus pasiekiam.

• Kazys Steponavičius yra vie
nas pašauktųjų ir, be jokios a- 
bejonės, yra ir tarp “išrinktų
jų”- <

Lietuva įvertina jo nuopelnus 
Amerikoj ir yra pas‘ryžusi pa
rodyti jau/savo pagarbų ir pa
dėkų. Jis tos pagarbos yra pil
nai užsitarnavęs.
— Jis yra Amerikoj gimęs jau
nas lietuvis, visų savo amžių 
praleidęs tarp lietuvių. Jis ne 
vien išauginę kelis gerus cho
rus, bet jis pirmas Amerikos 
lietuvių istorijoje pastalė anie-

SLA 6-to Apskričio
Konferencija Rytoj

į

ašarvotas J, F. Eudeikio koplyčioj, 4605 So. Hermi- 
aidotuvės įvyks Antradieni, SAUSIO 30 d., 9 vai

0

sekamo-

PirnL

se vietose: * 4- >
Milda Autu Saies, VICtory 

1696
Ch. KrišęįįiųiSj YARds 2503
J. P. Rakštis, IIAYmarket

ĖARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

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

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS maras 
1180 Archer Avenue 

Phoae LAFAYETTE 5800

Lietuvos visuomenės akis —( 
Kaune ir kituose Lietuvos mie
stuose. Svajoti ir planuoti tokį

JUOZAS KANTAUSKAS,
Gyveno adresu 11241 So. Centrą! Park Avenue

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 25 dieną, 7:45 Valahdą 
vakaro, 1940 tn., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Kauno guber
nijoj, Kražių parap., Sodelių kaime. Amerikoj išgyveno 41 m.

Paliko dideliame nubudime moterį Agniešką, po tėvais 
Baltrušaitę, 3 sūnūs: Joną, marčią Juzefą, Antaną ir marčią 
Marijoną, Juožapą ir marčią Jean, 4 „dukteris: Juzefą Dubrish, 
žentą Martin Ellis, žentą Konstantiną, Adolphiną Kuchinską, 
žentą Kazimierą, Oną Kennedy, žentą Bruce; 11 anūkų. Taip pat
gimines: Šveikauskus, Baltrušius, M užgeri u s, Pilitaiiskus, Ba
lnius, Kuchipius ir Šimulius ir jų šeimynas ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės Tel. Triangle 0133.
Kūnas pašarvotas J, F. Eudeikio koplyčioj, 4605 So. Hermi- 

tage Avė. Laidotuvės įvyks Antradieni, SAUSIO 30’ d., 9 vai. 
ryto iš koplyčios l S v. Christinos parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. JUOZAPO KANTĄUSKO giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
MOTERIS, SUNAI, DUKTERYS IR GIMINĖS.

Laid. Direktorius J. F. Eudcikis, Tel. YARDS 1741.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ii 
«4THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748’50 West 47th St. Phone Yards 5069

ANTANAS SHIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno .38 m.
Paliko dideliame nubudime 

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

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

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

Nubudę liekame, z 
Moteris, Dukterys ir Kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. .Eudeikis, 

tel. YARDS 1741,
Maloniai prašome nesiųsti 

gėlių

3555
Geo. Norbutas, YARds 4799 
“Naujienose”. 1 -
Komitetas kviečia visus daly

vauti šiose iškilmėse ir pagerbti 
musų užsitarnavusį, daug vei
kiantį čiagimį lietuvį, p. Stepo
navičių.

Komiteto Narys, ‘
Dbminikas Kuraitis

blo- 
beismente, 

Randasi

APIE 30,000 KETV. PĖDŲ, kiek 
miško prie grįsto miško kelio (tuoj 
į šiaurę nuo Roosevelt Rd.) vaka
ruose nuo La Grange kelio, kaina 
$375, $75 pinigais, $5 mėnesy.

Box 1147, 1739 So. Halsted St.

6 KAMBARIŲ KATEDŽĖ (reikia 
dėmesio atkreipti) apie 2 akrai prie 
Michigan ežero (1 blokas šalia) grį
stas tykus kelias, 2 blokai kaimas, 
byčius, upper Lake Co., apie 20 
minutės' ŠIAURĖJE nuo High- 
land Park. Kaina $2J000, $3000 pini

ngais, $25 mėnesy. Box 1145, 1739 
So. Halsted St.

Kuopų išrinkti ' delegatai 
skaitlingai rėngiasi dalyvauti 
šioj svarbioj metinėj konferen
cijoj, kilti įvyks rytoju sausio 
28 d. Gicėrb; III., 1-inų vai. po 
pietų, Lietuvių Liubsybės Sa
lyje. v .

SLA šešto apskričio konfe
rencijos, kaip yra žiiioina, ba
la žingeidžios ir įdomios. Čia 
susirenka veikliausi ir patyrę 
veikėjai iš įvairių kolonijų ne 
tik Chicagoje, bet iš poros ki
tų valstijų, k. t. Indiana ir 
Michigan. Todėl yra svarbu 
visiems delegatams dalyvauti 
ir išplėsti pražintj tarp rinkti
nių. veikėjų. . K. J. S.

