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SUOMIAI ATMUŠĖ NAUJAS RUSU ATAKAS
Atsiėmė Pitkaranta miestą

fACMfc-NAUJIENŲ Photol
Prezidentui Rooseveltui sausio 30 d. sukako 58 me

tai amžiaus.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

PADĖJO Į ŠALĮ REZOLIUCIJAS REKO
MENDUOJANČIAS 3-ČIĄ ROOSEVELTO 

TERMINĄHELSINKIS, . Suomija, sau
sio 31. — Naujas rusų atakas 
šiaurėje nuo Ladoga ežero 
miai atmušė. Devyni rusų 
kai sunaikinti. Antradienį 
ki rusų lėktuvai nušauti. 

---X---X—X--
LONDONAS, Anglija,

šio 31. — Premjeras Chamber
lain praneša, kad Britanija tu
ri 1,250,000 kareivių. Antra
dienį paskandintas vokiečių 
submarinas —• pirmas mėginęs 
užpulti talkininkų laivų 
vejų.

_____„„ __ _c ____  Praeis 
kiek laiko iki suomių pilnai 
laimėjimas pasirodys.

Generolas Saivo, Suomijos 
apgynimo nuo oro atakų vir
šininkas, išleido pranešimą apie 
rusų lėktuvų nuostolius. Rusai, 
sako pranešimas, pražudė jau 
300 lėktuvų. Žuvo 800 rusų la-

HELSINKIS, Suomija, sau-atakuoja rusų urmu, 
šio 31.
katas trečiadienį sako, kad ra
sų atakos keliuose punktuose 
siauroje nuo Ladoga ežero ta
po atmuštos. Devyni rusų tan
kai sudaužyti.

Komunikatas mažai teprane- 
ša apie kitokią veiklą. Tačiau 
neoficialus pranešimai kalba 
apie miestą Pitkaranta. Tas 
miestas yra 20 mylių toly nuo 
Rusijos — Suomijos rubežiaus. 
Rusai paėmė jį karo pradžio
je. Dabar miestas sugrįžęs į 
juomių rankas.

Pitkaranta pozicija svarbi 
Suomių operacijose palaikyti 
apsuptas dvi rusų divizijas, 
šitos divizijos nebeturinčios 
paisto. Jos tačiau dar turi 
amunicijos. Suomiai laukia jų 
amuniciją 
iėdami jas, 
nmumo.

Sakoma, 
šiaurėje nuo 
iretiniai jau 
Jau, turėdami kur kas mažiau 
Kareivių nei rusai, suomiai ne-

Suomijos komuni-

išsibaigiant, puldi-
neduodami joms

rusų ofensyvas
Ladoga ežero te- 
sulaužytas. Ta-

Suomiai prašo 
pagalbos

PARYŽIUS, Francuzija, 
šio 31. 
spaudos atstovais trečiadienį 
Suomijos pasiuntinys Francu- 
zijai, Dr. Harri Holman, pa
sakė, kad Suomijos armija yra 
pasmerkta mirti, jeigu nesusi
lauks daugiau pagalbos karui 
su rusais.

Armija gali padaryti vieną 
stebuklą, pareiškė pasiuntinys, 
bet ne visą eilę.

Pasikalbėjime
sau

su

Suomiai ruošia nau
jus talkininkus sau

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 31. — Suomiai ruošia nau
jus “karius”. Vieni jų paeina 
iš Grenlandijos ir Alaskos, ki
ti iš Laplandijos ir net iš Si
biro. Tai yra šuns, kuriuos 
suomiai trėniruoja karo reika
lams. šitų šunų užduotis bus 
gabenti amuniciją kariuomenei 
esančiai toliau nuo vieškelių, 
parvežti 
punktus
Jų keliai eis ne vieškeliais, ku
riuos rusų lėktuvai bombar
duoja, bet per girias ir ežerus, 
atokiai nuo pramintų takų.

į pagalbos teikimo 
sužeistus kareivius.

PILDOM
INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST.

suo- 
tan- 
pen-

sau-

vertus, rusų lėktuvų 
užmušė 400 civilių 
gyventojų ir sužeidė

Antrą 
bombos 
Suomijos 
930. Rusų lėktuvai padarė 642
atakas prieš Suomiją, numetė 
20,340 bombų ir atakavo 207 
vietoves, kurios neįeina į karo 
zonas. 24-riais atvejais jie bom
bardavo 
nes.

Rusų 
atakavo 
nešimų,
kas Salia fronte, čia jie susi
laukę sustiprinimų iš Kareli
jos fronto. Sustiprinimus su
daro bendrai 
ne tie, kurie 
riavo iki šiol.

bažnyčias ir ligoni-

trečiadienj
Gauta pra-

lėktuvai 
Rovaniemi. 
kad rusai pradėjo ata-

geresni kareiviai, 
Salia fronte ka-

Suomija turės kon 
cesiją New Yorko 
parodoje 1940 m.
NEW YORK, N. Y., sausio 

31. — New Yorko parodos vy
riausybė paskelbė, kad Suomi
ja pirma atnaujino kontraktą 
koncesijai parodoje 1940 me
tais. Kontraktas pasirašytas 
gruodžio 19 d.

Kalba apie Suomijos 
darbininkų “žu

dymą”
MASKVA, sovietų Rusija, 

sausio 31. — Oficiali sovietų 
žinių agentūra Tass pranešime 
iš Stockholmo pasakoja, jogei 
Suomijos valdžia “nužudžiusi” 
šimtus darbinipkų, palankių 
Kuusineno režimui Terijokuo- 
se, kurį rusai sukurė.

[Kiti 
Stalino 
te patį 
lį, kur

pranešimai sako, kad 
vyriausybė jau pasiun- 
Kuusineną y aną pasau- 
skausmų nėra.]

Rusai ir japonai 
pajėgė susitarti 

rubežių

ne- 
dėl

31. 
de-

Nenorit Įvelti į karą 

neutralių šalių

TOKIO, Japonija, sausio 
— Devynias savaites tęsėsi 
rybos Mančuko ir Mongolijos 
rubežiui nustatyti.

Trečiadienį Japonijos užsie
nių reikalų ministerijos) atsto
vas, Yakichiro Suma, painfor
mavo, kad derybos nutruko, 
nes Japonijos, Mančuko, Mon
golijos ir Rusijos atstovai ne
pajėgė susitarti. Derybos buvo 
vedamos Harbine.

Japonijos ir Rusijos preky
bos derybos darančios progre
so.

13 britų--žuvo kau
tynėse

kon-

sau-
Nacių pranešimai

COLUMBUS, Ohio, l__ 1
31. — Angliakasių konvenci
jos rezoliucijų komisija padėjo 

šalį 47 rezoliucijas, 
rekomenduoja užgirti 
Roosevelto kandidatūrą 
čiam terminui. Komisijos 
cija iššaukė debatus.

Angliakasių konvencija 
ėmė rezoliuciją smerkiančią 
Nacionalinę Darbo Santykių 
Tarybą.

Ypatingai Taryba smerkia
ma dėl to, kad ji leidžia dide
lėse pramonėse, kuriose darbi-

sausio, ninkai yra suorganizuoti in
dustrinės unijos pagrindais, su
daryti mažas amatninkų uni
jas.

Pavyzdžiui, tarp 3,000 Chi
cago Hardvvare kompanijos 
darbininkų leista suorganizuo
ti paskirą 40 neva amatninkų 
lokalą. Jeigu tokia praktika lei
džiama Chicagoj, tai gal būt 
ateity Darbo. Taryba leis orga
nizuoti neva amatninkų burius 
pačioje angliakasių unijoje. <1 
tai reikš pramoninės unijos 
draskymą, sako angliakasiai.

kurios
prez.
tre-
ak-

pri-

LONDONAS, Anglija, sau
sio 31. — Trečiadienį kalbėjo 
premjeras Chamberlain. Ak
centavo mintį, kad Britanija 
nešimoj a įvelti į karą neutra
lias šalis. Apeliavo j Ameriką 
ir į Japoniją, kviesdamas jas 
palaikyti draugingus santykius 
su Britanija.

Britanija turi 1, 
250,000 ginkluo

tų vyrų
LONDONAS, Anglija, 

šio 31. — Britanija šiuo 
;uri 1,250,000 kareivių namie, 
Francuzijoje, Indijoje ir kituo
se strateginiuose punktuose, 
pareiškė premjeras Chamber
lain trečiadienį.

Britanijos karo laivynas yra 
veiklus. Kaipo pavyzdį, Cham
berlain paminėjo vieną šarvuo
tį, kuris nuo karo pradžios iki 
šiam laikui jau padarė 34,000 
mylių kelionę.

Antradienį, pasakė Cham
berlain, paskandintas vokiečių 
submarinas. Vokiečiai skelbia 
lėktuvų atakas prieš britų pre
kybinius laivus Anglijos pa
kraščiuose. Dauguma tų atakų 
kreipiama prieš anglų žvejų 
laivus ir laivelius. Atakos tik
rumoje rodo ne vokiečių smar
kumą, bet žiaurmą.

* K

WASHINGTON, D. C., sau
sio 31. — Sočiai Šecurity Board 
sako, kad Jungt. Valstijų 
džia pereitų metų spalių 
nesį teikė kuone 17-kai 

TpLjionų asmenų pašalpos.

val- 
mė- 
mi-

Anglija, sau-LONDONAS, 
šio 31. — Nuo karo pradžios 
iki šiam laikui kautynėse su 
vokiečiais žuvo 13 britų ka
reivių, 24 sužeisti ir vieno pa
sigendama. • ': ‘%-

Viso britų nuostolių vakarų 
fronte buvo — 758 kareiviai. 
Bet, išėmus sakytus augščiau, 
kiti nukentėjo dėl ligų ir ne
laimių keliuose.

Pasirodo, ■; keliones vieške
liuose yra pavojingesnes, negu 
Vokietijos ugnis vakarų fron
te.

—X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, 

šio 31.
sako, kad paskutines dvi die
nas Vokietijos lėktuvai paskan
dino 18 britų laivų Anglijos 
pakraščiuose.

—-X--X-- X--
TOKIO, Japonija, sausio 31. 

~ Gautais čia pranešimais, Ru
sija pasiuntė kai kurias savo 
kariuomenės divizijas iš Sibi
ro į Suomiją. Sibiro kariuo
menė lengviau pajėgianti at
laikyti Suomijos šalčius. Ta
čiau Sibire palikta apie 400,000 
rusų kareivių.

< --X—X X—
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 31.> H®' • Lėhki jos 7 • valdžia 
Francuzijoje paskelbė raportą 
rodantį, kad naciai, okupavę 
Lenkiją, nužudė 18,000 lenkų.

--X-- X-- X--
LONDONAS, 

šio 31.
liai Francuzijoje nuo karo pra
džios iki šiam laikui buvo 758 
vyrai. Bet didelė dauguma ši
tų kareivių nukentėjo dėl ligų 
ir nelaimių vieškeliuose, 
13 žuvo nuo vokiečiu 
vakarų fronte.

--X--X-- X--
NEW YORK, N. Y.,

31. — Britanija samdo Ame
rikos aviatorius mokinti jos 
armijai lakūnus Kanadoje.

Hitleris suintensy
vins karą — mano 

vokiečiai
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 31. — Kalbėdamas perei
tą antradienį Hitleris pareiš
kė: britai ir franeuzai susi
lauks kautynių, kurių jie pra
šė.

Šitą Hitlerio pareiškimą na
cių spauda ypač akcentuoja. 
Taigi spėjama, jis esąs ženk
las, kad artimoj ateity Vokie
tiją suintensyvins karo veiks
mus. >

Naciai nužudė
18,000 lenkų

sau- 
laiku

Samdo Amerikos 
aviatorius Brita

nijos tarnybai
NEW YORK, N. Y., sausio 

31. — Britanijos atstovai nori 
pasamdyti 35 Jungt. Valstijų 
aviatorius. Jie reikalingi kai
po mokytojai Kanadoje ruošti 
naujūs lakūnus Britanijos ar
mijai.

Valdžios kontrolė 
elektrai Japonijoje

TOKIO, Japonija, sausio 31. 
— Japonijoj jau kurį laiką 
jaučiamas trukumas elektros 
jėgos. Jis pasidarė taip aštrus, 
kad ministerių kabinetas nu
tarė paimti elektros kontrolę 
savo žinion. Manoma, trukumas 
dar kurį laikę aštrės.

Anglija, sau-
Britanijos nuosto-

Naciai paskandino
18 laivų Į dvi dienas

Užsakyta pastatyti
Kanadoje laivų $13,- 

200,000 sumai
OTTAWA, Kanada, sausio 

81. — Transporto ministeris 
Howe paskelbė, kad pereitą sa
vaitę Karo Reikmenų Taryba 
(Jave užsakymų Kanados laivų 
statybos įmonėms pastatyti 
naujų laivų sumai $13,200,000.

ir tik 
ugnies

sausio

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 31. — Vokietijoj paskelta 
trečiadieni, kad paskutines dvi 
dienas — antradieni ir trečia 
dienį — nacių, lėktuvai paskan
dino 18 laivų Anglijos pakraš
čiuose. 14 jų buvo ginkluoti 
komerciniai laivai, o keturi 
trulių laivai.

, Daugiau nei 50 žmonių 
vo laivų nelaimėse.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 31. — Lenkijos valdžia 
Francuzijoje paskelbė raportą 
apie nacių šeimininkavimą Len
kijoje. Raportas rodo, kad nuo 
vokiečių okupavimo iki šiam 
laikui naciai nužudė 18,000 len
kų. Masiniai sušaudymai buvo 
vykdomi turgavietėse.

Vokiečiai naikino lenkų pa
minklus ir bažnyčias. Prievar
ta vijo gyventojus iš vienų 
apylinkių j kitaš, įgabeno juos 
galvijų vagonuose dideliam šal
ty. Tik vienoje apylinkėje, prie 
Sandomierz, 30 vaiku sušalo z C
galvijų vagone.

Visi faktai, sako lenkų pra
nešimas, yra rūpestingai patik
rinti.

Priešingas cenzūrai 
Amerikoje

pa-

Zll-

Išvadavo 400 iš snie 
go pusnių Škotijoj

Starhemberg įstojo
Francuzijos ka-

LONDONAS, Anglija, sau
sio 31. — Trečiadienį pasiekė 
Crawford miestelį, Škotijoj, 
specialus traukinys. Jis paėmė 
400 žmonių, kurie susispietė 
mažame miestelio viešbuty, kai 
pūga nukirto jiems kelią išva
žiuoti. Viešbuty jie išbuvo nuo 
pereito šeštadienio. Jiems grė
sė net badas.

Rumunija šaukia 
tarnybai 2,000,000 

kareivių
BUCHAREST, Rum unija, 

sausio 31. — Rumunija šaukia 
kariuomenės tarnybon daugiau 
vyrų. Mobilizuotų kareivių 
skaičius į 30 dienų pasieksiąs 
2,000,000 vyry.

nuomenen
sau- 
von

PARYŽIUS, Francuzija, 
šio 31. — Kunigaikštis 
Starhemberg įstojo Francuzi
jos kariuomenėn kaip pėstinin
kų leitenantas.

Praeity jis buvo Austrijos 
vice-kancleris ir vadovavo Au
strijos fašistams. Jis ieškojo 
glaudesnių santykių su Musso- 
linio juodmarškiais ir prieši
nosi Hitlerio įsigalėjimui Au
strijoje. Neseniai Hitlerio vy
riausybė konfiskavo jo turtus 
Austrijoje.

ST. LOUIS, sausio 31. — 
Kalbėdamas keleto šimtų ra
šytojų ir skelbėjų susirinkimui 
karo sekretorius Woodring pa
reiškė, kad jis butų priešin
gas cenzūrai Amerikoje net 
jeigu karas kiltų. Amerikos 
spauda, Woodringo manymu, 
esanti pakankamai ištikima ša
liai ir turi pakankamai sveiko 
proto neduoti džiaugsmo prie
šams. Tat cenzūra butų berei
kalinga net ir karo metu.

Kaltina bankininką 
WPA darbo išnau

dojimu

Teisingumo departa 
mentas netyrinėja 
kunigo Coughlino 

veiklos

INDIANAPOLIS, Ind., sau
sio 31. — Federalus Grand 
Jury indaitino (apkaltino) ban
kininką Arthur V. Browną pa
naudojus WPA darbąz pagerin
ti tas apylinkes, kuriuose jo 
paties ir jo bendrų reali savas
tis randasi.

wLzA 0 E3
Chicagai ir apieijnkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

Nepastovus; gal būt įiek 
pasnigs; temperatūra nedaug 
tepasikeis; paųlė teka 7:04 v. 
r., leidžiasi 5.j03 v. v.

Televizijos ilgis bus 
padidintas

25,000 balių antra 
dieni

sausioNEW YORK, N. Y,
31. — The Radio Corporation 
of America praneša, kad tapo 
surasta priemonė televizijai 
transliuoti į tolimas vietas. Te
levizijos ilgis bus praplėstas 
nuo 50 mylių iki 1,000.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 31. — Teisingumo Depar
tamentas trečiadienį painfor
mavo, kad jis netyrinėja pa- 
skilbusio katalikų kunigo Cou- 
ghlino veiklos. Pasirodžiusi 
prieš keletą dienų spaudoje |i- 
nia, buk departamentas ketina 
daryti tyrinėjimą, buvusi ne
tiksli.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 31. — Prez. Roosevelto gim
tadienio proga antradienį vi
soj šaly surengta apie 25,000 
balių. Parengimų pelnas eis 
kovai su vaikų paralyžiaus li
ga. Manoma, parengimai šįmet 
bus davę apie $1,000,000 pel
no.
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Linksmos nuotaikos 
iš Pietų Amerikos

ANDŲ ARAS PASAKOJA, KAIP METROPOLIJOS 
PONAS LANKĖ IR GLOBOJO DURLINGIUKUS

PIETŲ AMERIKOJE.

(Tęsinys)
Dabar inan štai kas įdomu. 

Jei skrandančių žmonių yra, tai 
kodėl jų tarpe negali būti lietu
vių? Mano giliausiu įsitikinimu, 
žiloje senovėje lietuviai gyveno 
netiktai Europoje, bet ir šiau
rės bei Pietų Amerikose. Juk 
Niagaros slenksčiai dar ir šian
dien tebeturi lietuviškus pavadi
nimus. Tatai įrodo, jog tos upės 
pakraščiais kadaise gyveno lie
tuviai. Jeigu jie ten gyveno, tai 
kodėl jie negalėjo gyventi Ar
gentinos arba Čilės kalnuose, t. 
y. Kordiljeruose ir Anduose?

Taigi dar prisiminęs mano 
Maskvos kolegos mokslinius iš-

ijai ir visuomenei pra-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

radimus, žūt būt nutariau ir aš 
ką nors nepaprasto išrasti arba 
atrasti. Todėl tvirtai pasiryžau 
vykti į minėtus kalnus ir su
rasti sparnuotus lietuvius. Juo 
labiau tatai man rūpėjo išban
dyti, nes draugija žodėjo apmo
kėti mano kelionę. Kom’andiruo- 
siu savę devyniems mėnesiams, 
o
nešiu, kad vykstu Pietų Ameri
kon ilgesniam laikui lietuvių 
(nesparnuotų) reikalais. Jei pa
siseks kelionė ir pasieksiu savo 
užsibrėžtą tikslą (rasti savų tau
tiečių su sparnais) tai draugija 
be abejonės mane išrinks savo 
pirmininku iki gyvos galvos. 
Pagarsėsiu, kaip dar niekas iki 
šiol nepagarsėjo. Paskui draugi
ja išleis gražiai iliustruotą kny
gą su mano plačia biografija 
apie mano didelius nuopelnus 
mokslui ir tautai, o taipgi ir vi
sai žmonijai. Busiu garbinges
nis už aną mano maskvinį kole
gą. Jam rūpėjo naujos utėlės ir 
vabzdelių pasturgalėliai, man gi 
svarbu sparnuoti žmonės ir dar 
letuviai...

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Haisted St

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

čia buvo pono pirmininko 
himnas apie save. Toliau kalbė
sime jau mes savo nuosavomis 
lupomis apie tolimesnius pono 
pirmininko žygius.

II.
Ponas pirmininkas jau karš

tame Pietų Amerikos mieste 
karštai veikia, daro visokerio- 
pus žygius. Lanko mokyklas, 
draugijas, priiminėja žmones, 
renka iŠ tarnų ir tarnaičių, šo
ferių ir porterių įvairius plet- 
kirs apie svarbesniu^ asmenis, 
be to, davinėja visokiausius pa-* 
tarimus nemokamai, todėl klien- 
telę turi daug didesnę, negu

COPQ. NttDLECRAFT SERVIC6, INC.

WALL HANGING PATTERN 2403
No. 2403—Išsiuvinėtas paveikslas.

GRANE GOAL GOMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONtTAS Mine Rtin iš geriausių mainų, 
daug dulkiu išimta Perkant $7.65

5 tonus ar daugiau ..... ........ f...... ........  ■
PETROLEUM CARBON COKE $7ta75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Balęs Tax ekstra.

f. - MII
• > M f f rjBU ‘-JTJ IHŲ < f \ .9 «nW11V J*'

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
| 1739 So. Haisted St, Chicago, UI.

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

No. 2103

I Vardas ir pavardė...

Adresas

Kaune; Atstatydina mokytojus 
iš vietų už tai kam jie tautiškai 
veikia ir komunistėlių bei da
vatkėlių neklauso. Pašalina iš 
laikraščių redaktorius, kad per- 
mažai apie jį rašo.

Tuo tarpu kunigai bažnyčio
se prezidentą sodina išdabinto
se garbingiausiose vietose, laiko 
iškilmingas mišias, sako kupi
nus pagyrimo pamokslus. Pas
kui taip girdo jį visokiausiais 
brangiais likeriais, kad dažnai 
prisehia kaip lėvonų parvežti 
viešbutin. Prezidentas gerai ge
ria, gerai valgo, o dar geriau 
dainuoja ir mergaites kibibina. 
žodžiu, dienomis jis miega, po
pietėmis priiminėja žmones, o 
naktimis linksminasi iš visos 
dusios.

Bežiūrint karštame mieste 
prabėgo du karšti menesiai. Pa
sidarė laikas važiuoti arčiau 
prie užsibrėžto tikslo. Preziden
tas, atvykdamas į didžiausį Lo
tynų Amerikos miestą, džiūga
vo, nes žinojo, kad žinomasis 
Kostas tame mieste gyvenąs, sa
vo gazietoje “Balse” moka iš 
niekų padaryti garsenybes. Jis 
ir mane mokės iškelti, kaip rei
kiant, — galvojo prezidentas.

Bairėse aukštas svečias buvo 
sutiktas kaip nepaprasčiausias 
asmuo. Uostan atvažiavo jo pa
sitikti net pats ministras su sa
vo maršalkomis, prisistatė laik
raščių redaktoriai su pieštukais 
ir bloknotais rankose, atgužėjo 
buvusių, esančių ir busimų or
ganizacijų delegacijos, mokyto
jai su mokiniais, fotografai it 
'visa eilė davatkų, kurios pir
mininkui nubučiavo rankas, ir 
skverbus...

Po šito iškilmingo sutikimo 
neilgai reikėjo laukti, kai kolo
nijos savaitraščiai patalpino po
no prezidento dailią fotografiją 
su biografija bei aprašymu jo 
nuopeliiingiausių nuopelnų me
nui, teatrui, spaudai, elektrai, 
davatkoms, namų savininkams, 
išeivijai, diplomatijai,•totarie- 
,čių klubui, ir dUu$*.dadg * kitų 
žengtų ir/ nėžengtb jo žingsnių 
suminėjo. Tačiau prezidentui 
nepatiko, kad laikraščiai jį ap
rašydami pažymėjo jo tikrus 
metus. Labai jis buvo nepaten
kintas kodėl jo nepadarė jau
nesniu. Taipgi nepatenkintas 
jis buvo tilpusiais jo atvaiz
dais. Daugumoje atvaizdų jis 
buvo be skrybėlės ir. jo plika 
galva labai skyrėsi iš kilų. Vė
liau fotografai jo fotografijose 
užtepdavo šiek tiek “plaukų” 
ant prezidento plikės.

Bairėse ir jo apylinkėse dau
giau ne du menesius rengė jam 
vaišes gangreit kasdieną ir kas. 
vakarą p. ministras, aukštesni ir 
žemesni valdininkai, draugijos, 
jų pirmininkai, bendrovės, fa
brikantai, namų savininkai, re
daktoriai, mokytojai, mokyklų 
tėvų komitetai, duonkepiai, 
Griaučiai, žydai, davatkos, foto
grafai, įvairiausi artistai, spor
tininkai ir kiti. Laike vaišių, 
kaip čionai yra priimta, sako* 
ma daug kalbų ir daug geria* 
ma ir dar daugiau dainuojama 
p. pirmininkui chorvedžiai!1 
jant.. Tai jo pasididžiavimų pa
sididžiavimas. Jis visur it kiek
vienoje vietoje kalte kaldavo, 
kad jis dabar geriau dainuojąs, 
negu Kipras Lietuvoje.,.

Jis dažnai gyrėsi, kad apie 
aštuonis metus kiaules ganęs. 
Tai buvo viena tikriausių teisy
bių, nes to ilgo stažo žymių dar 
r dabar matėsi jame likusių 
gana daug. Gal tai ir buvo to
dėl, kad musų oficialus asme
nys jo nenorėjo rodyti aukš
tiems vietos žmonėms, kad ne
sugadinus jų nuomonės apie 
aukštus lietuvius.

Prezidentas labai mėgo čia de
klamuoti. Jo deklamacijomš 
daugelis ir susižavėjo, daugiaų- 
sja tai buvo davatkos. Tatai j fe 
pajutęs deklamuodavo visur, 
kur tik būdavo: per pietus, va
karienes, įvairias vaišes, taip pat 
mokyklas lankydamas, parengi
muose ir net restoranuose bū
damas. Gatvėje ir toje vienas ei
damas delklamiiodaAth Pagaliau

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tftkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvihirtią 
teumatiSkų skausmą, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir Šiaip rau
menų skaudė jimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lint- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain* 
Expellerio su inkaru ant dėmutės.

Jis Bairėse laikėsi, kaip Go
golio revizorius. Jo nedėkingu
mas, savimeilė ir didelis įsivaiz
dinamas pradėjo visiems įkyrė
ti. Kai kurie rimtesni žemaičiai, 
matydami, kad p. prezidento, 
apart vaišių niekas kitas nein
teresuoja, pradėjo šiauštis ir 
burčyti prieš jį, o nekurtos mo
terėlės tai stačiai žadėjo šluoto- iMrs. A. K. JARUSZ

Physical Therapy 
and Midwife

Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mlch. City 

2799—R3.

Vyrų Kalba 
—Mano žmona visada 

paskutinį žodį.
ima

cen
tą.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3S5«

mis iššluoti už jų dukrelių ki- 
bitumų, Sakydavo jo, girdi, se-1 j 
nis žmoną ir vaikus pametė, su

kas ki* 's^i° ten su kažkokia “šanso- 
iiete”, o čia atvykęs musų duk
teris nori iš kelio išvesti.

Kartą pas p. pirmininką at- 
“daktaras” S. Jis pirminiu-

jo ir kalbos būdavo ne 
ta, kaip deklatnucijps, kadangi 
jis visur ir visados tą patį kal
bėdavo. Tankiai tekdavo išgirs
ti iš musų tautiečių tokius išsi- ejo 
reiškimus: “neblogai jis dėklą* kui papasakojo apie savo dide-| 
nuloja apie save,, apie kiaules, liūs darbus ir nuopelnus užsie- 
bekonus, karves, i pieną, sviestą, nyje vargstantiems tautiečiams' 
Aurius, dešras, lašinius^. Tai bu- padarytus, o dauginusiu -davat- 
vo jo mylimiausios kalbų le- kinams ir davatkoms, taipgi ir 
rftos... i labdarybės bei loterijų srityse.

Labai prezidentui nepatikda- Prašė “daktaras” pirmininką 
vo, jei kas jį paklausdavo kie- suteikti jam mokytojo vietą vie
no lėšomis jis čia. taip ilgai p6 noje Sao Paulo mokykloje. Bai- 
Pietų Ameriką važinėja ir ba- rese jis dabar dėl klimatinių są- 
liavoja. Tuos jis tuojau komu- lygų negalįs mokytojauti. Tarp 
nistais išvadindavo, Daugelis kita ko, “daktaras*’ papasakojo, 
manė, kad jis čia atvyko links-i kaip jis Bolivijoje kovojęs su 
mai atostogų praleisti. Išeivių komunistais lietuviais. Iš anks- 
bei molcyklų reikalai jo visai to jis vienoje karčiamoje su- 
neinteresavo. Jei jis kuo domė
josi, lai buvo oficialių aukštų 
ašmenų gyvenimas. Jis visu rū
pestingumu iškvotė jų tarnus ir 
tarnaites apie ponus. Jei kas iš 
draugijų ateidavo (net priėmi
mo valandomis, ne Šiaip ne lai
ku) mokyklų, kolonijos bei ko
lonizacijos ir kitais reikalais, 
lai p. prezidentas pasakydavo, 
kad negalįs ilgai kalbėli, nes tu
rįs tik penkias minutes laisvo 
laiko.

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki b vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

šaukdavęs mitingą, o kitoje kar- 
čiamoje apsistodavęs ‘‘daktaras” 
su policininkais. Susirinkus mi- 
tingieriams, jis. visus, kaip ko
munistus suimdavęs. Jei kas ir 
pabėgdavęs, tai jis vistiek su- 
gaudavęs ir tatai padarydavęs 
su “laso’’ (prietaisas gyvuliams 
gaudyti).

(Bus daugiau)

birkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

UR. VAITUSH, OPI
LIETUVIS

Alano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
no, skaudamą akių karštį, atitais< 
rumparegystę u toliregystę Pr.

ngia teisingai akinius Visuose ai 
■tikimuose egzaminavimas daromas 
u elektra, parodančia mažiausias 

< laidas. Specialė atyda_ atkreipiama
i mokyklos vaikus
ii įtaisomos.

ALANDOS. nuo 10 
Nedėlioj pagal

Daugelyj atsitikimų 
i _

pirma.
į 1712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

8 vryto iki 
sutartį.

akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

DR. BRUNU J.
Z U BRIČKAS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

vALAMJUS, 2—1 popiet ir 7—» 
.. atvaro, trečiadieniais n seKinadic 

mais pagal susitarimą.
Leleluiias UL.1V1L.UCK 6111

tkiii Lietuviai Daktarai 
ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

GYDY1m.»o ««. vo.KURGAS
22oz W. Cermak Road
Ofisas atdaras: 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

ir susitarus.

DR. A. JENKINS
(.Lietuvis/

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso TeL PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN 1A 2421DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Oin>as ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Haisted St

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

' i^MBULANCE ‘
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitage Avė. 

4447 South Fairfieid Avenue
Telefonas i.A»'AYETrE 0727

koplyčios visose

MM

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI f
Uhicagos,
Cicero j
Lietuvių ’
direktorių 
Asociacijos

tuiimiinifnftnhnunhitoriiHi

eilinio 111111111111111111111111111111

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
IfiiVliilliiiitiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiii

8

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 113*

LACHAWICZ IR SŪNUS
4314 West 2.3rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127<i

ALBERT V. PETKUS
1704 So. Western Avenue Phone Lafayette 802a

ANTANAS M? PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 Šo. Western Avė. Phone GrovehiiI D142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109
— • - - --------------- ~ - -- ~ — -------------j - - . .

: J. MULEVIČIUS
4348 S. Caiifornia Avenue Phone Lafayette 8572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Haisted Street YARDS 1419

_________ L----- ---------—i-----------
I. J. ZOLP Phone Yards 07S1

1646 West 46th Street Yards 0782
<

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Tel. Office Wentworth 6330 ’ 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Haisted St.

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

KITATAUČIAI

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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 
,939 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 Western Avenue

i>r. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

valandos kasdien 2-4 ir 6 " vak.

i 957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

2100 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Vawq telefoną* Rronsvick '•K07

Tei. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik 

4 it 7 iki 9.
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.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3Q vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant Šeštadienio vakai 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiN uo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MiDWAY 288'

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1?

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

St

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn 

Reom 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tel.-—Hyde Park

st
1824
3395

Garsinkitės “N-nose”Miestas ir valstija.
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Clevelando ir Ohio Žinios Užkietėjimui .Pašalint 
Raskit Priežastį!

Įvairios žinios iš Lietuvos

Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugijos šėrininkų su
sirinkimas. — Pirmyn choro belaukiant. — Keistas 
patvarkymas 
protekcijos lygos pranešimas. — Sunki apkurtusių 
žmonių būklė. — Važiuosime pas akroniečius.

Burtono nuopelnai. Gyvulių

Sausio 18 dieną Lietuvių sa- deda iš šių asmenų: Dr. J. T. 
leje įvyko metinis susirinki- Vitkus, J. Bindokas, Jonas Bo- 
mas Lietuvių Taupymo ir Pa- tyrius, Jonas DeRighter, J Bra-

zauskas, J. P. Dichman, Simas
G. Laucius, Charles Obelieni.-, 

, Juozas Urb-
skolos draugijos šėrininkų. Su
sirinkime dalyvavo gerokas A> pra§kevičius,
skaičius šėrininkų. Pirmininką- šaitis, N. Wilkelis ir Jonas Zau-
vo Dr. J. T. Vitkus. Kalbamas nis.
bankas užbaigė 1939 metus su
$833,637.01 turto. Depozitai ap
saugoti iki penkių tūkstančių choras Pirmyn rengiasi mus

* * *
Teko patirti, kad Chicagos

Jei užkietėjimas jus tiek privei
kė, kad jaučiatės nuvargę, sun
kus ir apsvaigę, tai reiškia kad 
laikas daryti ką nors. Ir tai dau
giau negu vaistų imti. Jus turit 
rasti ligos priežastį.

Jeigu valgote labai rafinuotą 
valgį, ką dauguma valgo, tai lai
me, nes priežastis paprasta — 
negaunat gana “rupumo”. Ir “ru
pumas” dar nereiškia sunkius 
valgius. Tai yra toks valgis, kurs 
kūne nesunaudojamas, bet pa
lieka “rupia” mase plonosiose 
žarnose.

Jei užkietėjimas yra paprastoj 
formoj, tai valgykit Kellogg’s 
All-Bran reguliariai, ir gerkit 
gana vandens. All-Bran nėra 
vaistas—bet trupus spragintas 
javinis. Jis ne tik padės pasida
ryti reguliariu, bet ir būti re
guliariu. Kellogg Battle Creek 
daromas. O jei jūsų stovis yra 
džsisenėjusiu, tai geriau tarkitės 
su gydytoju.

dolerių per federalės valdžios 
agentūrą.