* ... < -. .

Įvesdins Naują 
Valdybą

Pp. Pocių svetainėje, .6908 S. 
Wcstern avenuę šįvakar, 7:30 
P. M., įvyks 15-lo wardo Lietu
vių Demokratų Klubo susirin
kimas, kuriame bus įvesdinta 
nauja klubo valdyba, su pinin 
I?. J. Dowiatu priekyj. Visi na4- 
riai ir nares yrą prašomi skail- 
Jingai atsilankyti, taip-'gi atsi
ves Ii draugus. Duokles vyrams 
— 50c., už metus, moterims —-

TIKTAI $19 MĖNESY. Namas 
dvigubos konstrukcijos (2x4 studs, 
16 inch centers), konkryto balkių 
pamatas, 6 kambarių vieta (4 kam
bariai visai dekoruoti ir užbaigta 
maudyklė) vanduo, baigta sanitarė 
sistema, grįstas kelias, elektriką, 
fikčeriai, .arti didėlios viešosios mo
kyklos ir busų linės tiktai 10 mi
nučių šiaurvakary nuo Oak Park, 
žemi mokesčiai. Kaina $2575, pato
gus įmokėjirnai. 15 metų FHA pas
kola užgirta. Box 1144, 1739 So.
Halsted.

Atdara sekmadieniais 1 vai. popiet 
- iki 5 vai. popiet. 

* * *
CICERO SPECIALAS

Freiminė katedžė ant konkrito 
kų pamato, ir flatas 
Kurs neša $15 į mėnesį.
Morton Parke. Kaina tiktai $2900. 
Buk pats šeimininkas!

* * *
BERWYN SPECIALAS

6 kambarių bungalow prie Clinton 
Avė., Berwyn. Lotas 50x137, furna
so šiluma. Garažas. Našlė priversta 
parduot greitai už tiktai ......  $3950

* * ♦
STICKNEY SPECIALAS

Kainuoja tik $3800. Pamatyk šian
dien! 5 kambarių bungalow, lotas 
33x125, naujas furnasas. Garažas.

. ♦ * *
LAWNDALE SPECIALAS

6 kambarių plytinis namas prie 
Ridgevvay Avė., arti 24-tos už tik 
$3700, 2 karų garažas, gera vieta.

. . r * * *
’ BROOKFIELD SPECIALAS

Modernas 5 kambarių plytinis bun- 
galow su furnaso šiluma. Lotas 
34x126. Garažas. Savininkas sako: 
“Parduodu už tiktai .......... $5300”.

Z * *
OAK PARK SPECIALAS

Euclid Avė., arti Garfield “L” 5 
kambarių bungalow. Dideli kamba
riai, karštu vandeniu šildomi. Sto- 
keris. Lotas 40x125. Labai puiki 
vieta, 2 karų garažas. Kaina tik 
$6500.

bariai užpakaly, 5 kambariai ant
ram aukšte. Namas naujai pertaisy
tas, karšto vandens šildymas. Tuo
jau nuosavybė. Tiktai bloko iki 
“L” stoties, Cermak Rd. ir Ogden 
Avė., gatvėkario line. Pasiulykit 
tiktai $5750 ir tas namas bus jūsų.

♦ ♦ ♦
ELMWOOD AVENUE

Modernas 5 kambarių bungalow 
prie Elmwood Avė., Berwyn. Taip
gi vienas kambarys viškuje, fur- 
naso šildymas, 
Kaina

2 karų garažas.
tiktai .......   $5400

* * *

ALBANY AVENUE
2 flatų plytinis prie Albany Avė. 
arti Cermak Rd. 4 ir 4 kambariai, 
Garažas, labai platus lotas. Kaina 
tiktai ...............  $2750

* *
CICERO FORKLAUZERIAI

2 flatų plytinis namas, 5 ir 5 kam
bariai, oeismentas, furnaso šildy
mas. šis 2 flatis kainavo $11,000. 
Pasiulykit tikt.ai $4850 ir busite jo 
navininku. Randasi Cicerai tiktai 1 
blokas nuo gatvėkaria linės!

♦ * *
ISPANŲ STILIAUS

4 kambarių ispanų stiliaus narnas 
South Berwyn už tiktai $3560. In- 
^ulįuotas, Furnasu šildomas.