Direktoriai šiais metais susi-

COAL

EGG ____________
NUT ......... ..... .........
LUMP .....................
MINE RUN .............
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! —

aplankyti šiais metais. Jau iš 
anksto galima pasakyti, kad 
clevelandiečiai jų sudaryta pro
grama nenusivils. Dalį pelno 
žadama paskirti Lietuvių Kul
tūriniam Darželiui. Jeigu susi
darys geras komitetas, tai pa
sekmės galės būti labai geros. 
Choru 
reikia

tik
tinkamai prireng

galima pasitikėti, 
viską

*
miesto politikie-

.... $6.00 

... $6.00 

... $6.00 

.... $5.75 

.... $5.20
ŠAUKITE

DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

Reaches decay-rldden “Bllnd Spots" 
that ordinary pastas, powders . . .

even water ... may not enter
It’s here! The moet dellghtfullv different 
tooth pašte you ever heard of. When sali va 
and brnsh touch the NE W formula Lteterino 
Tooth Pašte, supcrcharged with Luster- 
Foam detergent, it instantly springs into 
an amazing “bubble bath” that inakcs your 
mouth tingio wlth llfe. So fine it surges Into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifrlcosinay nevor even havereachcd. Cleans 
and polishes areas whero sorno expcrts say 
up to 98 % of docay starte.

Get the big 25/ tube, or betjter štili, the 
doubie-size 40/ tnbe coutaining inorc than 
k pound of tooth pašte. At any dnųrcoun- 
tėr. Lambert Pharmacal Cq.. St. Louis, Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged^^^^

LUSTEK-FOAM GI ves 
TEITH THE MOST 

MARVELOUS LUSTER 
AND SPARKLE.

Clevelando
riai priėmė naują Įstatymą, kad 
gauną miesto pašalpą negili 
turėti automobilio. Jie turi sa
vo laisnius priduoti į pašalpos 
davimo departamentą, kas Ii u* 
dija, jog jie daugiau nevartoja 
automobilio. Savo laisnius jau 
pridavė 950 asmenų. O 1100 
šeimynų pasisakė prieš. Jie sa
ko, kad jiems reikia turėti au
tomobiliai transportacijai, 
da gaunama nors laikinas 
bas. Dažnai pasitaiko, kad 
narna porą dienų padirbti
kur visai gatvekariai neprieina.

O 
mes 
laikinai, ir gal greitu laiku gau
sime darbą. O dabar ant grei
tųjų parduosime savo automo
bilius visai pusdykiai. Ir gal 
daugiau tiek nebeuždirbsime, 
kad galėtumėme naujus misi-

ėte r- 
gau- 
ten,

kiti z aiškina dar ir taip, 
būname ant pašalpos tik

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE Taigi, tų 1400 bedarbių pa-

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

telpa liko sulaikyta. Mat, tie 
ponai mano, kad jeigu duoda 
žmogui pašalpą trijų ar keturių 
tolerių per savaitę, tai gali tą 

žmogų priversti ir paskutiniu;
marškinius parduoti. Jiems ne

rupi, kada tas žmogus gale s 
vėl atsigriebti ir kitus marški
nius įsigyti.

O kad pradžioje šių metų tie 
ponai sau algas pasikėlė net po 
kelis tūkstančius dolerių, tai 
taip reikėjo, taip konstitucija 
rodo. Tai jų pasaka.

A >JC *

Dabartinis miesto majoras 
Burton mano kandidatuoti Į S. 
V. senatorius. Kaip nusiseks, 
(ai sunku pasakyti. Laikraščiai 
jį giria, bet žmonių nusistaty
mas nėra jam palankus. Bur
ton tur būt bus pirmutinis ma
joras/ kuris daugiau pakels 
nuosavybių taksus, negu bet 
kuris kitas majoras. Kiek iš jo 
darbų matosi, tai jis yra stam; 
bus biznio įrankis. Jis apsaugo
ja stambų biznį visuose reika
luose. Labiausiai, jeigu kur 
streikas kyla. Tuo atveju jis 
viešai eina prieš darbo įmpnejs.

★ * *•’* ’S >

Gyvulių protekcijos lyga pra
neša, kad Cuyahgoga apskrity
je yra per šešiasdešimt tūks
tančių naminių šunų, kuriuos 
savininkai laiko kaipo nami
nius gyvūnus. Seniau iš to skai
čiaus imdavo leidimus apie 
penkiasdešimt tūkstančių. Bet 
pereitais keliais metais leidimų 
skaičius dikčiai sumažėjo. Tai
gi dabar planuojamas įstaty
mas, kuris labiau žmones baus
tų už laikymą šunų be leidi-

VILNIUS. — Sanitarijos pa
reigūnai, ktirie apkeliavo išilgai 
ir skersai Vilniaus kraštą, teik
dami i gyventojams nemokamą 
medicinos pagalbą, pasakoja į- 
domių įspūdžių. Pavyzdžiui, 
randama kaimų, kur gyvento
jai net nemokėdami lietuviškai, 
tačiau savo vaikų į lenkiškas 
mokyklas neleidžia ir prie len
kų valdžios visaip vengė į jas 
leisti, laukdami kada ateis lie
tuviai. Daugumos krašto gudų 
pavardės tebėra grynai lietuviš
kos. Jie pasakoja, kad jų tėvai 
nemokėję ne tik lenkiškai, bet 
ir gudiškai ir sieloje pasilieka 
lietuviai. Esama ii- tokių, kurie 
prieš didįjį karą buvo rusui, 
lenkams valdant kraštą buvę 
lenkai, o dabar sakosi esą lietu
siai. Visi dabar laukia lietuviš
kų mokyklų ir dar labiau socia- 
inių reformų, visų labiausiai 

žemės reformos. Čia esama dva
rų, kur vidutiniškas karvės po
ningumas tebėra vos 2—3 litrai 
pieno per dieną, o paraleliai jei 
atneša ketvirtą grūdą, tai skai
tomi neblogi. Kaimuose žmones 
tebegyvena, kaip dar prie rusų 
gyveno. Apie sveikatą ir higie
ną ir supratimo neturi.

VILNIUS. — Vilniaus srityje 
yra dar labai daug neišskirsty- 
tų vienkiemiais kaimų,, daugiau
siai Vilniaus ir Valkininkų ap
skrityse. Tokių kaimų visoje 
Vilniaus srityje esama 1105 su 
146,600 ha žemės, čia ūkinin
kai daugiausiai sėja rugius, a-?

mo.
Clevelande yra apie trisde

šimt penki tūkstančiai žmonių, 
kurie gerai neprigirdi. Kitaip 
sakant, tiek yra kurčių ar puš- 
kurčių. Kadangi dabar tokie 
laikai, kad ir sveikiems yra 
sunku darbas gauti, tai žmonės, 
kurių girdėjimas nėra geras, 
negali darbų visai gauti. Taigi 
tam tikros įstaigos bando tiems 
žmonėms pagelbėti. Yra krei
piamasi į pramonininkus, kad 
samdytų ir tokius žmones.

* * ★ >

. AKRON, Ohio. — Akronie- 
čiai praneša, kad rengia Lietu
vos 22 metų sukakties paminė
jimą vasario 18 dieną. Daly
vaus ir daugelis clevelandiečių. 
Kadangi Akronas nuo musų ne
toli, tai vieni kitus dažnai ir 
aplankome. —Jonas Jarus.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KIJ UBO 

NAUDAI.

Garsinkitės “N-nose’:

KAUNAS. — Liet, šaulių Są
jungos rinktinių atstovų susi
rinkime nutarta L. š. Sąjungos 
20 metų sukakties proga įam
žinti buvusiųjų dėl Lietuvos ne- 
priklausomybęs karių, partiza
nų ir šaulių atminimą, paga
minant atatinkamas lentas, ku
rioje butų surašyti žuvusiųjų 
dėl laisvės vardai, pavardes ir 
jų žuvinio vietos ir datos. Tos 
lentos turės būti pakabintos 
bažnyčiose tų parapijų, iš kurių 
žuvusieji yra kilę. Kauno Me
tropolijos Kurija nutarė tokias 
lentas leisti bažnyčiose iškabin
ti arčiau didžiųjų durų, kad vi
si einą į bažnyčias galėtų jas 
matyti. Lentose galės būti tik 
tos parapijos katalikų karių, 
šaulių ir partizanų vardai, ku
rios bažnyčioje jie bus įamžin
ti.

KAUNAS. — Ministerių Ta
ryba paskyrė Vilniaus miesto 
burmistru Konstantiną Stašį, 
žinomą vilnietį lietuvį veikėją, 
Vilniaus Lietuvių Komiteto pir
mininką.

—Vytauto D. universiteto tei
sių fakultetas gruodžio 10 d. iš 
kilmingai įteikė dr. Jonui šliu
pui garbės daktaro diplomą.

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

Padarytas Johnson (d Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbę.ų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00 
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

• ■’***■*

LOANASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGb FEDERALLY 
1NSURED

4192 ARCHER AVENUE

AKINIAI VISOKIOS MADOS

už*2.45
pritaikyti akinis 
su pilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
justmimas akinių VELTUI.

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

Furniture House
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151.

Viėtor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
uos rųšies su mo- 
lerniŠkomis užlai- 
iomis ir Hollyvvood 
viešomis. Darbas 
a rantuotas.

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

pie 77,000 ha kasmet, kviečių 
tik apie 5,000 ha, miežių per 
13,000 ha, avižų apie 32,000 ha. 
grikių — 11,000 ha, linų — 4,- 
000 ha, žirnių 3,000 ha ir 
bulvėmis užsodink apie 25,000 
ha.

4

—Jayų derlius (žieminių j r 
vasarinių)5 iš T ha čia gaunančia 
vidutiniai’apie 16 centnerių, tuo 
tarpu kai Lietuvoje būdavo 
gaunama apie 23 cent. Dobilų 
ir pievų plotas Vilniaus srityje 
užima apie 94,000 ha, jų tarpė 
yra per 40,000 h&'tvandens už
liejamų ir tik tėra 200 ha nu
sausintų pievų. Gyvulių skai
čius prieš lenkų vokiečių karą 
Vilniaus srityje siekė arklių — 
per 45,000, raguočių per 110,- 
000, kiaulių apie 89,000 ir avių, 
apie 114,000. Karo metu šie 
skaičiai bus per pus sumažėję.

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

JEI 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!4% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISU INDĖLIAI APDRAUSTI IKI
$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500

— iš stoties —

W.G.E.S

Išgirsit 
muziką

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

Kasdien 
iki

vėliausias žinias, 
į. ir kitus įdomius 
pranešimus.

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

j Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip 
kis į Naujienų spulką,- 
gaiisi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SL, 
Chlcago, IU.

Vardas-----------------

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

Miestas-----------------
Valstija___________
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Telephone CANal 8500.

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

te per copy.

Ctamkymo Ubui
Chicagoje—p«Atu

Entered as Second Class Matter 
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Dviem mėnesiams _____ l.5(
Vienam mėnesiui...... .... ..... 75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
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paštu: 

(Atpiginta)
Metams ---------J_____ ____  $5.00
Pusei metų 2.75
Frims mėnesiams ____ 1.50
Dviem mėnesiams  1.00
Vienam mėnesiui . .........  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
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Lietuvos finansinė politika
Telegramoje iš Kauno Lietuvos vyriausybė skundžiasi:

“Lietuvos didelis vargas šiandien yra tas, kad 
savo produktus, ryšium su karu, tenka parduoti pi
giai, gi importuojamoms reikmenoms reikia mokė
ti brangiai/’
Viena priežasčių, kodėl reikia mokėti brangiai už 

importuojamas prekes, yra susisiekimo keblumai. Prekių 
pasaulis turi daug, bet jas atgabenti į Lietuvą sunku, 
nes jas stabdo Anglijos blokada, vokiečių ir rusų subma- 
rinos ir karo frontai sausumoje.

Čia yra kaltas karas.
Bet kodėl Lietuvai tenka parduoti savo prekes už

sienyje pigiai? Tik dalinai tatai gali pareiti nuo rinkų 
sumažėjimo. Lietuva šiandien beveik negali savo “beko
nų”, sviesto ir kiaušinių pristatyti Anglijai, kuri mokė
davo geras kainas. Tačiau toms prekėms atdaras kelias 
į Vokietiją ir Rusiją. Ypatingai vokiečiams maisto pro
duktų reikia daugiau, negu kad Lietuva gali jų pagamin
ti. Tai, rodos, ir kainas Lietuva galėtų gauti aukštas.

Jeigu dėl karo pabrango tos prekės, kurias Lietuva 
importuoja, tai turėtų būti brangesnės ir tos prekės, ku
rias ji eksportuoja.

Jeigu to nėra, tai čia reikia ieškoti kitų priežasčių. 
Atrodo, kad Lietuva kenčia dėl savo aukštos valiutos. 
Viso pasaulio pinigai per paskutini dešimtmetį buvo 

“nuvertinti” (nupiginti). Nuslydo nuo aukso standardo 
britų svaras sterlingų. Sekdamos Britaniją, numušė savo 
valiutų vertę Skandinavijos šalys. Paskui buvo beveik 40 
nuošimčių nukirsta Amerikos dolerio vertė. Francuzija 
pravedė savo franko devaluaciją (vertės sumažinimą) 
dvejetą kartų. Tik Lietuvos lito vertė paliko ta pati.

Kuomet turtingiausios pasaulyje valstybės “nesisar- 
matijo” savo pinigus nupiginti, tai mažiukė ir ekonomi
niai atsilikusioji Lietuva didžiavosi, kad jos litas stovi 
tvirtas, “kaip Gibraltaras”!

Bet už šitą pasididžiavimą turėjo skaudžiai mokėti 
Lietuvos ūkininkas. Tik pagalvokite. Nuveža į Londoną 
keletą tonų geriausių Lietuvos lašinių ir sviesto, kuriuos 
kooperatyvai surinko iš ūkininkų. Už gerus produktus 
anglai užmoka gerą kainą — tokią, kokią gauna už pa
našios rųšies prekes Londono rinkoje danai arba suo
miai. Bet anglai moka sterlingais, o ne litais. Kuomet 
tuos sterlingus iškeičia į litus, apie 40 nuošimčių gauto 
užmokesčio išnyksta.

Tas pats atsitinka, ir parduodant Lietuvos prekes 
Amerikoje: kiekvienas doleris, gautas už atgabentas į 
Ameriką prekes, atneša tų prekių savininkui tik apie G 
litus, o ne 10. Lietuvos ūkininkui tenka už jo produktus 
mažai, nors anglai ir amerikonai jaučiasi gerai už juos 
užmokėję.

Šitaip ėjo Lietuvos prekyba su užsieniu beveik per 
dešimtį metų. Litas stovėjo “tvirtas, kaip Gibraltaras”, 
bet Lietuvos ūkininkai ant kiekvieno dolerio eksportuotų 
į užsienį prekių žudė apie 40 centų. Gibraltaras kišeniuje, 
o šiaudinis stogas ant ūkininko stubos!

Tokiu pat budu eina Lietuvos prekyba su užsieniu 
ir dabar. Kainas pasaulio rinkose, deja, nustato ne litas, 
bet doleris, sterlingų svaras ir frankas. Todėl ir vokie
čiai arba rusai, pirkdami Lietuvos prekes, moka už jas 
ne tiek, kiek Lietuvos ūkininkas prašo, bet tiek, kiek tos 
prekės yra vertos Briuselyje arba Stockholme.

Kad Lietuvos ūkininkas kenčia, yra kalta Lietuvos 
finansine politika.

Kam šita politika yra naudinga? Bankams ir valdi
ninkams. Bankai nori gauti atgal tai, ką jie išskolino 
žmonėms ir bizniams, “pilnos vertės” pinigais. Valdinin
kai žino, kad neturtinga valstybė algų jiems nekels to
kiais sunkiais laikais, kaip dabar; tai jie bijo, kad tos 
algos bent nesumažėtų, nukirtus lito vertę.

Lietuvos bankininkai ir biurokratai užkorė Lietuvai 
tą skaudžią ūkininkams finansinę politiką. Be to kita, j: 
daug pakenkė ir amerikiečiams, žmogus, parsivežęs : 
Lietuvą 1,000 dolerių, kai iškeičia juos Kaune į litus, tai 
pasijunta, lyg kad jam butų kas ištraukęs iš kišeniaus 
400 dolerių!

Jeigu Lietuvoje butų atsteigta demokratinė tvarka 
ir ūkininkai su kitais darbo žmonėmis įgytų sprendžia
mą balsą valdžioje, tai jie nesiduotų save taip išnaudoti.

LIETUVOS NAŠTA 
VILNIUJE

Mėgdamas “pabaikauti”, “Ke
leivis” padarė pastabą, kad, gal, 
butų geriau, “grąžinti Vilnių 
bolševikams ?”

Jisai nurodo, pasiremdamas 
bitv. Lietuvos žemės ūkio mi- 
nisterio Krikščiūno pateiktais 
duomenimis, kad Vilniaus kraš
to dalyje, kurią Stalinas atida
vė Lietuvai, yra nedateklius ru
gių, kviečių, kiaulių, galvijų, 
pieno ir 1.1. Neturtingai Lietu
vai šituos trukumus padengti 
yra sunku. Todėl Bostono sa
vaitraštis ir sako: kadangi bol
ševikai pasiėmė sau geresniąsias 
Vilniaus krašto žemes, tai •_ ar 
ne geriaus butų grąžinti jiems 
ir tą krašto dalį, kurią jie Lie
tuvai “padovanojo”?

Iš to ironiško klausimo “San
dara” tuojau# išvedė, kad “Ke
leivio” žmonėms esą brangiau 
“svaras ‘pork chop’ negu Vil
niaus gyventojų laisvė ir jų lai
mingesnis rytojus”, — kas, ži
noma, visai neišreiškia to klau
simo prasmės. O jeigu kalbėti 
apie “pork chdp’ą”, tai galima 
pasakyti, kad to daikto pirmiau
sia reikalauja iš Lietuvos ir Vil
niaus gyventojai. Jeigu Lietuva 
nestengs sutvarkyti Vilniaus sri
ties reikalų taip, kad gyventojai 
butų pavalgę, tai jie nebus pa
tenkinti savo nauja padėtim.

Kai dėl musų, tai mes mano
me, kad Lietuva galės pasiim
tąją naštą pakelti, jeigu tiktai 
ji mokės pritraukti prie darbo 
ir Vilniaus srities visuomenę. 
Į Vilnių nereikia žiūrėti, kaip į 
labdarybės objektą. Lietuva pri
valo jam padėti (nes jisai yra 
lenkų ir bolševikų nualintas ir 
turi daug karo pabėgėlių), bet 
ji turi rūpintis, kad ir patys 
Vilniaus gyventojai stengtųsi 
savo būklę pagerinti. Todėl pir
moje vietoje privalo stovėti ko- 
operavimas tarp Lietuvos ir 
Vilnijos, o ne vienpusiškas gero 
darymas.

Musų nuomone, “Keleivis” 
'čia daro klaidą, įsivaizduoda
mas, kad visa našta guli ant 
Lietuvos pečių. Todėl jisai ir 
abejoja, ar ji tą naštą pakels. 
Bet “Sandara” to klausimo vi
sai nesistengia suprasti ir kabi
nasi prie asmenų, kurie jį ban
do iškelti. Pas mus jau toks 
paprotys — rodyti savo “patrio
tizmą”, prikaišiojant kitiems 
dogus norus.

Dar prasčiau elgiasi “Drau
gas”.

“Išgamuojasi”.
Už tą * “Keleivio” klausimą 

Marijonų organas jį “katalikiš
kai” išplūdo. Tai, esą “išgamų 
darbas”, — nors Bostono savait-l 
rastis jokio “darbo” neatliko,' o 
tik pareiškė tam tikras mintis.

Ne gana to. “Draugas” rado 
įeikalinga šita proga “uždrož
ti” ir visiems socialistams. Jisai 
sako:

“Iš to pareiškimo galima 
suprasti, kaip rupi ‘Keleiviui’ 
ir apskritai socialistams Lie
tuva ir jos likimas.”
Kur čia logika šitaip kalbėti?
Laikraštis, kuris sakosi mo

kinąs žmones krikščioniškos 
doroves, turėtų laikytis bent pa
prasto padorumo diskusijose.

S. E. VITAITIS JAU NE
BE REDAKTORIUS

“Vienybes” straipsniuose pa
staruoju laiku jau nebėra tos 
pagiežos ir isteriškų rėkavimų, 
kokiais buvo “puošiami” jos 
editorialai nuo to laiko, kai ją 
pradėjo redaguoti p. S. E. Vi- 
taįHš. Ir nebėra tų nuobodžių 
deklamacijų apie “tautinę vejk- 
lą” ir “tautiniai nusiteikusią vi
suomenę”.

Dabar ją redaguoja p. J. lirų* 
žintailis-Kruze, kuris buvo re

daktoriaus padėjėjas. O p. Vi- 
taitis yra administratorius.

Kuomet pereitasis • SLA. sei
mas neišrinko p. Vitaičio “Tė
vynės” redaktorium, tai jo 
draugai kaltino seimo daugumą, 
kad ji buvusi “partyviška”. Ta
čiau ir patys tautininkai dabar 
surado, kad yra geriau jo ne
laikyti redaktoriaus vietoje.

KAS KĄ PAGERBIA

Vienas Stalino linijos vyras 
labai piktinasi tuo, kad Britani
jos darbo sąjungų vyriausias 
sekretorius, Walter Citrine, lan
kėsi Suomijoje ir stengėsi “su
stiprinti dvasioje baroną Man- 
nerheimą ir visą Helsinkio vy
riausybę”, Iš kur jisai apie tai 
žino ?

Laikraščiuose buvo pranešta, 
kad Citrine’ą kvietė Suomijos 
profesinės sąjungos, ir jisai tu
rėjo su jų vadais pasitarimą. O 
ar jisai “stiprino dvasią” mar
šalo Mannerheimo, telegramose 
nebuvo minėta. Ir ką jisai bu
tų galėjęs tam armijos vadui 
padėti, pats būdamas civilinis 
asmuo, visą savo gyvenimą pra
leidęs darbininkų organizacijo
se?

Tačiau tas stalincas bando 
Citrine’ą sumurzinti, pranešda
mas, kad Britanijos darbininkų 
organizacijų sekretorius yra pa
keltas į “riterius” (vyčius), t.y. 
vadinasi “Sir Walter Citrine”. 
Tą priesagą “Sir” prie Savo var
do Citrine’as gavo jau prieš tre
jetą ar ketvertą metų, bet tiktai 
dabar komunistai atidengė se
kretą, kad tai reiškia, jogei Ci
trine esąs pagerbtas už tarna
vimą “Britanijos Imperijai”. 
Esą,—
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“Jo didenybe Anglijos ka

ralius malonėjo suteikti ši
lam vyrui’ vyčio titulą už ge
rą imperijai pasitarnavimą.”
Tai dabar galite suprasti, kad 

tas “imperijos tarnas” būtinai 
turėjo kalbeli su baronu Man- 
nerheimu ir “stiprinti jo dva
sią” !

Apie Citrine’o “tarnavimą im
perijai” mums nėra nieko žino
ma. Anglijoje yra gavę “vyčio” 
titulus daugelis rašytojų, moks- 
Liniukų ir artistų, kurie neturi 
nieko bendro ne tiktai su impe
rijos reikalais, bet net ir su po
litika. žymius žmones Anglijos 
valdžia pagerbia. Bet tai, musų 
nuomone, yra daug geriau, ne
gu bolševikų diktatūros prakti
ka.

Stalinas pasižymėjusius, as
menis “likviduoja”! Buvo so
vietų Rusijoje garsus maršalai 
Tuchačcvskis ir Egorovas — ta
po sušaudyti. Buvo dideli Ko
miu terno vadai Zinovjevas ir 
Bucharinas — sušaudyti. Buvo 
garsus sovietų imperijos tarnas 
Li.tvinovaš — dar nesušaudytas,* 
bet jau “serga”...

O štai kam Stalinas suteikė 
aukščiausią garbės ženklą: Rib- 
benlropui. šitam Hitlerio užsie
nių reikalų minisleriui jisai da
vė Lenino Ordiną.

Lietuvos Padangėje
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ivaujlenų-Acme
Prezidento Roosevello žmona atsipjauna sau pyrago, kuris buvo pagamintas 

prezidentui jo gimtadienio proga. Ryšium su tuo įvykiu Amerikoje buvo surengia <■*' 
25,000 balių, buvo skiriamas vaikų paralyžio aukoms.

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

ninkų priviligijuota padėtis. — Vilnius ir socialde
mokratai. Lyg savo žmonių bijomasi. — Kaip kaimy
nai veikia musų spaudų. — Stalino šešiasdešimt me
tų sukakties paminėjimas ir Lietuvos laikraščiai.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Patobulintas autobusų 
tvarkraštis

MARIJAMPOLĖ. — Gruod- 
žio 22 d. autobusų susisieki
mo su Kaunu ir kt. vietomis 
tvarkraštis patobulintas dar 4 
reisais: iš Kalvarijos į Mari
jampolę — 6,15 vai., iš Mari
jampolės į Kalvariją — 19,50 
vai., iš Marijampolės j Kauną 
12 vai. ir iš Kauno į Marijam
polę — 19,30 vai. Dabar auto
busų tvarkraštyj Kauno—Ma
rijampolės —. Alytaus ruože 
spragų nėw ;

(Tęsinys)
Tai tikrai keista ir nenorma

li padėtis, ji dar gal butų su
prantama, jei jokia politinė sro
vė viešai neveiktų, bet gi taip 
nėra.

Išeina savotiškas tų srovių sa
vęs apgaudinėjimas ir kartu 
maskavimas buk Lietuvoje jo
kių politinių srovių nesama, 
buk visas kraštas gyvena vie-* 
ningu upu ir vieningai dirba.

Faktiškai gi viešai ir visai at
virai politiniai veikia tik tauti
ninkai, kitos politinės sroves 
negali viešai pasirodyti ir tik 
jų legalizuoti asmens gali dai 
kai kur tarp savęs pasitarti ii 
tarp savęs šiokį tokį kontaktą 
palaikyti, bet masiniai jie nie
kur viešai negali pasirodyti.

Tai savotiškai politinis para
doksas. Jei jau sudaryta trijų 
srovių atstovų vyriausybė, tai 
aiškiai įrodo, kad tautininkai 
kaip tokie krašte neturi pasiti
kėjimo, nes juk.kitaip nebūtų 
reikėję pasikviesti į vyriausybę 
ir kilų srovių atstovus. O jei 
žmonės primygtinai reikalauto 
reikalavo koalicinės vyriausy
bės, kad ir pavidale vieningo 
darbo vyriausybės, tai jau iš 
čia nuosakiai seka, kad ir kitos 
srovės turčių galimybes viešai 
veikli, nes j oš yra valstybiško 
darbo šalininkės ir kartu vie
ningo darbo vyriausybes talki
ninkės !

Tų srovių legalizavimas ir jų 
viešumoje pasirodymas tik dar 
labiau sustiprintų vyriausybės 
pozicijas! Atrodo, lyg bijomasi 
savų žmonių, savų vienminčių! 
Jei pasitikima kitų srovių as
menis įsileisti į vyriausybę, lai 
dėl ko nepasitikėti tas sroves 
legalizuoti!

Turime dar ir kitų -keisteny
bių. Štai rudenį turėjo įvykti 
savivaldybių rinkimai, o vienok 
jų nebūta. Teisišku požiūriu sa
vivaldybių kadencijai pasibai
gus ir tam tikru įstatymu jų 
kadencijos nepratęsus, tasai 
darbas nėra legališkas. O vie
nok visos savivaldybės ir toliau 
veikia, bet juk tai jau nenor
malų! Bent senuoju cenziniu į* 
statymu reikėjo padaryti rinki
mus į savivaldybes, bet jų ne
būta!

Tiesa, laikai labai nenorma
lus; tiesa vyriausybė turi daug 
visokių kitų rūpesčių, bet juk 
savivaldybių rinkimais butų bu
vę galima padaryti n.aujų žmo
nių atranką ir kitas pajėgas į 
visuomeninį darbą įkinkyti, o 
pagaliau, jei jau buvo išsižadė
ta tų rinkinių, tai bent viešai

LIETUVOS t
ŽINIOS

apie tai reikėjo pranešti, tam 
tikrą įstatymą paskelbti. Savi
valdybių rinkimai iš esmės jau 
nėra tiek politiniai rinkimai, 
nes savivaldybės vietose dirba 
labai kruopštų darbą,.kuris ma
ža ką turi bendro su didžiąja 
politika. Rodos, visai drąsiai čia 
buvo galima leisti politinėms 
srovėms pasirungtyniauti. Tok
sai rungtyniavimas butų visam 
kraštui labai naudingas ir rei
kalingas. Jisai visuomeniškai 
butų viso krašto žmones dąr 
labiau išjudinęs ir dar labiau 
sužadinęs visus įsikinkyti į ben
drus krašto reikalus.

žodžiu, gyvename savotiškas 
keistenybes, kurias nei teisiškai, 
nei politiškai suprasti ir patei
sinti negalima. ‘

Jei dar galima kuo nors pa
siteisinti, lai tik viena, kad vi
si mes dabar labiau susidomėję 
užsienių gyvenimo įvykiais ir 
savo gyvenimo tų visų keisteny
bių taip nepastebiame.

Visa tai mums per daug di
delės garbės nesudaro. Jei mu
sų vidaus gyvenimą dar giliau 
panagrinėtume, tai tokių keiste
nybių dar daugiau surastume, 
bet toliau nuo Lietuvos gyve
nantiems jau nėra .taip įdomu. 
Betgi bendrai skųstis negalėtu
me. Musų santykiai paskutiniu 
laiku yra žymiai sušvclnėję. Tai 
visa suteikia vilties, kad ir šie 
nenormalumai ilgainiui vidaus 
gyvenime bus išgyvendinti.

Spauda dabar vidaus gyveni
mo klausimais Žymiai laisviau 
jau gali pasįsakyli, nors užsie
nio politikos klausimais įsigalė
jo pernelyg didelis atsargumas. 
Bet čia daug kas ir ne nuo mu
sų pačių norų priklauso.

Musų tolimesnieji ir artimes
nieji kaimynai turi į musų 
spaudą visakeriopas pretenzijas 
ir kariais tenka su tais visais 
kaprizais visai rimtai skaityt!#.

SSSR dabar taip pat atsidėjus 
seka musų spaudą ir čia kar
tais pareiškia stipriai savo no
rus. Turėkime galvoje, kad 
SSSR laisvos spaudos nėra, o 
SSSR dabar yra musų draugiš
ka valstybė ... na, tai ir šis kai
mynas turi į Lietuvos spaudą 
savas pretenzijas...

Stalino šešiasdešimties melu 
sukaktuves visa Lietuvos spau
da labai šiltai suminėjo, o Lie
tuvos Aidas net jo fotografiją 
labai žymioje vietoje įdėjo... 
Maskvos radijas ir spauda la
bai kruopščiai Lietuvos spau
dos straipsnius apie Staliną at
pasakojo... —J. K.

(GALAS)

VILNIUS. — Vilniaus gudų 
(ballgudžių) laikraštis “įtryni- 
ca”, rašydamas apie gudų nio- 
kyklų reikalus, visai prftarda - 
mas, kad gudų vaikai turi iš
mokti valstybinę lietuvių kalbą, 
pageidauja, kad gudų vaikus 
mokytų gudų ir lietuvių moky
tojai, o ne lenkai. Dėl Vilniaus 
universiteto tas pats laikraštis 
taip pat aiškiai pasisako, kad 
universitetą reikia iš pagrindų 
reformuoti, nes jis buvo pada
rytas lenkinimo įstaiga ir lenkų 
veikėjų gaminimo centru, ku
riame ne lik lietuviams ir gu
dams nebuvo vietos nei profe
soriauti, nei studentauti.

KAUNAS. — Kauno miesto 
mokyklų tėvų komitetai ir mo
kytojai nutarė vietoje ruošę šie
met v&kaftis Kalėdų eglaites su 
dovanomis, kurias patys tėvai 
paprastai savo vaikams supirk
davo, tokias eglaites neberuoš- 
ti, o pinigus, kurie buvo numa
tyti tokioms eglaitėms ir dova
noms, pasiųsti Vilniaus srities <*' 
pradžios mokyklų mokiniams. 
Su tomis dovanomis bus siun
čiami Kauno mokyklų vaikų 
laiškeliai savo nepažįstamiems 
broliukams ir sdsutėms vilnie
čiams. Tokiu budu bus pradėtas 
tarpmokyklinis vaikų susiraši
nėjimas ir artimesnis bendra
darbiavimas bei susirašinėji
mas.

VALKININKAI. — šioje ap- r 
skrityje yra dabar visų didžiau
sioji visoje Lietuvoje Rūdinin
kų giria, šioje girioje dar šio
mis dienomis vieną karininką 
buvo užpuolusi vilkų ruja. Miš
ke yra ir šiaip retų žvėrių, kaip 
tai briedžių, kurtinų, šernų iv 
kl. čia tebėra Jogailos laikais 
statytoji pilaitė, kurią 'lenkai 
buvo pavertę medžioklės namu, 
čia buv. Lenkijos prezidentes 
buvo pasikvietęs medžioti Vo
kietijos maršalą Goeringą ir pi
lyje jam kėlė puolą. Prieš Lie
tuvai užimant Vilniaus kraštą, 
vieliniai gyventojai šią pilaitę 
gerokai aptuštino, išgabendami 
judomąjį inventorių.

KAUNAS — švietimo minis- 
teris dr. Jokantas pranešė sei
mui, kad nuo gruodžio 15 d. į 
Vilnių keliami trys Vyt. Didž. 
universiteto fakultetai, būtent 
teisių, humanitarinių ir teolo- . 
gijos-filosofijos mokslų, kurie 
bus įlieti į pertvarkytąjį Vil
niaus universitetą.

VILNIUS. — Baigus sutvar
kyti lenkiškų zlotų į litus iškei
timo reikalą, pradedama regis
tracija Vilniaus srityje užsili- x 
kusių Sovietų Rusijos rublių, 
kurių čia nemažai paskleista 
sovietų kariuomenei užėmus 
Vilniaus sritį. Rublių atkeitiiuo - 
klausimais pradėtos derybos su 
sovietų vyriausybe.
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RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago. III.

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St, Worth, III.

“VAIKŲ VALANDOS VASARA” Anthony Buchta tapyba

Labai gražus vasaros peizažas, išstatytas 16-toj metinėj Hoosier 
Salon meno parodoj Marshall Field meno galerijoj. Už kitų peizažų 
Buchta laimėjo premijų.

iVlitchell's TAVEKIN
2038 West North Avenue

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
zabeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

Ketvirtad,, vasario 1, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI

Šį Skyrių Veda MIKAS ŠILEIKIS

PABLO PICASSO CHICAGOJ
Tapytojas, Skulptorius, Kubizmo Išradėjas.

J^ETAS kuris gyvendamas jo darbus. Be abejonės, Ame- 
laisvas menininkas taip iš- tikos publika, lankydama pa

garsėjo, kaip Pablo Picasso. 
Jis yra ispanas, jau nebe jau
nuolis—sulaukęs 58 metų am
žiaus, tačiau aktingas ir dva
sia revoliucingas. A1 f r e d 
Frankfurter žurnale “The Art 
News” rašydamas apie jį strai
psnį išsireiškė: “Pablo the 
Playboy Painter of Paris.” 

'Picasso Paryžiuje gyvenęs 
didesnę savo amžiaus dalį. 
Tame pasaulio meno-kulturos 
centre, glaudžiai susigyveno su 
modemuoju menu, ir buvo su-i 
si draugavęs su prancūzų me-‘ 
nininkais. Dabar jis skaitomas 
i s p anų-praneuzų menininku-' 
genijum. Jis iš jaunų dienų 
buvo “sukilėlis” prieš senąsias, 
nusistovėjusias bei nusidėvė
jusias meno tradicijas, “nusi
kalsdamas” prieš jo taisykles, 
kaip ir daugelis kitų tų laikų 
prancūzų menininkų išėjo 
prieš Akademijų. Kartu su 
Braune ir Kandinskiu visi trys 
bendrai dirbo ieškodami “nau
jojo meno.”