♦ ♦ *
OAK PARK AVĖ. ' ’

6 kambarių bungalow prie Oak 
Park Avė., Berwyn už tiktai $4150. 
Furnasu šildomas, uždari porčiai. 
Lotas

ŽMOGUI NORINČIAM ' įsigyti 
šęimyninį ūkį ar vištų ganyklą, 
apie 56,000 ketvirtainių pėdų, prie 
grįsta kelio tarpe Maywood ir vil
ią Park, arti Roosevelt Rd., elek
triką, geros mokyklinės aplinkybės. 
Kaina $475, $100 pinigais, $5 mė
nesy (Užgirta 15 metų, FHA pas
kola). Box 1144, 1739 So. Halsted 
------- 74.1.................... .. .................. ............ ..—------------ ■ ■

NIEKAD NETURĖJOME PO 2 
akru nuosavybės, (ėst) grįstas ke
lias, arti Lawrence avenue ir Man- 
nheim kelio, užgirta 15 metų pas
kola, elektriką, turtinga derli že
mė. Kaina $750, $150 pinigias, $10 
mėnesy. Box 1143, 1739 So. Halsted 
Street.

i ...——i „u.i. ■ ■«< <■.      j.

PUIKI KATEDŽĖ, MAŽA farma, 
keletas minučių nuo miesto ribų,

* *
RIVERSIDE SPECIALAS

6 kambarių namas prie Blackhavvk 
kelio. Furnasu šildymas (Holland 
furnasas). Air-conditioned- Lotas 
50 pėdų pločio. Garažas. Kaina tik 
$5800.

♦ * * 
PARKHOLME

2 flatų plytinis, ir 5 kambariai, 
karšto vandens šildymas, 2 karų 
PLYTINIS garažas. 49th Avė, tarpe 
21-mos ir Cermak Rd. Kaina tiktai 
$6800. Labai geram stovy. Nepavė- 
luokit!

37^x125.
♦ ♦ ♦

PIRMŲJŲ MORGIČIŲ
’ PARDAVIMAS..J >

$1500, ant penkių kambarių namo. 
Eurnaso šiluma ir garažas. Termi
nas trys metai. Palūkanos iŠ 5% 
metinių, mokamai pusmečiais.

$2000. ant dviejų flatų plytinio 
namo, 4 ir 4 kambariai. Trijų metų 
terminas. Palūkanos iš 5% metinių, 
mokama pusmečiais.*

/
Abu namai randasi Ciceroj ir pir

kėjai gaus prie visų morglčių po
pierių, Mortgage Title Guarąntęe 
?olicy, kurį išduoda Chicago Title 
and Trust Co.

vidus reikia taisyti, gretimais kje- bungal 
tas kelias. Kaina $975, $196 pini-’blokotas kelias. Kama $975, $195 pini
gais, $12 mėnesy. Box 1148, 1739 
So. Halsted St.

APIE 5 AKRAI MIŠKO pletva- 
karėsfe nub miešto ribų, aukšta gra-» 
•ži vieta ąžuolų ir didelė dauba. 
Kas valanda bus: 
školoa ir laisva f 
1739 So. Halsted St. • y... Y/-..--

♦ * ♦ .
TIKI ĄR NE!

Savininkė išvykdama į kitą valsti
ją parduoda savo gražų plytinį 
bungalow prie 60th Ct. tik

nuo Cermak Rd.» 6 kamba
riai, Rockwool insuliacija, karsto 
Vandens šiluma,,' 2 karų garažas, 
įkainuota greitam pardavimui už 
........  $5850

SYKORA

tiktai
• * .

PULASKI ROAD 
inė bizniavo nuosa-

REALTOR 
2411 So. 52nd Avenue, 

CICERO, ILL. 
Tel. CICERO 453• • •

25 metai Real Estatc Bizny 
ATDARA Sekmadieniais 1 vai.' po

sąs i vidmiestl. Be 2 aukštų plyti
Už $875. Box 1146jvybė prie Pulaski Rd. farpfe 21-os ATDARA Sekmadieniais 1 va
— ir Carmąk* Rd. Krautuvė ir2 kam«j^ • pietų iki 5 vai. po pietų.
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CENTRAL MANUFACTURING BANKAS 
GRĄŽINS 60 CENTU NUO DOLERIO

Išmokės Depozitoriams Dar Apie 15%
Didžiulis Bridgeporto ban

kas, Central Manufacturing Dis- 
triet Bankas, kuris užsidarė 
bankinio kracho metais, sugrą
žins depozitoriams apie 60 cen
tų nuo dolerio.

Tokią skaitlinę paduoda val
stijos auditorius E. J. Barrett, 
kuris šią savaitę pradėjo skelbi 
Ii užsidariusių bankų rapor
tus. <

Central Manufacturing Dis- 
triet Bankas jau išmokėję de
pozitoriams 45% dividendą ir 
Ilgainiui išmokės dar apie 15%. 
Su tuo bankas užbaigs likvida
ciją. Dividendų greitu laiku 
negalima tikėtis.

Auditorius Barrett paskelbė 
ir raportus apie sekamus, ban
kus. IŠ jų pasirodo štai kas: /J ’ fit'i

Likvidaciją baigia:
Citizens Trust and Savihgs 

Bank
Lyons State Bank ir
Congress Park State Bank.
Pirmasis šiomis dienomis iš

mokos depozitoriams 1.7% di
videndų, antrasis — 4%, o tre
čiasis i— 18%.

Iš Citizens banko depozito-' 
riai bus atgavę 31.7 centų nuo 
dolerio, Lyons bankoje po 39 
centus, . o Congress banko de- 
pozitoriai — po 63 centus.

Dividendų per kurį, laiką ne
mokės sekami bankai:

(Skaitlinės skliauteliuose pa
rodo kiek- bankai jau išmokė-1

JAUNAS LIETUVIS ŽUVO, DU SUŽEISTI 
AUTOMOBILIO NELAIMĖJE

Bank (38

State Bank

(20%, žada

jo ir kiek dar žada mokėti).
Boulevard State Savings

Bank (25%, dar 10%)
Brainerd State

y2%)
Brighton Park

(40%, Žada 10%)
Brookfield State

5-10%)
Bryn Mawr State Bank

(82%, žada porą%)
Builders and Merchants Bank 

and Trust Co. (45%, žada 5%)
Calumet City State Bank 

(20%) , ,
Central Oak Park State Bank 

(61l/2%)
Chatfield Trust and Savings 

Bank (62.2%)
Chatham State Bank (15%)
Cheltenham Trust and Sav

ings Bank (83%)
Chicago

(52%)
ęhieago Lawn State Bank 

(Nieko nemokėjo ir fūrbut nie
ko nemokės)

Cicero Trust and
Bank (25%, žada dar

Citizens Bank of
(5%, žada dar 5%)

Citizens State Bank
rose Park (5%, žada dar 5%)

Citizens Trust and Savings
Bank (30%, išmokės dar 1.7%)

City State Bank of Chicago

Bank of Commerce

Surinko $102,714 
Suomijai

Kvotą Pasiekė, Bet Aukas 
Rinks Toliau

Chicagiečiai jau sudėjo $102*,- 
714 Suomijos gyventojų šelpi
mui. Viso suomiai gavo dau
giau iš chicagiečių, bet kiti pi
nigai neįeina į paduotą sumą 
kurią sukėlė Suomijos šelpimų 
Fondas (Finnish Relief/frund)+ 
veikiantis per buvusio prezi
dento Hooverio suorganizuotą 
nacionalį fondą. Vietos suo
miai, skandinavai ir pasiuntė 
nemažai aukų per savo organi
zacijas ir per Suomijos atsto
vybę.

Fondo kvota buvo $100,000, 
bet jo viršininkas. /Philip R. 
Clarke skelbia, kad rinks aukas 
ir toliau, neš jos gausiai plau
kia ir chicagiečiai rodo notą 
toliau aukoti. >

Įvairios suomių ir kitatau
čių organizacijos Chicagoj ren
gia eilę didelių parengimų, ir 
jų pelną taipgi skiria Suomi
jai,

Nori Prašalinti 
Prok. Courtney

'Cį,
Ryšy su bylomis dėl balsa

vimų netikslumų advokatas 
Harrington vakar padarė rei
kalavimą Pašalinti iš pareik 
prokurorą 'T, J. ČoUrtney. Har
rington įtęikė reikalavimą, vy
riausiam kritninaiid teismo tei
sėjui PrystaUkiųi.

Courtnėy yra kaltinamas pra
sižengimu pareigoms.

• ■■•A. •■ ■ ■ ■ ... ..........

Susižeidė, Bet Nepa
sisekė Pabėgti

T0WN OF LAKE 
metų townoflakiętis

22 
Charles 

Dkcey sunkiai apsipiaustė kai 
šoko per langą, bandydamas 
pabėgti iš New City nuovados 
kalėjimo. Bandymas nepasise
kė.

Dacey gyvena adresu 4336 
South Hermitagė avenue. Jis 
buvo suimtas kamantinėjimui 
apie 'vogtą automobilį.

JAUNUOLIAI SURENGĖ ĮSPŪDINGA PRO 
GRAM4 NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMUI
. ‘'..•ii ..Pi : ‘

a • - ' ■ . i ' ...

Iškilmės Įvyks Vasario 4 d. Tai “Lietuvių 
Dfena” Cicero Stadione

Vasario 4 -- Lietuvių Diena

Savings

Chicago

of Mel-

Columbia State Savings Bank 
(421/2%, žada dar 5%) 

(Bus daugiau)

Paslydo ir įvažiavo į gatvekarių stotį
--------  ’ f. J 1 
o antroji prie Halsted ir Ran- 
dolph gatvių. f \

• Ties 3763 S. Wabash Avė. 
automobilis mirtinoj suvažinė- 
o 49 metų chicagietį, NVillie 
Saunders, 3349 Prairie Avė.

Jo Gyvybės 
Nepasisekė Išgelbėti

Mirė 10 Metų Cicero 
Berniukas

Apskričio ligoninėj vakar 
rytą pasimirė 10 metų cicerie* 
tis, David Zuck, 4920 W. 30th 
street. Jis sirgo sunkia ir pa
vojinga kaulų liga.