Iš New Yorko M ūse u m of 
Modern Art 360 Picasso kuri
nių liko perkelta Chicagos Art 
Institutan viešai parodai, ku
ri šiandien atsidaro. Pirmų 
kart Amerikoje buvo suruošta 
40-ties metų neramių jo mo
mentų meno kūrybos įvairių 
įkvėpimų išdavoms parodyti. 
Dabar matys ir chicagiečiai

rodą, didžiumoje nusivils; da
rys visokių pastabų ir spaudo
je atsiliepimų, bet padėtis ne
pasikeis.

Picasso ėmėsi labai rizikin
gos karjeros bandydamas savo 
išrastu kubizmu įtikinti meni
ninkus ir meno kritikus, kad 
tai yra menas... Gal būt, jis 
ir pats nelabai tikėjo savo ku
bizmo “gerumu”, kad ėjo to
liau beieškodamas naujų įkvė
pimų, naujų formų. Forma 
jam už vis labiau rūpėjo, net 
labiau už siužetus. Susikaupi
mo į vienų kurių ypatingų ša
kų jis neturėjo, šiandien yra 
kubistas, rytoj—jau natūralis
tas; poryt daro posūkius į 
kitos rųšies simbolizmo sritis. 
Nuo švelnių linijų pereina į 
kubizmų, iš čia vėl žengia prie 
keistenybių, prie abstrakto: 
dergia žmoniškų išvaizdų. 
Kodėl jis visa tai daro ?

mes 
kad 
kai-

kyli: “kvailystė!” Tačiau 
kito kelio paieškosime, 
įgyti platesnį supratimų 
bailiuoju reikalu.

Stilių ir formų įvairumas.jo 
mene toks didelis^ davęs labai 
daug naujų simbolių, 'ko pir
miau niekas nedrįso padary
ti. Picasso pasidarė kaip ir 
pasaulinė mokykla “naujam

tikslu labai seniai, dar pas pu
siau laukinius žmones. Japo
nai buvo žinomi kaipo ge
riausi taturavimo meistrai.

Šis “menas” buvo prakti
kuojamas 3,000 metų prieš 
musų erų. Bet kai pradėta ga
dinti žmogaus išvaizdų pasity
čiojimo tikslu, civilizacija tų 
paprotį išnaikino, kaipo ne-, 
kultūringų kriminališkų dar
bų. Kūdikio jau nebegalima 
tam tikruose varžtuose arba 
vazoje išauginti taip, kad ir 
tikroji motina po kelių metų 
jo nepažintų. Bet užtat šian
dien turime naujų menų, kuris 
primena praeities istorijų. Pi
casso savo “Naujųjų formų” 
laikotarpy (tarp 1925. ir 1939 
metų), jau piešia žmogaus 
atvaizdų su dviem nosim, pro
filį su dviem akim, iškraipy
tu dvilypiu veidu ir suplota

neturėjo pasisekimo. Tarp fu
turistines poezijos ir tapybos 
skirtumas yra tas, kad poezi
joj negalima susikalbėti dėl 
padrikij minčių ir skambių 
žodžių, tai tapyboje ši forma 
reiškiama truputį7 rimčiau. 
Bandoma vaizduoti daiktus 
judesiais, atseit: kai žmogus, 
eina, matosi keturios kojos, 
vietoj dviejų; kai šuo krutina 
uodegų—-matosi daug uode
gų... Poezijoj išeis maždaug ši
toks foto-mobile filmažas:

Romoje tiltus nuvirto nuo 
• / polių,

Upės bedugnėje spardosi 
i mėnuo;

Kaune šypsena tavo— 
Paliko šimtų vienuolių!

Meno Parodos Į
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16-TA HOOSIER 
SALIONO PARODA

Praeitų pirmadienį Marsball 
Field meno galerijose atsidarė 
Hoosier Salon 16-ta metinė 
meno paroda. Joj dalyvauja 
ir Meno Žinių skyriaus vedė-; 
jas.

šeštadienį, sausio 27 d. Hoo
sier Salon Patrons Association 
surengė prieš parodinį atida
rymų, sukviesdamas meninin
kus ir jų draugus į galerijas. 
Buvo gražus muzikalis pro
gramas. Paskelbta premijas 
laimėjusių vardai. Gražių kal
bų pasakė Indianos universite
to profesorius Hermai! Wells.

turų ir žmonių rases. Buvo la* - 
bai gera paskaita.

Pirmoji J. C. Sljaffer’io 
$500.00 premija teko Walt 
Lauderback už kurinį “Morn- 
ing Concert”. Už pasižymėji
mų skulptūroje $300.00 premi
jų gavo Robert Davidson, už 
Dr. Comstock biustų, ir už 
skulptūrų tų pačių premijų 
($300) per pusę gavo Frances 
J. Moody už “David”. Už žy
mesnį peizažų $200 premijų 
gavo Anthony Buchta, pava
dintų “Suminer’s Mantle of 
Peace”. Už žymesnį parodoj 
portretų Marie Goth laimėjo 
$200 už Mr. E. H. K. McComb. 
Už gėles “Tuiips” $100 premi
jų gavo Rena A. Hostetler. Ed- 
svard Wi Hiams gavo $100 pre
mijų už “A n Old Homestead”. 
iames Topping laimėjo $150 
premijų už “The Old Road”, 
Lucille Hartrath $200 premijų 
už “Sunlite Valley” ir Curry 
Bohm—$200 už peizažų “Song 
of the Hoosier.”

Kiti gavo mažesnes premi
jas. Viso išdalinta 23 premijos. 
Viso eksponatų — 253.

Parodų daugumoje puošia 
gražus peizažai, kuriuos jury 
komisija taip vykusiai parin
ko, kad nebūtų visi viensezo- 
tiiniai vaizdai. Visi metų sezo
nai atstovaujami išskyrus pa
vasarį. Kažkodėl šį kart taip 
atsitiko? Frau k V. Dudley turi 
keturis gražius kopų vietotvai- 
zdžius: “From Mt. Jackson,” 
“Sun Swept Sands”, “The Old 
Stage Coach Trail” ir “Au- 
tumn”. Portreturos šakoj bus 
geriausia pasirodžiusi Marie 
Goth iš Indianapolis, Ind.

Paroda truks iki vasario 10.

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Knntef
MUTUAL LIQUOR 

OO. — OTholesale
4707 S. Halsted St
Tek Boulavard 0014

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE

Įžanga nemokama. Visi pa
veikslai skirti pardavimui.

*
America Fore Gallery—

836 Rusti St., Chicago Socie- 
ty of Artists 51 metinė meno 
paroda. Įdomi ir verta pama
tyti.

4368—Labai ploninanti Suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44. 46 ir 48 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdeda 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzd)
Mieros ___ per krutinę

riau, nes daro baisių karikatū
rų: viena koja laiba kaip ša
kalys, antroji—kaip rastas sto
ra... Šios jo “naujosios for
mos” sąvoka sudaro savotiškų 
kompračikosinę epochų—“vai
duoklių teatrų,” sunkiai su
prantamų ir neįvertinamų, nes 
grožio ten jau nebėra. Panei
gdamas visas musų supratimu 
estetikos sąmonei neleistinas 
ribas, vaizduoja' žmogų labai 
sudarkyta išvaizda, be natūra
lūs išraiškos, be sielos, tik taip 
sau vartoja kaipo bedvasių ne
gyvų medžiagų dekoratyvinio 
žaislo tikslais Pas jį pagaliai 
šoka “'kazokų,” kaladė smui
kų “griežia”, etc. Šitoks bedva
sis, bejausmis, mechaniškas ir, 
be to, dar keistas karikaturi- 
zavimas jau visiškai nebeati
tinka žmogaus prigimčiai. Su- 
inechanizuota daile arba su- 
futurizuotai poezija taip ir lie
ka nesuprasta, neįvertinta. 
Šitokie bandymai, gal būt, 
atitiktų tik tam tikram laiko
tarpiui, bet ne ilgam. Aš ne
siimu spėlioti, kad Picasso me
nas gyvens trumpų laikų, gal 
būt, jo menas bus amžinas, o 
dabar yra tik pradžia tolesnio 
meno vystymosi pagrinde. Jau 
ir be to matome, kad visi šeši 
jo laikotarpiai (perijodai) tu
ri šiokius-tokius skirtumus, 
bet ne pažangų. Nė vienas jo 
“laikotarpis” griežtai nesiski
ria nuo viens kito. Picasso 
juose visuose labai originalus, 
kuris pramanė šios rųšies dai
lę ir kurį dabar tūkstančiai 
“pikasiukų” sekioja-—bus pir
mas.

Kekių prasmę • turi žodis> 
“futurizmas”. Futurizmas re
miasi ant emocijų ir judesių.. 
Futuristinės emocijos savo lai
ku ir poezioj buvo labai mėr 
giamos. Tapyboje futurizmas 
atsirado truputį vėliau negu 
poezijoje. Kaip vienas, taip ir

/žmogaus pavidale. Koniprači- antras “imas” turi itališkų

dirbęs ne 
ir kitiems.

menui plėstis. Jis yra am
žiaus meistras-menininkas, ku
ris jau ir taip “derlingoje” 
dirvoje rado tūkstančius se
kėjų, kurie įsigijo “pikasiukų” 
vardų. (Tokie žmonės, kurie 
paprastai mėgsta pamėgdžioti 
arba sekti gyvenančius meni
ninkus) . Picasso yra pasaulinio 
masto menininkas, 
tik savo tautai, bet 
Turėdamas talentų
rezervų, iš pat pradžių rezig
navęs iš realybės, ieškojo bai
sių ir fantastinių pasaulių. 
Savo mene jis sukūrė šešis 
laikotarpius arba etapus, kai 
kurie jų trumpučiai, tačiau 
vis dėlto paliko stambius re
kordus. Ankstybojo darbo pe
ri j odas buvo pavadintas “Mė
lynuoju laikotarpiu”. Buvo 
1901-04 metais, kuriuo jjs be
brisdamas pasiekė “Ružavųjį 
laikotarpį” (1905-06 m.), dar 
vėliau iš “Negrinio” arba “Af
rikos” ir ankstybojo kubizmo

vėlesnį kubizmų, šis laikotar-

nuo 1913 metų iki 1918 m. ir 
pagaliau iš “klasinio” laiko
tarpio (1918-21 m.) jau pasu
ka į “Naująsias formas”, tik 
šitame posūky matome jau 
dviejų meno šakų sumaišymų 
—“Naujose formose” yra sur-

zijų, reikia, kad autorius apie 
jų parašytų atskirų monogra
fijų išaiškinimui jos reikšmės. 
Kad sužinoti, kaip Picasso’s 
akmuo aknięjiį meta, reikia, 
kad jis pats pasakytų meno 
kritikams, kaip šitokie daly
kai pasidaro?

Sulig surrealistų ir futuris
tų koncepcija, galima' pavaiz
duoti, kad medžiai “vaikščio
ja,” kad akmuo turi akis ir 
burnų. Surrealistų simbolinėj 
dailėj daiktai gali būti pavaiz
duoti be ryšio: kojos —sau, 
rankos—sau; galva, jeigu yra* 
reikalas, galima palikti. Mat, 
čia turima reikalo su forma, 
su motyvo vaizduojamu veiks
mu, bet ne su natūralizmu.
x Kaipo pavyzdys Picasso’s 
vėlesnių laikų 25 pėdų sieni
nėj tapyboj “Gucrnica” vaiz
duojamas Ispanijos civilinis 
karas,— visiškai surrealistinė 
kryptis. Ne tik forma, bet ir 
šviesos nieko bendra neturi 
su realizmu. Šviesa ir šešėliai 
blivo reikalingi tik kontras
tams. šviesos ir šešėliai eina 
skersai viens kitų, be jokios 
gamtoje žinomos direkcijos,

Iraugai buvo pakviesti specia
liai paskaitai į Field’o muzie
jų. Prelegentas Paul G. Dall- 
wig skaitė paskaitų apie Mal
vina Hoffman bronzos skulp- madienį.

*
Katharine Kuh—

540 N. Michigan avė., Lester 
O. Schwartz’o solo dailės pa
roda atsidarys ateinantį pir-

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

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

MOKAME 9
Dividendų už padėtus pinigus t

t

Kiekvieno asmens taupiniai yra 
Federal Savings & L-oan Insurance

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

KREIPKITĖS IDEL INFORMACIJĄ

w

Ir

Tais keliais išėjęs, išban
dęs visus jam galimus ir ži
nomus budus ir metodus me
no kazusuose, jis ėjo tiek toli, 
kad net bandė pralaužti “le
dus” į kompračikosizmų.
čia jam pilnai pasisekė. Ne
tenka stebėtis dėl ypatingos 
Picasso dailės, kai senovės’ 
kompračikosai, išsilavinę arti- 
zanai-“chirurgai” perdirbinė
davo žmones lepumo kultui 
patenkinti. Jie darė juokingus 
teatrologiškos išvaizdos sub
jektus, kad iš jų galėtų kiti; 
pasijuokti. Laukinės juodaod
žių rasės mėgdavo bjauroti 
žmogaus išvaizdų dėl to, kad 
jie manė, jog yra gražu. Ka
raliams buvo reikalingi juo
kingos išvaizdos pažai, kiau
nei ir kitokie keistuoliai gyvo

jis piešia ne tik tai, kas iš pa
viršiaus matoma, bet ir tai, 
kas viduje yra.

Picasso menas nėra ne tau
tinis, nė tarptautinis, bet vi
siškai naujas. Pirm . jo laikų 
tos rųšies dailės pasaulis ne
buvo matęs.

Musų Čiurlionis nebuvo sim
bolinio meno epochų k u rėjas, i 
užtat jis buvo gilus meninin
kas— tapytojas-muzikas. “Iz- 
mų” jis neieškojo, bet kaupė 
savo įkvėpimų į lietuvių tauti
nę sąmonę. Jo Zodiako ženk
luose, “Rexe” ir Sonatose glu-i 
d). tuksiančius inetų senumo 
lietuvių praeities atminimas. 
Regimoji išraiška jam buvo 
didžiuoju gyvenimo idealu, gal 
labiau už vokalinę išraiškų. 
Trumpoj ateity 
tilps aprašymas 
nį ir jo menų.

į tederalSavings
liAND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

MADOS

. ................. ■ ■ «■ ■■ ■■■ !■ .

Garsinkitės “N-nose”

J 2202 W. Cermak Rd. Chicago, III.
J Telephone CanaI 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary

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

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIU

4364—Namie dėvėti suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, ir 40 colių per 
krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu au užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, HL

NAUJIENOS Pattera Dept

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
Meno žiniose, 
apie čiurlio- 

—Šileikis, a

LIETUVIŠKU RADIO ilf II I JI
PROGRAMII W:#^TO O. Irt U!.! a (Vardas Ir pavardi)
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NAUJIENOS, Chicago, Dl. Ketvirtad., vasario 1, 1940

ĮSTEIGTAS • MARIJOS • JURGELIONIENĖS
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PRASI KALTĖMIS BERŽAI VAIZBOS BUTAS IR IŠ ADELĖS MISČIKAITIENES GYVENIMO
ŽEMAITĖ

(Tęsinys)
—Bereikalo, tetulei, kremti 

mamaitę — užsistojo Verone.
— Nedorybė tų žandarų, kad 
jie nusprogtų! Kpkia čia jo kai
čia? — Ne tokius — žmogžu
džius, arklavagius paleidžia...

—Be kaičios niekas nebūtų 
jo užkabinęs — bambėjo Onė:
— Kame prusai, kame kokie 
raštai, kokios knygos, visiems 
bruko, visiems apsakinėjo, vi
sur įsikišęs...

—Teisybę Onė sako — tvirti
no tėvas. — Su visokiais šlai
tais, atskalūnais, bedieviais 
paukšt! pataukšti ratatai! tara
rai! padarai! Nebėra Dievo, ne
reikia bažnyčios, nei kunigo, 
nei pamokslų... Mes geriau ži- 
nome, geriau išmanome, visus 
pamokinsim, visus peršauksimi

Visi blogi, mes vieni geri!!... 
pono Dievo toli nenueisi ir nie
ko nepadarysi... Prasidėjo su 
velniais, velniu ir paliko!

—Ką besakysi daugiau — 
verkė motina, •— kad tikrasis 
tėvas įmano prakeikti savo vai
kų?..

—Visi šaukia už bedievystę, 
— užsišoko Verone. — O tie 
bedieviai patį didžiausį Dievo 
įsakymų pildo: “Mylėk artimų 
savo, kaip pats save!”

—Mat ir tai kvailei jau apsu
ko galvų, — šokosi tėvas. — 
Geras mokslas ar kibs taip 
greitai kaip blogas?.. Kiaulių 
ganyti, paršeli, ne prisakymų 
mokinti... Pasispaviedok iš to
kios kalbos — pamatysi, kų iš
girsi !

(Bus daugiau)

Ir pravirko beržų lapai. Rudenio gaida — 
Ir į tamsių tolių jurų plaukė jų rauda.
Ir paklausė jura: “Ko jus raudate, beržai?
Ar jum saulės nepakanka, ar lietaus mažai” 
“Debesys lietaus negaili, saulė — spindulių — 
Tiktai žemė, kurioj augam persunkta krauju.
— —---------------- -N. ... ....... . ......................................................................................................................................................... ................................
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Naujas Bertainis

MOTERYS BRUOŽU
Ponia A. Lidy Kandidatavo

LIGONIAI IR JU 
LANKYTOJAI

Paprastai kaip sužinome, 
kad kokia gera pažįstama 
randasi ligoninėj, tai be abejo 
jeigu negalime nuvažiuoti at
lankyti, tai tuojau užsakome 
glėbį gėlių nusiunčiame ligo
ninėn ir užbaigta. O ar žinote, 
kad tas dažniausiai, būna tik
tai išmetimas pinigų (sakau 
tai iš patyrimo). Neabejoju, 
kad sakysite, jog nieko nėra 
gražesnio už gėles. Tiesa. Bet 
visų pirmiausia, jeigu ligonis 
randasi ligoninėj, tai jau yra 
visai sergantis ir į gražias gė
les mažai tekreips domės. An
tra, ligoninės atmosfera labai 
greitai gėles numarina. Ir nie
kas negali labiau prispausti 
ligonis yra silpnas. Tųsyk gy
čius gėles. Prie to dar jeigu 
ligonis yra silpnas, Tųsyk gy
dytojas jas visai užgina laiky- 
ti gėles arti ligonio. O visgi 
esant ligoninėj laikas slenka 
laba pamažėl, ir draugai gali 
daug padėti, jeigu tik norėtų 
sužinanti, kaip ir kokiame pa
dėjime ligonis randasi.

Kitas būdas mėtymo berei
kalingai pinigų—tai siuntimas 
didelių brangių dėžių saldai
nių, nes dažniausiai ligonis 
turi laikvtis tam tikros dietos 
ir saldainių visai negali val
gyti. Be abejo, .yra išimtys, bet 
norint siųsti saldainius ge
riau pirma sužinoti, ar ligonis 
galės jais naudotis.

Norint palengvinti ligonio 
sunkių padėtį ligoninėje, yra 
daug kitokių būdų. Galima 
nupirkti tokių dalykų, kurie 
gali būti ne tik naudingi, bet 
net reikalingi. Padėkim, ligo
ninės muilas nėra labai malo
naus kvapsnio. Galima tad 
parinkti gero maloniai kve
piančio muilo, arba kūno pud
ros, kuri visuomet yra malo
nu vartoti. Paskum tam tikrai 
paruoštas alkoholis dėl tryni
mo kūno, sumaišytas su švel
niai kvepiančiais kvepalais. 
Tas daug maloniau ligoniui, 
negu paprastas ligoninės alko
holis.

Čia kalbu apie moteris ligo
nes. Paskum ligonės plaukai 
visuomet turi būti surišti, kad 
gražus šviesių spalvų kaspinė
liai'irgi labai tinkama dovanė
lė. O norint arba galint 'kiek 
daugiau padovanoti, tai yra 
tam tikri gražiai pasiūti arba 
mėgsti žaketukai, kurie nepa
prastai patogus ir gražus. To-

Šią savaitę jau prasidėjo 
naujas bertainis viešose moky
klose, — pradinėse, aukštesnė
se ir kolegijose. Yra labai svar
bu, kad kiekvienas mokinys 
lankytų nuo pirmutinės dienos, 
kad greičiau priprastų prie 
tvarkos ir kad geriau jam bu
tų pritaikytas jo programas, 
ypatingai aukštesnėj mokykloj 
ir kolegijoje.

Nors musų mokyklos yra, 
taip sakant, viešos, vis tiek tė
vai turi vaikams parūpinti pie
štukus, plunksnas, popierį ir 
kitas įvairias reikmenes. že
mesnėse klasėse mokykla duo
da tam tikrus storus pieštukus 
ir popierį, nes mokiniai šių 
klasių dar per daug nevartoja. 
Nepirkite dideles dėžes pieštu
kams, nes jiems nėra vietos 
rašykloje.

' Dabar geras laikas įrašyti į 
vaiko gimnastikos batus ir “ka- 
liošius” jo vardą su neišdildo
mu rašalu, kad vaikui butų 
lengva juos surasti, ir kad jie 
nesusimaišytų su kitais. Į jų 
švarkus, kepures, pirštines ir 

J kitus rubus galima prisiųti 
galima surasti daug naudingų juostelę, ant kurios yra užra- 
dalykėlių. O tuom pat kartu šYta arba išsiuvinėta vaiko 
ir gražių, kas tikrai iššauks vardas. Kam įdomu, tai turiu

šią savaitę ir^i butų gerai 
pranešti mokytojai ypatiškai 
arba per raščiukų, jei vaikui 
yra reikalinga kokia nors spe
cialia priežiūra. Jeigu vaikas 
turi silpnus inkstus atba kito
kį nesveikumą, tai geriau bu
tų, kad mokytoja tuojau suži
notų, kad jam butų galima ap
leisti kambarį be bėdos. Jeigu 
vaikas nemato gerai, mokyto
ja tuojau jam duos kėdę ar
čiau rašomos lentos.

Jeigu vaikas, išleistas į mo
kyklų, turi paprotį kur kitur 
eiti, arba užsuka kur nors ir 
namo nepareina, kai mokyklos 
diena užsibaigia, tai dėl vaiko 
labo reikėtų motinai tuojau 
pranešti mokytojai ir taip su 
ja kooperuoti, kad vaiką butų 
galima vėl privesti prie tvar
kos. i

Vaikas, kuris turės visus 
jam reikalingus daiktus, kurio 
rūbai bus tinkamai pažymėti 
ir apie kurį mokytoja turės 
svarbesnes žinias ir kuris ži
nos, kad tėvai 1 ir mokytojos 
veikia išvien dėl jo gero, neras 
sunkumo prisitaikyti prie nau
jos tvarkos; :?°f’ ■'/

Jeigu’; tęVįij .priims viršminė- 
.. -v, —_____— ______ . . tus pildys,
net šypsenų ligonės veide. Gc- pranešti, kad galima tokias juo- tai jie pagėjbeg vaikui išveng
ta nuotaika ligoje yra neap- steles su vaiko vardais, jau iš- ti šio betftąinib. keblumų ir 

'siutus, nusipirkti didesnėse"greičiau jam padės prisitaiky- 
_ /i. B. N. j krautuvėse. Į ti prie naujos tvarkos. v

kios dovanėlės teikia ligonei 
daugiau ir ilgesnio malonumo. 
Prie tokių siuntinėlių dar 
trumpas malonus laiškutis, 
nereikia daug, keleto žodžių 
pakanka, bet gyvų drąsinan
čių žodžiu ir tankiau, tas ligo
niui patvirtina įsitikinimų, kad 
draugai jo neužmiršta. O drau
gam mažiau išlaidų.

Ne kartų teko matyti, gra
žiausios pintinės gėlių bevys-

tik todėl, kad ligonis persilp- 
nas arba geliu sunkus kvapas 
ligoniui kenkia. Ir tikriausia, 
kad ligonis jų visai nepamato. 
Tuomet man ir pasirodė, kad 
norint kiek nušviesti ligonės 
sunkias valandas ligoninėje,^

sakomai svarbus dalykas.

LIETUVIU MOTERŲ 
DR-JA “APŠVIETA”

Chicagos Moterų Draugija 
‘Apšvieta”, kuri rodo nuolatinį 
veiklumų musų kultūros, labda
ros ir kituose svarbiuose lietu
vių klausimuose, nutarė reng i 
vakarų naudai MARIJOS JUR
GELIONIENĖS PAMINKLO 
FONDO. “Apšvietietės” įvertin
damos velionės Jurgelionienės 
skaitlingus darbus ir pasišven
timus moterų veiklos naudai, 
pageidauja prisidėti, kaip ge
riausia galima, prie sukėlimo 
fondo, dėl pastatymo atatinka
mo paminklo velionės Marijos 
Jurgelionienės atminimui. To> 
dėl, jos ir nutarė surengti va
karų, kuriame galėtų dalyvauti 
kuodaugiausi^ žmonių, kurie 
pažinojo velionę Jurgelionienę 
asmeniniai arba iš jos prakil
nių darbų. Tokių pažinčių ir to
kių žmonių, kurie gerbė musų 
mylimos Mariutės Jurgelionie 
nes darbuotę yra labai, laba1' 
daug.

Rengiamas vakaras busi for
moje “card and bunco party” 
Jis įvyks Lietuvių Auditorijoje, 
vasario 21 d., 1940 m. Rengėjos 
tikisi, kad susilauks daug sve
čių ir viešnių, nes jos deda vi* 
sas pastangas, kad padaryti šį 
vakarų tikrai pasekmingu.

N. G.

ž
Pirmoji Chicagoje surengti va

karų Marijos Jurgelionienės 
Paminklo Fondo naudai.

K

Pirma impresija.

Dažnai me$ remiamės pirmų- 
ja impresija sprendime nepažįs
tamo asmens. Tad ne prošalį 
bus pakalbėti, kaip svarbu yra 
moteriškei tinkamai save repre
zentuoti naujose pažintyse. Kar
tais atsitinka, kad visai netikė
tai turime susitikti su grupe vi
sai nepažįstamų žmonių, ant 
kurių tikrai nerime padaryti ge
rų impresijų. Ir greičiausiai mes 
visai susikonflizinam ir pasiel- 
giam net vaikiškai. Prie tokio 
momento moteris turėtų būti 
visuomet pasiruošus. Daug ge
riau yra tokiame susitikime, im
ti viskų lėtesniu tempu nesku
binant. Atsargiai stengtis išgirst 
introdukcijų, ir ypač atminti 
naujų pažinčių pavardes. Taip, 
kad vėliau pasikalbėjime nerei
kėtų klausinėt, kaip to ir to pa
vardė.

Per greitas ir daug kalbėji
mas niekuomet nepagražina 
moteriškės charakteriaus. Be
reikalingas ir garsus juokas 
naujoj draugijoj sugadins net ir

bužių moderniškumas • nepa
dengs trukumu charakterio y- 
patybių. žinant, net ir šiais mo
terų vyrėjimo laikais, kažkaip 
draugijinis gyvenimas reikalau
ja iš moterų tam tikro moteriš
ko Švelnumo. Ir mes moterys 
turime visuomet tai atsiminti.'

—Yza

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Kur tik žmogus dairosi, vi
sur jis randa įtakų taip vadi
namos 1 “gražiosios lyties” — 
moterys, moterys, visuose at
sitikimuose ir veikimuose!

Daugumas vietų per ilgus 
laikus buvo šventos vien tik 
vyrams, bet toks paprotys jau 
nyksta ir durys atsidaro mo
terims. Net Chicagos ir Lietu
vių Vaizdos Butas (Chambcr 
o f Commerce) dabar priima 
moteris kaipo nares.

Tad nėra stebėtinas dalykas, 
kad pirmadienio vakare, sau
sio 29 d. Vaizbos Buto mėnesi
niame susirinkime, laikytame 
Dariaus-Girėno svetainėj, po
nia Adeline Lidy, advokatė, 
kandidatavo į direktorių tary
bų.

Nors vyras narys, jų persta
tė į kandidatus ir nors tik trys 
moterys dalyvavo susirinkime 
(p-ia A. Lidy, L. Narmontaitė 
ir U. Rakštis) ir visos už jų 
balsavo, vis / tiek ponia Lidy 
nelaimėjo. Bet reikia džiaug
tis, kad iš dvylikos kandidatų 
musų, jauna advokatė laimėjo 
aštuntą vietų.

Tai geras pasirodymas, nes 
tik pirmi šeši kandidatai buvo 
išrinkti. Gal per anksti musų 
moterims užimti tokių vietų 
lietuvių vyrų manymu, arba 
gal aplinkybės nebuvo geriau
sios, vistiek mes atsilankiu
sios narės manėme, kad butų 
buvę geriau, jei tarp penkioli
kos direktorių atsiratsų nors 
vienos moters vardas.

Turėsime laukti kito meti
nio - susirinkimo. Pamatysime, 
kų mes moterys tada nuveik
sime. Buk kantri, ponia Lidy, 
gal kitų sykį turėsime geresnę 
laimę. —L. N.
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' Kino-TeatraS!
I (MOVIES)

| A Veda—ADELE Ą \

“Spanish Meat Balis”
2 svaru malto “steako” 
šaukštuką druskos
1 svogūną (sutarkoti)
2 kiaušinius (gerai išplakti)
3 riekutes senos duonos (išmir
kyti su pienu) 
Biskį pipirų 
1 šaukštą miltų
Viską gerai išmaišyk, 

apskritus kamuoliukus, apvoliuok 
su miltais it dėk į karštus taukus, 
įpilk 1 puoduką verdančio vandens 
ir kenuką “Toinato Soup”. Tušyk 
palengvai 1 valandą,

•~-F. Edkins

padaryk

UCup Custard”
3 kiaušinius
% puoduko cukraus 

šaukštuko druskos
3 puodukus pieno
%, šaukštuko “Vaniles”
Išplak gerai kiaušinius,Išplak gerai kiaušinius, supilk 

pienų, cukrų, druska ir “vanilių” 
ir vėl gerai išplak. Supilk į “cus
tard” puodukus ne visai pilnus ir 
įdėk į blėkinę. Įpilk į blėkinę ver
dančio vandenio, taip kad puodu-

gražiausios moters ’ asmenybę,, kai butų vandenyje iki pusės ap- 
nežiūrint kaip gražiai ji bus.Sg:J™*.v. . ♦ karščio ne uždengtus nuo oU iki
pasipuošus. Moteriškei visuomet minučių. Jeigu Cuętard gatavas, 
yra svarbu išlaikyti lygsvarą.
Vien veido gražumas bei dra- gatavas.‘ , fl1—F. Edktas

Seniai jau laukiau tos pro- raštinė, pora namelių, davatkų 
gos, kad patirti įdomesnius įvy- ir visas bažnytkieinis. čia j-U 
kilis iš musų energingos, ilga- lenkų kalbos nebuvo, nes visi
metės ir nenuilstančios veikė- buvo tikri lietuviai. Lankiau ir

“The Invisible Man Returns”.
Nepaprasta ir bauginanti dra

ma vaizduoja, kaip vienas žmo
gus nuteistas mirti visai nekal
tai su daktaro pagalba palieka 
nepermatomu, pabėga iš kalėji
mo ir suranda tikrus nusikal
tėlius.

Kūrinys labai gabiai sutvar
kytas įspūdingai scenizuotas, ir 
tikrai artistiškai suvaidintas. 
Turi daug šiurpų teikiančių sce
nų. Vaidina Sir Cedric Hard- 
wicke, Nan Gray ir Vincent 
Price. Verta matyt, bet tik su
augusiems. Vaikučiams ypač 
mažiems visai nepatartina. Ro
doma vidurmiestyje.

“The Fighting 69th”.
Pasaulinio karo dramatiškas 

vaizdas su savotišku jumoru. 
Veikalas daugiausia pamatuotas 
ant gerų darbų armijos kape
liono, “Father Duffy”, kurį vai
dina Pat O’Brien visai įtikinan
čiai. Jaiiies Cagney vaidina la
bai nesimpatingų rolę, bailaus 
pagyros. George Brent ir Alau 
Hale randasi pilnai savo rolėse. 
Šis kūrinys vaizduoja bepras
mingu karo žiaurumų, įvairius 
.pobūdžius kareivių, kurie sten
giasi juoktis net ir susitikę su 
mirtimi..Visas sąstatas susideda 
vien iš vyrų, nėra nei moterų, 
nei’ romanso. Tačiau vertas pa-

Adelė
Misčikaitienė.

ios Adelės Mis-i 
. ikaitienės gy
venimo. Nekar- 
ų mėginau gau

ti jos biografi-

pabaigiau Keturvalakių į rad 
nę mokyklų.

Pradžia veikimo.
Ir čia buvo pradžia mano vei-

jų, sulaukdama kimo. Tai buvo 1897 metuose 
/ien atsakymo, kada pradėjau giedoti (lotyniš
kai kamgi čia kai) bažnyčios chore, kurį su- 
reik alinga ir organizavo prabaščius Prapuo-
kam įdomu, tas 
m a n o gyveni
mas. O kad pri-

sidedu nors trupučiukų prie 
moterų ir jaunuolių veiklos, tai
man rodos, yra kiekvienos mu
sų priedermė tai daryti ir dirb
ti.”

Bet šiandien, kada grupė mu
sų veikliųjų moterų nusitarė su
rengti Adelės Misčikaitienės pa
gerbimo vakarų, ta proga ir 
man pasisekė įsigyti jos biogra
fiją, kurios turiniu pasidalinsiu

lenis ir mano tėvelis. Tai buvo 
pirmas toks choras suorgani
zuotas musų apylinkėje. Per at
laidus suvažiuodavo daugybė 
žmonių ir kunigų pasiklausyti 
musų choro. Nors choro suor
ganizavimo ir jo palaikymo dar
bas buvo sunkus, bet vis vien 
įvykdintas. Vėliaus jau buvo su
organizuoti chorai Vilkaviškyje 
ir kituose bažnytkaimiuose, v

Tėveliui mirus, 1900 metuose 
persikėlėm gyventi į Bartinin
kus. Čia užsidėjom krautuvę vi

su kitomis ir, be abejonės, skai
tlingomis ponios Misčikaitienės 
gražių darbų gerbėjomis. Štai 
kaip Adelė Misčikaitienė rašo 
man:

“Gimiau Raudėnų bažnytkie- 
myje, Šaulių Apskrityje. Neil
gai teko Žemaitijoj gyventi, tik
tai iki šešių metų amžiaus. Ma
no tėvai Petras ir Viktorija 
(Šiulc) Kalvaičiai, paėjo iš Su
valkijos, Vištyčio miestelio, Vil
kaviškio apskričio. 1890 metais 
tėveliai grįžo į Vištytį, kur juos 
širdis visuomet traukė. Ats.me
nu kaip aš ir mano sesutės ve
lione Domininką ir dar visai 
mažutė Zofija (dabartinė Pu- 
niškienė) buvome labai sužavė
tos gavę progos važiuoti trau
kiniu. Mat tuose laikuose, prieš 
penkiasdešimt metų, kaimie
čiams važiuoti traukiniu nebu
vo jau taip prieinamas dalykus. 
Atvažiavus į Vilkaviškį, vėl 
kiek to džiaugsmo ir entuziaz
mo. Jog ir tokį didelį miestą 
pirmą kartą gyven ine matėme. 
Klausiu Mamytės, ar jau čia 
Vištytis. Gaunu atsakymą, kad 
ne, reikia dar penkias mylias 
arkliais važiuoti. Atvažiavo dė
dė Martinas Kalvaitis, susodino 
mus į šiaudais prikrautą veži
mą ir vėl keliauname. Bet tie 
arkliukai toki mažiukai. Tokių 
pirmiaus nebuvome matę. Ar 
jie dar neužaugo, vėl klausiu 
Mamytės, kuri nespėjo atsaki
nėti į mus klausimus. “Matute 
vaikučiai, Vištytis labai kalnuo
tas, ir toki maži arkliukai ge
riau pripratę tuos kalnus lai
pioti” paaiškino mums Mamy
tė. Štai ir Vištytis. Koks gražus 
ežeras, koks puikus miškas, ko
ki kalnuoti laukai. Tik žiūrim 
ir gėrimės viskuom.