Daktarai buvo > atsišaukę j 
visuomenę prašydami kraujo 
berniukui, zir aukotojų atsira
do, bet kraujas negelbėjo.

Berniukas gavo ligą sausio 
9 d., paslydęs ant ledo ir susi
žeidęs koją.

Pieno, Išye?iqtpjai 
Ruošiasi Oriu,. 
Su “Konkurentais”

Slidžios gatvės atėmė gyvy
bę 17 metų jaunuoliui iš Mar
ųuette Parko. Jis žuvo, kai pa
slydo automobilis, kuriame va
žiavo su dviem draugais, ir at
simušė į gatvekarių stotį.

Užmuštasis buvo 17 melų 
Jonas Petrauskas, nuo 2344 
72nd Street.

Nelaimė įvyko prie 25-tos ir 
State gatvių.

Užgavęs ledu aptrauktą ne
lygumą gatvėj* automobilis lė
kė į šoną, atsimušdamas į au
tomobilį pastatytą prie šali
gatvio. Nuo jo vėl atsimušė ir 
užlėkė ant gatvekario stoties.

Automobilyj buvo, apart 
Petrausko, 23 metų Frank Jo
nikas, taipgi marąuetteparkie- 
tis, nuo 7131 South Campbėll 
Avenue, ir 22 metų Stariley 
Maskalunas, nuo 4634 South 
Whipple Avenue. Maskalunas 
buvo prie vairo. Jis nedaug 
nelaimėj-nukentėjo, bet Joni
kas buvo sunkiai sužeistas. Jis 
guli Wesley Memorial ligoni
nėje.
Kitos Automobilių Nelaimės

^Grisella Furst, 56 metų 
pabėgėlė iš Austrijos buvo sun
kiai sužeista, pakliuvusi po 
automobiliu prie Roosevelt ir 
Francisco gatvių. Ji atvyko 
Chicagon su vyru Morris apie 
mėnesį laiko atgal. Automobi
lio vairuotojas, Irving Wein- 
berg, 3855 Arthington St.,% bu
vo apkaltintas neatsargiu va
žiavimu.

• "Hit-and-Run*’ automobi
listas suvažinėjo ir sunkiai su
žeidė 75 metų . northsidietį, 
Walter Gingalą, 982 N. Marsh* 
field Avenue. Nelaimė įvyko 
prie Ashland ir Chestnut gat
vių. . . /

• Vakar ir užvakar vakare 
įvyko dvi gatvekarių-automO- 
bilių kolizijos,' kuriose aŠtud- 
ni žmones buvo sužeisti. Pir
moji kolizija įvyko tarp auto- bendrovė ruošėsi tai padaryti Heidenblut, nuo 9714 S. Homąh 
mobilio ir Wabash Avenue užvakar po pietų, Illinois Com-avenue.
gatvekario prie Benton placeJmerce komisijos įsakymu. ĮLaramie ir Harrison gatvių.

Areštuos už
Važinėjimą be 
Naujų Laisnių

Ims po $8.50—$10.50 
Pabaudos

Ateinantį ketvirtadienį mie
sto ir apskričio policija pradės 
gaudyti automobilistus, kurie 
dar neturi naujų 1940 laisnių.

Jeigu automobilis bus be 
valstijinių laisnių, automobilio 
savininkas turės užsimokėti 
$8.50 pabaudos. Jeigu neturės 
ir miesto laisnių — tai pabau
da bus $10.50.

Sprogimas Varnišio 
Dirbtuvėj

Frank Lewis Varnish Com- 
oahy dirbtuvėj, 2340 N. Hoyne 
Avenue, užvakar vakare spro
go 500 galionų tankas varnišo. 
Visas dviejų aukštų triobesys 
buvo sukrėstas iki pamatų, bet 
pasiliko vietoj—tik be langų.

----------- s.

Draudimas Prieš 
Telefonų Bendrovę

■L

RYTOJ “NAUJIENŲ” RADIO PROGRAMAS 
BUS LABAI [DOMUS

Dalyvauja “Naujienų” raštinė ir p-lė 
Ona Skeveriutė

Lygiai kaip 11 valandą ryto, rytoj, atsukite 
savo radio priimtuvą ir iš stoties WGES., 1360 k. 
išgirsite “Naujienų” radio programą.

Programas bus sutvarkytas kitaip, negu iki 
šiol. Taipgi išgirsite įvairių žinių, pranešimų ir 
gražių dainų, nds dalyvauja Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio Choras—ir “Naujienų” “Raš
tinė” su savo klientais.

VAKAR CHICAGOJE

Sutinka Priimti Algų 
Sumažinimą

Chicagos pieno išvežioto jų 
unija rengiasi kovai su “nepri
klausomoms” pieninomis, kų^ 
rios parduoda pieną į krautu
ves “eut-rate” kainomis, /kė
liais centais žemiau regųliarės 
pieno kainos. • . . z ? ž t

IŠvežiotoj ai . sutiko ■, ■. jpriiįpji 
“laikiną” algų sumažinimą, ku
rio reikalavo pienines, taipgi 
įgaliavo savo viršininkus tartis 
su pieninėmis apie priemonės 
suvaržymui “nepriklausomų” 
pieninių biznio. ’ . /

Sumažinus išvežiotojų algas 
•pieninės galės atpiginti pieną 
ir tokiu budu eiti konkurenci- 
jon su “eut-rate” firmomis.

•0Susekė “Suokalbį’ 
Asesmentus 
Mažinti
Apskričiui Kainavo 6 Milionus 

Dolerių
'-j ALPU-?

Cook apskričio asesorius J. 
C. Clark vakar paskelbė spau
dai, jog jisai susekė “suokal
bi” mažinti asesmentus turtin
giems asmenims ir korporaci
joms. Už kyšius, paprastai ne
mažus, keli jo raštinės tarnau
tojai numušdavo nuosavybių 
vertę perpus arba net dau
giau.

Per tų tarnautojų pasidar
bavimą apskritis peiliai prara
do $6,000,000, kuriuos kitaip 
butų sukolektavęs mokesčiais. 
Kaltinamų asmenų, vąrdų ase
sorius Clark neskelbia.

. v

Vasario 16 d. lietuviams yra 
brangi diena tai yra Lietu
vos nepriklausomybės sukaktu 
vės. šiais metais Įabai iškilmin
gai šias suĮ;ak(uVb^ pdmintsi- 
ine tuo, kad dabar galime pa
sidžiaugti ir/Lietuvos sostinės 
Vilniaus atgayihlū.

Ta proga vasario 4 d. 'Cice
ro Stadiitme, prie 52 Avė. ir 19 
gk-ruošiama iškilmingas Lie
tuvos nepriklausomybės 22 me
tų sukaktuvių paminėj mas, 
kurį rengia komitetas suside 
dąs iš jaunimo.; ♦

Jaunimas ne'Štautej.s
' ' • - . : ’ x ‘ ' •/ .' ■ l’. K 1

q.Kai kurie sako, kad dabarti
nis Aiųęrikos jaunimas «ištau- 
tėjęs, ir ka$l. jiems visai nerupi 
tautos reikalaisrVisai netiesa.

• ’ J ' ‘ ” i ' ► A

Lietuviška dvasia' raudasi kiek
vieno čiagimusio... jaunuolio šir
dyje. Jaunimas į irgi darbuojasi 
tautiškoje dirvoje ir kelia, lie
tuvių vardąjvisękiąis badais — 
vieni lavinasi^ jįętuviškas dai
nas ir skleidžia visubhienėj, 
kiti atsižymim sparte, ir. kur tik 
yra proga i-r— visuomet pabrė
žia, kad jię yra flietuviai; kiti 
atsiekia gabumas moksle; vėl 
kiti darbuojasi ^jįyairiose lietų; 
viškose organį^acijpsę. žodžiu 
sakant, kiekvienas aršiaip ar 
tąįp parodo savo lietuvišką dva-

Tad ir šia proga jaiiįiimds sii- 
ej o ir sudarė komi tefą/, suside
dantį iš darbščių Chicagdš / jąiį- 
nųoijų veikėjų ir jie visa š'i’di- 
mį jjatbUbjaši, kad šis 22 metą 
tie tavos neprikląusomybės pa
minėjimas ? butų vienas ižkit * 
mingiausių. Ir suprasdamas da
bartinę padėtį Vilniuje, komi
tetas skiria didesnę dalį ^ėlno 
Vilniaus reikalams, Kita dalis 
pelno skiriama palaikymui ar
timesnių santykių tarp sporti
ninkų įvairiose Ąmėrlkos kolo
nijose ir paruošimui sporto 
jlimpijadų. ; . ?

Programa b.ijį, įvairi. Bus 
rinitas pamįpėjimaš Liet, nė 
priklausomybės sukakties; da- 
yvaus artistai, keįi žymus kai 
;ėtojai; dalyvaus* Amerikos lie
tuvių sporto žvaigždės; base- 
ball rungtynės^; įloš sportinin
kai, kurie dalyvavo Lietuvos 
□limpi j ado j; taipgi dalyvaus ir 
vetimtaučių komanda.

tų, nes tai bus vienintelis tokis 
parengimas. Tad, lietuvi, ir tu 
neatsilik nuo Vasario 16 d. iš-

ro Stadiume vasario 4 d.
M. B.

Bet Shales
Išliko Gyvas

Al- 
st.,

26 metų waukeganie'is, 
bert Shales, 670 McAllister 
išliko gyvas, bet iš troko pali
ko tik šipuliai, kai North Shore 
traukinys jį sudaužė prie Dug- 
dale avenfie kryžkelio. Shales 
buvo sutrenktas ir apkapotas. 
Guli Doust* ligoninėj, Wauke- 
gane.