Bet neilgai tenais gyvenome. 
Neužilgo tėvelis gavo vargoni
ninko tarnystą prie prabašČiaus 
Augustino Prapuolenio, Ketur
valakiuose. Čia visai skirtingai 
atrodė nuo Vištyčio. Lyguma, 
žemė gera, ūkininkai pasiturin
ti, arkliai geri. Miestelyje medi
nė bažnyčia, krautuvė ir karče
ma. Prie to dar buvo valsčiaus

šokių mažmožių ir dar užsie- 
mėm siuvimu. Pragyvenimą pa
darėm neblogą. Susipažinom su 
vietiniu jaunimu ir pradėjom 
darbuotis, jau ne bažnytiniam 
chore bet susitvėrėm laisvą cho
rą. Už tokį chorą prabašč.us 
Vaičekauskas darė mums ne
smagumų. Tačiau mes jaunos 
mergaitės ir vaikinai nuėjom 
organizuotai pas jį ir išreikala
vome, kad vargonininkui Juo
zui Krauzai pavėlintų mokyti 
mus. Surengėme' koncertą kluo
ne. Nors koncertas nebuvo taip 
jau labai puikus, bet suteikė 
mums daug smagumo ir džiaug
smo. Neužsiganėdindami vien 
tautiškoms dainoms, iš Vokieti
jos gavome revoliucionieriškų 
dainų. Išsimokinom atmintinai 
ir eidavome dainuoti į mišką, 
arba į apielinkės sodžius pas u- 
kininkus, kad žemsargiai negir
dėtų. (Man ir šiandien geriau
sia patinka revoliucijonier.ško 
ūpo dainos). Bet to ir nebūda
vo gana. Naktimis kartu su ber
niukais eidavome lipdyti atsi
šaukimus pirmiausia prie rašti
nės, paskui prie teismabučio ir 
taip toliau, iki apeidavome pa
skirtą apylinkę. Iš Vok etijos 
irgi gaudavome pusėtinai lite
ratūros. Dėdavome į skrynutes 
ir .kasdavome po obelimis, vo
kiečio Veizo sodne, arba sudū
davome į jo šieną ir miegoda
vome sau ramiai. Žinoma, bū
davo kratos, bet niekados nie
ko nerasdavo, nes vokiečiai nie
kuomet nebūdavo įtariami. Vi
sa bėda puldavo ant tų litvaina- 
nų. Mums nebloga buvo, nes 
mokėjom rusų kalbą, tuomkart 
išpažinties eidavome prie pra
bašČiaus Vaičekausko, tad vis 
būdavome išteisintos, kad labai 
geros mergaitės ir jokia politi
ka neužsiiminedavom.

1907 metais gegužės mėnesį 
teko apleisti Lietuvą dėl tūlų 
politinių priežasčių. Nors buvo 
be galo gaila palikti Lietuva, 
jaunesnes sesutes ir broliukus, 
bet...

Išvažiavau į Škotiją.
(Bus daugiau)

matyti. Rodomas vidurmiestyj.
Šių metų kino artistų popu

liarumo karūnas laimėjo gabi 
ir daugelio mėgiama dramatiš
ka artistė Bette Davis ir 18 me
tų jaunuolis Mickey Rooney. 
Juos išrinko balsavimu kino 
lankytojai. Balsavimas buvo ve
damas per 55 laikraščius.

Dzūkė Karolina Raklinavičic- 
ne, gyv. Raitininkų kaime, Mer
kinės valsčiuje, moka apie 200 
liaudies dainų, iš kurių apie 
150 dainų yra užrašęs Tauto
sakos Archyvas. Deja, ji yra 
beraštė. Daugumą dainų jauna 
būdama yra išmokusi iš savo 
motinos, kuri buvusi didelė 
liaudies dainų žinovė. (“L. A.”)
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PATARIMAS BUSIMO SLA S0MO 
CIIICAGOJ RENGĖJAMS

— Kodėl Nesurengti Meno Parodos —
SKAITYTOJŲ'BALSAI —

SLA 6to Apskričio susirin
kime, Cicero kolonijoje, sek
madienį, sausio 28-tą i dieną, 
aš, kaipo delegatė, išreiškiau 
nuomonę apie kultūringąją pu
sę Susivienijimo seiino, kuris 
vasarą įvyks Chicagoj. Daviau 
tam tikrą patarimą. Ar seimo 
rengimo komisija jį priims, 
priklausys nuo įvairių aplin
kybių.

Jeigu toje komisijoje nebus 
narių, kurie turi simpatiją ir 
įvertinimą tokiems darbams, 
jeigu jie nesupras vertę tokio 
sumanymo SLA veikime, arba 
jeigu pripažins, kad tinginėji- 
mas arba nesvarbus reikalai 
atkreips jų atydą nuo šitokio 
darbo, tai mano patarimas 
greitai išnyks. O gal mes lie
tuviai dar nesame gana aukš
tai pakilę šitokį sumanymą at
likti? Kas gali pasakyti?

Mano sumanymas yra toks. 
Aš norėčiau pamatyti, kad 
SLA seimas remtų lietuvius 
dailininkus seimo laike, kad 
butų laikoma y paroda čionai 
Chicagoje taip, kad ne tik lie
tuviai galėtų pamatyti ką mu
sų dailininkai yra atlikę, bet 
kad ir visa Cbicaga galėtų 
juos įvertinti.

Antanas Skapas
Mes lietuviai remiam kitas 

dailės šakas, tai kodėl ir ne 
paišybą? Antanas Skupas, žy
mus Cbicagos dailininkas, ra
šydamas man po savo kurinių 
parodos, labai nusistebėjo, kad 
tik penki arba šeši lietuviai 
ten atsilankę. Jis supranta, kad 
visi negali pirktis artisto kuri-

nių, bet jis nesupranta kodėl 
mes lietuviai neduodam artis
tam^ nors moralę pagelbą ir 
ncateinam nors pažiūrėti jų' 
darbų.

Mikas Šileikis
Mikas Šileikis, žymus artis

tas ir vedėjas “Meno Žinių” 
(Naujienose) man rašo:

“Tamsta tiesų pasakei (vie
nam strapsnyje) kad musų vi
suomenės “darbuotojai”’ kurie 
daugiausia “darbuojasi” savo 
labui, nesirūpina K parėmimu 
musų kultūrai tikrai naudin
gų dalykų. Juk pats dailinin
kas sau parodos negali sureng
ti, tam reikalinga žmonė^ ku
rie rengtų parodą ir apie ją 
rašytų.

“Tik akiplėšiškas biznierius, 
kuris nežino kas yra etika ir 
padorumas gali pats sau ką iš-

ve rašyti. Dailininkai skursta 
tik dėl to, kad visuomenė yra 
atsilikusi, kad nesupranta kas 
yra menas.

“Jie geriau velija sau Nu
kandu krautuvėj nusipirkti 
visti “numindžiotą” aliejogra- 
fiją su pasidabruotu mėnuliu, 
negu meno kurinį, kuris net 
mažiau kainuotų, negu biauri 
reprodukcija, kurią visi gali 
turėti.

“Kokia gi čia garbė! Net 
musų inteligentų namuose ga
lima rasti “bagetiško meno”, 
tik jai ne tikrojo meno, kuris 
taip* pat prieinamas, kaip ir 
industrijos pagamintas šlam-
štas.”

Taip skamba dalis Miko 
leikio, artisto, laiškas.

Mano Planas

tiniam bute nebūtų paranku.
Aš duodu šitą sumanymų 

ne tik Seimo renkimo komisL 
jai, bet ir visiems SLA 
riams ir suinteresuotiems 
tuviams.

nebūtų tinkama,

na 
lie

kad 
SLA jTaįmtų lietuvius dailinin

 

kus po savo globa seimo lai
ke, nežiūrint ar jie priklauso 
prie SLA ar ne, ir surinktų 
jų kurinius į vieną didelę pa
rodą? Ar ne butų organizaci
jai ir visiems lietuviams didelė 
garbė, kad mes lietuviai taip 
gražiai pabrėžiam kulturinius 
darbus šitam dideliam musų 
mieste? D uo tumėm pavyzdį ir 
kitoms kolonijoms?

butų suorganizuota ir kokius 
planus reikėtų suformuliuoti, 
kad butų pasekminga, priklau
sytų tinkamai komisijai susi
pažinus su dailininkais.

Bet viskas priklauso nuo to 
klausimo—ar mes lietuviai ma
tom reikalą šitokio darbo ir 
ar mes kultūrinei pažiūroj es
ame gana aukštai pakilę šį 
projektą atjausti ir įvykdyti?

Ir vėl patariu, kad SLA Sei
mas šįmet atliktų šį kul turinį 
darbą — Surengtų Amerikos 
Lietuvių Dailininkų 'kurinių

L. NARMONTAITE 
3(5-tos Kuopos Narė

SUSIRINKIMAS

Keistute Bendrovė 
Šiandien Išmoka 
$10,000 Dividendais

CLASSIFIED ADS. H

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis

my-
Lie-
Lai-

VINCENTAS PUKŠTIS
Prieš metus, vasario pirmą 

dieną, negailestingoji mirtis 
pakirto Vincentą Pukštį. Ty
liai užgeso mums brangios 
asmenybės gyvybė. Mirė 
limas vyras ir tėvas.

Velionis buvo kilęs iš 
tuvos, Mažeikių apskr., 
žuvos parap.

Pamažu kaupės valandos 
ir dienos. Bėgo viską gydyda
mas laikas. Bet neišgydys 
niekas musų skausmo ir ne
sunaikins jo atminimo ir 
brangaus paveikslo iš 5nusų 
minčių.

Ir po metų giliai liūdime 
Tavęs, Vincentai, brangus ir 
mylimas vyre ir tėve.

Tebūnie teisus tau Kūrėjas 
ir lengva svečioj! žemė!
Nuliudus: Moteris Antanina 

Pukštienė, Sūnūs Vincentas 
Pukštis.

S 11 n A Gėlės MylintiemsI |J ĮJ A Vestuvėms, Ban- 
IjMkietams, Laidotu- ■ v ■ a v ■ b vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
1180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Iš tikrųjy, mes lietuviai jair 
per ilgą laiką, kaipo grupė, 
nerėmėm savo dailininkus. Aš 
maniau paaukauti savo butą 
seimo laike parodai ne tik 
chicagiečių lietuvių artistų, bet 
ir kitų kolonijų artistų kuri
nius. Bet, man buvo primesta, 
kad aš per toli gyvenu nuo 
lietuviško centro ir kad priva-

j nVFli( |QSTUe“eįXiuC1T 
LU I LllVlU Visas Pasaulio 

Dalis 
KV1ETK1NINKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308 '

VICTORIA PETROŠIENĖ, 
po tėvais Malkevičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 30 d., 9:00 vai. vakaro, 
1940 m,, sulaukus 65 metų 
amž., gimus Lietuvoje, Pane
vėžio apskr., Smilgių parap.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 sūnūs: Bernard ir Albert, 
marčią Frances, 2 dukteris— 
Frances ir Estelle Doyle, žen
tą Ambrose, 2 anūkes Phyllis 
ir Carrol Doyle,, 3 brolius— 
Walter, Antaną ir Juozapą ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 10562 So. 
Wabash A v. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, vasario 3 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į Visų Šven-. 
tų pąrap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Victoria Petrošie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Dukterys, Broliai, Mar
čios, Anūkės ir kitos Giminės.

Laid. Dir. Joseph Petrošius 
iš Waukegan, III.

Dėl informacijų šaukite r 
PULLMAN 7509.
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- v NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE’’ SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

f-

Sidabrinės
Vestuvės

25 metai nuo jų vestuvių su
eina bridgeportiečiams Peter 
ir Frances Knaberiams, kurie 
per eilę metų užlaiko bučernę 
savame name “Universal Food 
Stores”, 3348 So. Morgan St.

Pp. P. ir F. Knaberiai, mi
nės savo Sidabrinį Vestuvių 
Jubiliejų sekantį sekmadienį,, 
vasario, (Feb.)) 4 d., 1940 m.

Jubiliejinis banketas įvyks
Charles Ūkelio salėje, 3436 S J menei ir didžiuojasi, kad per 
Liluanica Avė, Kadangi jubili- visus tuos 44 metus nėra pra
jautai turi daug draugų ir pa- leidusi nei vienų metų neišmo- 
žįstamų, tai svečių yra sukvies-jkejus dividendų.
ta iš Cbicagos ir apylinkės. I

Bėgyje 25’inetų jie išaugino 
du sumr. vyresnysis Frankis, 
20 metų amžiaus, jau turi pa
stovi} darbą, o jaunasis Stan
ley, 17 metų,—šiais metais 
baigs aukštesnę mokyklą.

Gero pasisekimo linkiu Pp. 
Knaberiams sulaukti ir auksi
nio vestuvių jubiliejaus.

Rytoj, vasario 2 d. įvyks Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Chi- 
cagos Centralės kuopos metinis 
susirinkimas Naujienų name, 
1739 S. Halsted St., pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai turėtų 
būtinai dalyvauti, nes bus val
dybos rinkimas, pasiruoš mas 
prie kuopos bendrai rengiamo 
vakaro su L. D. D. 4 kuopa va
sario 18 d., ir daug kitų svar
bių reikalų aptarti. —Kvieslys

..aiiii d ii t iii ii'i.i'f ■ mi' ,

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

HELP VVANTED—PAMALĖ 
Darbininkių Reikia

PĄRTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

Ruošiasi 11 Metų 
Sukaktuves Minėti

Roosevelt Furniture Co.

Baigė Mokyklą 
Su Pasižymėjimu

4 v-.i..:.. ..vi:!, 1

Nuėjęs į Roosevelt Furniture 
Kompanijos krautuvę visuomet 
pamatysi ką nors naujo. Da
bar skubina — taiso krautu
vę. Paklausus kas ten bus, vie
nas savininkų, Mikas Jovarau- 
skas, sako, “Rengiamės prie 
didelio 11-ka Metų Sukaktuvių 
išpardavimo. Mes tikimės tu
rėti tūkstančius kostumerių ir 
svečiii vasario mėnesį — tad 
reikia tinkamai prisirengti. 
Pirmiausia reikia ištaisyti sa
vo krautuvę kuo gražiausiai— 
toliau prisipirkti visokiti dova
nų atsilankiusiems, kad visi 
kostumeriai galėtų atminti mu
sų 11-ka Metų Sukaktuves.”

Daro Didžiulę Apyvartą

Roosevelt Furniture Kompa
nijos apyvarta siekia milžiniš
ką sumą pinigų. Jos prekes 
kuonaujausios, krautuvė mo
derniška, kainos žemos, ir pa
tarnavimas labai geras — dėl
to kompanija kas metai auga. 
Biznieriai turėtų imti pavyzdį 
iš Roosevelt Furniture Kompa
nijos tvarkingo biznio Vedimo. 
Jeigu mes lietuviai sutartumė
me gerai daryti biznį su savai-' 
siais, mums nereikėtų vargti irj 
uždarinėti savo senų įstaigų 
— bet dar galėtumėm turėti' 
daugiau naujų.

Garbė tokiems lietuviams, 
kurie nereikalauja iš kitų už
darbio gyventi, bet ir kitiems 
duoda darbą. Mes patartumėm 
jums aplankykite Roosevelt 
Furniture Kompanijos krautu
vę šitam išpardavime. Jos sa-; 
vininkai yra Mikas Jovarau- 
skas ir Jonas Bertulis. Adre-; 
sas—2310 W» Roosevelt Road.

Ją Draugas (Skk)

pasekmingo 
metus

and Building
1 direktoriai

Pradeda 44-tus 
gyvavimo

Keistute Loan 
Asseciation No.
nutarė savo susirinkime sausio 
25 d. išmokėti virš $10,000 di
videndais savo šėrininkams už 
pereitus šešis mėnesius, bai
giant sausio 31 d. 1940 m. Di
videndai bus išmokėti šiandien, 
vasario 1 dieną.

Keistu to Bendrovė jau 44 
metai tarnauja lietuvių visuo-

nalport Avė., užbaigė Mark 
Sberidan pradinę mokyklą su 
pasižymėjimu, sulaukusi vos 
13 metų amžiaus. Ji dabar pra-

wood mokyklą ir yra pasiry
žus ją sėkmingai užbaigti,?jgi- 
gu sveikata tarnaus. Valio, 
Sylvia. . ^—Draugė

Netikėtas Sutiktuvių 
Pokilis

Veda Powęll Budreck, šoke-

REIKALING A PATYRUSIŲ 
KNYGŲ SKIRSTYTOJŲ. West Pull- 
man Iron and Metai Co., 11954 So. 
Peoria. Pullman 0534.