Kanadietis Jonas
Garliauskas Norėtų
Pasimatyti Su
Jonu Tumu
' Vakar puvo užėjęs į “Nau
jienas” p. Jbrias Garliaiiskas 
iŠ Flin Flon, Mani lobą (Kana
da). Į Chicago jis atvyko pir
mą kartą. Pageidauja susitikti 
su p. Jonu Tumu ii; p-ia Ra
dauskiene.

Chicagoje p. Garliauskas ža
da pabūti apie savaitę laiko, o 
paskiii važiuos į , Rochesteri 
Minu., kur jis sveikatos rei
kalais lankys Mayo brolių kli-

,‘P-as Garliauskas yra susto
jęs Curtih Hbtel, 4151 S. llal- 
$ted St. Ten j iš yra užsiregis
travęs kaipo Garll. Jo kamba
rio’ numeris yra 19.

Karo Žemėlapiai
spal-Naujienose galite gauti 

vuotą Europos žemėlapį su pa- 
visų didesnių mie- 
kurį galėsite sekti 
veiksmus.
žemėlapio pusėje

; j . .
Apskričio teisėjas Fisher va

kar išleido laikiną draudimą 
prieš telefonų bendrovę, sulai
kydamas ją nuo nutraukimo 
telefoninio patarnavimo dvie- 
joms bendrovėms. Abi firmos 
priklauso šen. Seritellai ir už- * 
siima /platinimu informacijų^ 
apie arklių lenktynes. Telefonų še 48 metų chicągietį, : Joseph

Žuvo Po 
Traukiniu

«*-----

Pelnas Vilniaus Jiėtuv‘ams į
Gal kas pamanys, kad nėra 

.-eikalinga: tokioj plaįlOs prog
ramos. šis paminėjimas . yra 
ruošiamas ne . vien, kad lietu
viai dalyvautų, rnęs jau jie pil
iai supranta svarbumą vas. 16 

d. ir žinome; kšįd dalyvaus. No
rime , parodyti ir , svetimtau
čiams, kad mes esame nepri- 
Klausoma tauta, ir, kad (lidžiuo- 
jamės esą lietuviai.

Lietuvos konsulas Chicagoje, 
P. Daužvardis, nuoširdžiai re
mia šį jaunimo puikų darbą it 
komitetui teikia naudingų pa- 
tą|i|hų. Šį padengimą remia 
daugelis ir svetimtaučių ir su
silaukta gražios medžiaginės 

Nelaimė įvyko prie paramos nuo jų. 
* ‘ ...... .

/// ''

L” traukinys vakar užmu-

žymėjimais 
^Įų, pagal 
visus karę

Antroje
vra pasaulio kraštų ir salų są- 
’ašas, su pažymėjimais jų di- 
lumO ir gyventojų skaičius. 
; Kaina 15c.

Naudokitės “Nau
jieną” Informaciją 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
Apie porą mėnesių atgal 

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informącijų Biurą

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

I    ■ . ■ . ............. ■■■ ■ — MįA. wii ■!!, » 1^ ■■■ ■ ■!■» UI

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” ... - ...

.4 '

——— ■ i
Savo kambaryj užsidaręs 

vo pamestas $100,000 čekis,1 užvakar nusišovė 16 metų jau- 
priklausantis Cudahy Packing 
Co., bendrovei. Vakar jį atra
do. Policija ir bendrovė slepia 
smulkmenas apie įvykį.

• Nuo 4814 Fletcher avenue 
nežinomas vagilis pasivogė tro- 
ką, priklausantį Champion skal
byklai, 250*0 Fullerton avenue. 
Rezultate dingo 17-kos North- 
sidės šeimynų skalbiniai.

• Policija suėmė 41 metų 
moteriškę Anna Taylor, 6345 
S. Sangamon Street, ir apkal
tino ją nelegalės operacijos pa
darymu. Operuotoji jauna mer
gina guli St. Elizabeth ligoni
nėj, sunkiai sužeista.

Vidurmiestyj užvakar bu-

Oras Chicagoj
Vakar ir šiandien

nuolis, Henry Tanras, 1531 S. 
04 th avenue, Cicero j. Sirgo.

• Sekmadienį įvyks įdomios 
lenktynės tarp arklio ir auto
mobilio ant Gray’s Lake ežero. 
Ledas ten labai slidus, be pe
lenų, ir parodys neužginčija
mai ar arklys ar automobilis 
gali geriau ledu važiuoti. Au
tomobilis bus be grandinių ant 
padangų.

• Chicagos Saugumo Tary
ba (Safety Council) perspėja 
automobilistus atsargiai važiuo
ti šalinėmis gatvėmis. Jos ne- 
vien yra slidžios, bet suspau
sto sniego ir ledo nelygumai 
labai lengvai išmeta automo
bilius iš kontrolės.

• 50 kolegų iš Summerdale 
nuovados siūlėsi jam pagelbė
ti, bet policistas Thomas P. 
Creely vakar pasimirė po ne- 
pasekmingos vidurių operaci-

4 laipsnių žemiau zero šaltis 
siautė mieste ir apylinkėse, kai 
chicagiečiai vakar rytą sukilo 
važiuoti darban. Bet apie 9-tą jos. Jam reikėjo kraujo ir trans- 
valandą jau buvo zero, ir po.fuzija buvo padaryta, vienok 
to kas valandą temperatūra'ji nepagelbėjo. Creely buvę 42 
kilo. Pietų laiku buvo apie 10 
ir daugiau virš zero.

Šiandien ir sekmadienį 
mainos ore nebus.

Mirė Nuo Šalčio
Del šalčio gavęs širdies 

ką pasimirė 63 melų 
Carbaugh, Indiana 
Beit gelžkelio svičmonas. Jis 
krito negyvas darbo metu, prie 
104th ir Muskegon Avenue.

metų amžiaus ir gyveno, 4240 
N. Mead avenue. 

? , ii ii ♦ • 4
'• Chicagos priemiesčio ,Na- 

perville republikonai rengia 
“republikonų dieną” pagerbi
mui prezidento Lincolno. Jie 

ata- nustatė bilietams 25 centų kai- 
Louis 

Harbor

per-

Galį Išgydyti 
Kai Kurias' 
Smegenų Ligas

ną, ir pasiuntė kvietimą pre
zidentui Rooseveltui į minėji
mą atvykti. Rooseveltas atsiun
tė rengėjams 50 centų už du 
bilietus, nes “nori prie iškil
mių prisidėti”, bet atsiprašė, 
kad negalės dalyvauti.

• Amerikos liuteronai, su
sirinkę methei konvencijai 
Chicagoj priėmė rezoliuciją 
peikdami prezidentą už pasky
rimą neoficialio atstovo Rymo 
Vatikane. Tai esą priešinga 
Amerikos tradicijoms. Jie taip-

Vėliausias numeris Ameri
can Medical Association Jour
nal (Daktarų Žurnalo) rašo, 
kad trys New Yorko daktarai gi nutarė sukelti $500,000 šel- 
suradę būdą išgydyti tam tik-Įpimui liutoronų, nukentėjusių 

Europos kare. ,
• Nuo perkaršto vandens 

vonioj, 44 metų Marie Moizis 
gavo širdies ataką ir pasimi
rė. Ji gyveno 6952 W. 183rd 
St., Tinley Parke.

'• Giminaitės vakar gavo ži
nią iš Suomijos, kad savano
rių suomių oro laivynan įsto
jo chicagietis George R. Folds 
iš Lake Foresto. Karo pradžioj 
jis įstojo Franci jos kariuome
nėn, bet ten nebuvo kas veik
ti, tad pęrsikėlė Suomijon.

• Maliorius Tom Papas, 5457 
Belmont buvo uždarytas Bride- 
well kalėjime kur turės išdirb
ti $100 pabaudą. Jis buvo nu
teistas už sumušimą moteriš
kės, Louise Banner, kuri gy
vena jo namuose.

• Alinėj, 1301 West Van 
Buren buvo rastas negyvas 45 
metų 
rodo,

rą rūšį smegenų ligų, kurios 
ikišiol būdavo pragaištingos. 
Minimą rūšį ligos gauna žmo
nes sergą pelagra ir alkoholi.- 
kai Minimiems daktarams 
siseke ligonis išgydyti su 
galba nikotininės rūgšties.

Marųuette Parko 
Lietuvių 
Susirinkimas

pa- 
pa-

John D. ^Simans, pirmininkas 
Marųuette Parko Lietuvių Pilie
čių Klubo praneša, kad rytoj 
po pietų (1:00 P. M.) parapi
jos salėje įvyl^s organizacijoj 
susirinkimas. ,

Klubas gyvuoja jau su virš 15 
metų ir daug pasidarbavo mar- 
ųuetteparkiečiams, išreikalauda
mas iš miesto įvairių patogumų, 
patarnaudamas piliečiams, etc. 
šiuo tarpu Klubas rengiasi rei- 
kėlauti “swimming poolo” savo 
apylinkei.

Sumanymus, skundus, patari
mus — neškite organizacijai, 
nes visų nuomonės yra reika
lingos pasekmingai darbą vary
ti. .

Susirinkimas svarbus, tąd vi
si kas gali, prašomi dalyvauti.

Kor.

virėjas Joe Fontaną, 
kad jisai nusišovė.
Policija suėmė' tris 
berniukus bevagiant

Al

17 
ge-metų 

rimus iš degtinės sandėlio ties 
3326 W. Madison street.

• Per klaidą išgėrė nuodų 
ir mirė 45 metų chicagietis 
WiUiam Moore, 1931 N. Ke4- 
vale avenue.