PAIEŠKAU PUSININKO į ta- 
verno biznį. Be skirtumo moteris 
ar vyras—geras biznis, šaukite.

Aberdeen 5230.

LIETUVIŠKAI KALBANČIŲ par
davėjų prie moteriškų kautų ir 
suknelių. Nuolatiniam. Kreiptis. 
Mr. BAER, Marks Credit Clothing, 
6409 So. Halsted St.

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

2300 Waba/nsia.

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

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių 

REIKALINGAS KAMBARYS pa
vieniui vaikinui, Marųuette Park 
apylinkėj. Praneškite laišku. 1739 
So. Halsted St., Bok1 1151.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

Turtas siekia $800,000
Keistute Bendrovės turtas 

jau pasiekė netoli $800,000, ir 
matytis, pagal dabartinį naujų 
narių įsirašymą, kad galėsime 
greitu laiku pasiekti $1,000,004 
turtą.

Šerininkų padėtų indėlių sau
gumą liudija Bendrovės ilgų 
metų gyvavimas. Apart to, 
kiekvieno Bendrovės šėrininko 
indėliai yra apdrausti iki $5,- 
000 Federal Savings and Loan 
Insurance kompanijos, Wash-

Bendrovės atsargos reservas 
yra virš $42,000, padengimui 
nepermatytų nuostolių.

Eina didelis namų pirkimo 
judėjimas.

Sausio mėnesyje Bendroves 
direktoriai pripažino paskolų 
virš $40,000. Tai yra labai ge
ra pradžia naujiems metams ir 
tikisi, kad toliau taip bus, nes 
dabar eina didelis judėjimas 
namų pirkime ir remontavime.

Bendrovės raštinė randasi 
adresu 3236 South Halsted St.

Raštininkas.dabar parvyko, namo< į Chica- 
gą pas savOrrtcyelius Alex ir 
Frances Budreck, ir čia jai 
bebūnant, sausio 27—jos drau-!~ . /.
gai suruošė jai netikėtas su- Gaminti rietus ir 
tik tu ves. Pokilis įvyko jos de-J 
dės Benio Pociaus namuosej 
6242 S. Sacramento Avė. Čia 
ji atvykusi turėjo didelį “s,ųr- 
prise”, kuomet ja sutiko skait
linga grupė svečių. Ji visus 
linksniai pasveikino ir po to 
prasidėjo vaišės ir pasilinks
minimas.

Veda širdingai dėkoja sve-1 
čiams už atsilankymą ir dova
nas ir pasisakė, kad Chicagoje 
ji ilgai nebusianti, nes ji ir vėl 
su savo Karston šokėjų grupe 
už savaitės laiko išvyksta į 
pietų valstijas. ,Aš Vedai šir
dingai linkiu laimės ir sėk
mingumo.

—lemaičių Duktė

Šie Virėjai Gali

Pačiam Prezidentui
Legionierių Bankietui 

Prisiartinant

REIKALINGA SKUDURŲ SKIR- 
STYTOJŲ ,darbas nuolatinis. 
WESTER PAPER GRADING

1101 So. Fairfield Avė.
Van Buren 6151

co

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui. 4248 So. Artesian.

OPERATORIŲ PATYRUSIŲ prie 
populiariai kainuojamų suknelių, 
geras mokestis, darbas nuolatinis. 
Princess Dress House, 229 South 
Market, 4 aukštas.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

VYRAS DIRBTI MAUDYKLĖJE, 
nevedęs, patyręs ugnakuris prie 
boilerių. 1916 W. Division.

čiaVasario (Feb.) 4-tą jau 
pat, beliko vos pora-trejeta die
nų įsigyti tikietus.

Dar yra vietos ir tikietų no
rintiems dalyvauti Legionierių 
ban kiele, kurį rengia Dariaus- 
Girėno Postas 271, sekmadie
nį, vasario (Feb.) 4-lą, 4:30 
iP. M. naujoje American Le- 
gion Dariaus-Girėnas Memor- 
ial Salėje, 4416 S. Wėstern 
Avė.

ŠTORAS ANT RENDOS su 6 
kambariais ir taverno fikčeriais, 
arba yra geras bučernei, grosemei 
ar kitokiam bizniui. Brighton Par
ko apylinkėj. Matykite P. M. Smith 
4177 Archer Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GERĄ BIZNĮ PRIVER
STA esu greitai par
duoti dėl nesveikatos. 
Dirba du bučeriai. Kas 
nusipirks šį mano pel
ningą. bizni, bus dėkin
gas man visą amžių.

NAUJIENOS, 
Box 1120.

SUSIRINKIMAI
BRIGHTON PARKO MOTERŲ 

KLIUBO narių susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario 1 d. 7:30 vai. 
vakaro, A. Zabukienės namuose, 
2605 W. 43rd St. Svarbus reikalai 
—kviečiame visas susirinkti.

—Korespondentė.
MORNING STAR KLUBO mėne

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

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DR-JOS mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, vasa
rio 1 d., 7:30 vakare, Lietuvių Dar
bininkų svet., 10413 So. Michigan 
Avė. —S. Dilis, rast.

LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 
CHORO pamokos įvyks ketvirtadie
nį, vasario 1 d., Hollyvvood Svet., 
8-tą vai. vakaro. Visi choristai ir 
mylintieji dainą malonėkite atvyk
ti laiku. —N. Klimas, rast.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ S-GOS 
Centralinės Kuopos metinis susi
rinkimas įvyks penktadienio vaka
re, vasario 2 d., Naujienų name, 
1739 So. Halsted St. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Visi nariai ir draugai no
rintis įstoti yra kviečialni atsilan
kyti. ....—W. V. M. sekt.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, va
sario 2 d., 7:30 vai. vakaro, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 
Halsted St. Labai svarbu, 
nariai ir kurie padavėte 
jas, malonėkite atvykti.

GREITAI PARSIDUODA DELI- 
CATESSEN ir Grosernė už pirmą 
pasiūlymą. Gera vieta—ilgai išdir
btas, naujas refrigerator ir fikče- 
riai. 4119 So. Francisco.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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 
Dudiak, savininko.

Priverstas parduoti pen
kių kambarių namą, furnasu šildo
mą, gražioj apylinkėj už $4700. 5704 
So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
katedžė, šildoma, 2 karų garažas, 
arti 55 ir Seeley. Kaina $3850.00.

6 kambarių plytinė bungalow, 
karštu vandeniu šildoma. 2 karų 
garažas, arti mokyklos ir bažnyčių. 
3045 W. 53rd PI. Kaina $5900.00. 
šaukti Republic 2300 Sekmadienį 
HEMLOCK 9431.

3133 So. 
kad visi 
aplikaci-

—S. Kunevičius, rast.

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui 

ŽMOGUI NORINČIAM įsigyti 
Šeimyninį ūkį ar vištų ganyklą, 
apie 56,000 ketvirtainių pėdų, prie 
grįsto kelio tarpe Maywood ir Vil
ią Park, UI. arti Roosevelt Rd., 
elektriką, geros mokyklinės aplin
kybės. Kaina $475, $100 pinigais, $5 
mėnesy (Užgirta 15 metų, FHA pa
skola). Box 1152, 1739 So. Halsted 
Street. v

Išsiėmė Leidimus 
edybomš 
(Chicagoj) , 
John Vitartas, 45, su Antoi-

nelte Zalkowskas, 44
Edward VAjVoda, 21, su Ma- 

ry H artinais 22
John Hunte'r, 22, su Betty 

Miscoviek, 20 *
AVHliam Kvarda, 30, su An

gelą Stankus, 29
James Lebeda, 29, su Mil- 

dred Francek 23

teikalauja
‘erskini

I •

Mary Kuprecki nuo Charles 
Kuprecki

Katherine * Alekander
Arthur S. Alexander

Gavo
Perskiras

Mary Janus nuo Mack 
nūs

Helen Pelcrs nuo Charles 
I’čters

nuo1

Ja-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Įdomus Programas
Yra prirengtas gana puikus 

programas, keli garbės sve
čiai pasakys trumpas, įspūdin
gas kalbas, keletas artisčių

visus patenkininčiu, kad vi
siems butu užtektinai linksmu
mo, draugiškumo ir atvirumo. 
Be abejo, taip ir bus.

Su šiom pranešimu rengimo 
Komisija kviečia, ir tikisi skait
lingo svečių atsilankymo, la
biausia aukotojų ir svetainės 
statymo rėmėjų, kurie priside-

 FINANCIAL
ASMUO GALI PASKOLINTI ant 

pirmos rūšies pirmųjų morgičių 
nuo $1000 iki $4,000. J visų aplikan- 
tų prašymus kreipiama skubi ati
da. Ravensvvood 0612.

miesčio teatruose, parodys ne
paprastai gržų “show”, taipgi 
bus garsi orkestrą šokiams.

O apie gardžiąją kalakuto 
vakarienę, tai jau nėra nei ką 
kalbėti, nes gamins specialus 
ekspertai virėjai, kurie gali 
pagaminti pietus net ir pačiam 
prezidentui. Tad ir šiame ban- 
kiete vakarienė patenkins 
kiekvieno svečio skonj. Kurie 
dar neįsigijote tikietus, malo
nėkite padaryti 'tai tuoj aus, 
nes sutaupysite rengimo komi-

bai sunkų bei naudingų ir pra
kilnų lietuvių visuomenei dar
bų. —Frauk Krasatiskas

IVIIOLESALE FURMTURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Draugijų 
DĖMESIUI!

go darbo.
. ■ i

Kur Bilietas Gauti
Reikalaudami tikietų arba 

informacijų apie Rankiotą — 
kreipkitės pas Rengimo Komi
sijos pirmininką, Karei
va, telefonas Yards 5350, arba 
Darius-Girėnas Memorial Hali 
menadžerį, Joseph Kibort, te
lefonas, Lafayette 8484.

Rengiamo Komisija deda pa- 
j| stangas, kad padaryti’ šį Ban- 
Į kietą kuo iškilmingiausiu ir

Lietuvių organizacijos, kurios 
nori, kad jų pranešimai apie 
mitingą, parengimą, ėtc. tilp
tų šeštadienio laidoje, prašo
me priduoti į “Naujienų” raš
tinę paštu arba ypatiškai iš- 
anksto, bet ne vėliau kaip—

Penktadieni 
PRIEŠ PIET.

Vėliau gauti pranešimai 
šeštadienio laidoje NETILPS.

Tą darome dėl to, kad iš
vengus susyk spaustuvėje su
sikaupusio darbo.

“NAUJIENŲ” ADM.

Kas diena. . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, Išnuomoti 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIEM 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
tfied" skyrių, kur siūloma daug 
(vairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa- ' 
tarnavimu pašaukdami arba at
vėpdami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET ' 
Chieago, HL



NAUJIENOS, CMcago, UI. Ketvirtai!., vasario 1, 1940

chicagos meras kelly dalyvauja 
“LIETUVIU DIENOJE” VASARIO 4 D.

Dalyvaus S. B. Komaiko ir Kiti Žynujs 
Chicagiečiai

Chicagos miesto majoras, I 
Edward J. Kelly, ir kiti aukštį 
valdininkai pasižadėjo daly
vauti Lietuvių Dienoje, ren-Į 
giamoj Lietuvos Nepriklauso
mybes 22 metų sukaktuvių pa-
minėjimo proga, vasario 4 d., 
Cicero Stadijone, 52 Avė. prie 
19 gatv., 4:00 vai. p. p. Majo
ras Kelly yra prielankus lie
tuviams ir visados remia lie
tuviškus darbus.

Dalyvaus ir Cicero miesto 
valdininkai, kurie taipgi auka
vo šiam parengimui.

Tokia parama nuo svetim 
taučių mums daug reiškia— 
parodo jog jie pripažįsta lietu
vius, ir kad mes esame organi
zuoti.

Taipgi žada dalyvauti B. 
Komaiko, įžymus žydų vadas, 
kuriam buvo suteika Lietuvos 
ordenas už jo nuopelnus lie
tuvių tautai. P-s Komaiko yra 
nuoširdus lietuvių rėmėjas, ji
sai taipgi prisiuntė auką šiam 
parengimui.

Programoje dalyvauja Am. 
Legion Dariaus-Girėno postas, 
dalyvaus žymus artistai; bus 
kalbos, sporto rungtynės, mu
zika, vaišės. Vakaras bus įvai
rus ir niekam neatsibos.

Įsigykit Bilietus iš Anksto!
Tikietų galima gauti visose 

kolonijose, arba kreipkitės į 
komiteto pirm., Joną Juozaitį, 
6822 So. Rockwell St., Rcp. 
4631.

Kviečiame visus atsilankvti 
ir pasidalinti mintimis šioj lie
tuviams taip brangioj šventėj. 
Parodykime pasauliui, kad es
ame vieninga tauta! M. B.

“Naujienų” Žinia 
Anglų Spaudoj

Dienraštis “Times0 vaka
rykščioj laidoj persispausdino 
iš “Naujienų” žinią apie “suo
mių liaudies vyriausybės” gal
vos, Otto Kuusineno, sušaudy
mą. “Naujienos” gavo tą žinią 
per Suomijos konsulą, Duluthe, 
Minn., ir ją pranešė anksčiau 
už visus kitus laikraščius Chi- 
cagoj.

Dienraštis “Times” atidavė 
pilną kreditą “Naujienoms” už 
žinią ir pabrėžė, kad ji “Nau
jienose” pirmiausia tilpo.

Atsisakė Priimti 
$8.00 Algų 
Nukapojimą

Nori Geresnių Garantijų
Chicagos pieno išvežioto j ai 

užvakar vakare vienbalsiai at
metė pieninių siūlomą $8.00 
algų numušiiną. Pieninės tai 
pasiūlė aiškindamos, kad nesu
mažinusi algų išvežiotojams ne
gali konkuruoti su “eut-rate” 
pieninėmis.

Išvežiotojai pareiškė, • kad 
jie neturi garantijos, jog $8.00 
numušimo užteks, ir kad pa
čios pieninės neturi jokio pla
no nuslopinimui konkurencijos 
iš pusės tų pieninių, kurios 
parduoda pieną už kainą že
miau rinkos.

Jie įgaliavo uniją 90 dienų 
begyj paruošti aiškų ir kon- 
kretišką konkurencijos planą, 
ir tada gal jie patys sutiks 
sau algas nusimažinti.

Pieno išvežiotojų padėtis 
Chicagoj yra gana kebli. Į na
mus pristatomas pienas kai
nuoja 13 centų kvorta, bet tos 
pačios pieninės pristato pieną 
į krautuves už 8^.*

“Nepriklausomos” pieninės, 
su kuriomis kitos pieninės no
ri konkuruoti, parduoda pieną 
į krautuves dar pigiau, šeimi
ninkės tad eina j krautuves pie
ną pirkti, o iš išvežiotojų ne
ima.

Chicagos Lietuvių 
Krepšinio Turnyro
Rezultatai

Finalai Sekmadienį

Semifinalai įvyko vakar va
kare, Berwyno Lincoln mokyk
loj. Lošė:

Tumavicks prieš llth Ward 
Democrats, ir

M. J. Flynns prieš “Pirmyn” 
Choro komandą.

Einant Į spaudą rezultatai 
dar nebuvo žinomi.

Semifinalus laimėjusios ko
mandos loš už čampionatą Ci
cere- Stadione, sekmadienį, va
sario 4 d., 4 valandą po pietų. 
Semi finaluose pralaimėjusios 
komanduose taipgi loš finaluo
se už 3-čią ir ketvirtą vietą 
(3 vai. po pietų).

Preliminarių lošimų rezulta
tai buvo sekami:

Sausio 29
Cicero Tumavicks ..... 31
Red Wings, L.D.S....... 27

Melrose Park Merchants 28
St. Anthony’s B & A 21

Holy Cross C.Y.0.......... 16
llth Ward Democrats 26

Michael J. Flynn ....... 39
Mažeika Undertakers 24

Marųuette K of L .... 24
Indiana Ilarbor K of L 2’1

Sausio 30
Cicero Tumavicks ....... 48
Melrose Park Merchants 25

llth Ward Democrats 34
Cicero Red Rose ....... 12

Michael J. Flynn ....... 38
Marųuette K of L .... 25

“Pirmyn” Chorus ....... 35
Gary Ind., Litts ....... 18

Nutroško Nuo 
Pečiaus Dujų

Du Išsigelbėjo
82 metų Paul Lewandowski, 

nuo 2449 Cortland Street, nu- 
;roško nuo nuodingų dujų, ku
rios siurbėsi iš sugedusio pe
čiaus į jo butą. Du kiti žmo
nes irgi vos nežuvo.

Tai velionio 71 metų žmona 
Rose ir sūnus Stanley. Juos iš
gelbėjo duktė, gyvenanti greti
mam name. Ji susirūpino pa
stebėjusi, kad jos tėvų namuo
se labai ramu, ir nuėjo pažiū
rėti kas atsitiko. Vos nenu- 
troško ir Lewandowskių šuo.

Šokiai Davė 
$30,000 Pelno 
Roosevelto Fondui

Du šokių parengimai sureng
ti Chicagoj užvakar vakare 
prezidento Roosevelto gimta
dienio paminėjimui, davė $30,- 
000 pelno Vaikų Paraližiaus 
Fondui, kuris buvo įsteigtas 
prezidentui pagerbti. Vakarai 
wyko Drake viešbuty j ir Sa- 
voy salėj, 4733 S. Parkway.

Cook apskrityj įvyko keli 
kiti parengimai, kurių bendras 
pelnas, su chicagiečių $30,000, 
siekia apie $100,000.

Važiuoja 
Suomijon

Devyni suomiai iš šiaurinės 
Micbigan valstijos vakar išva
žiavo Suomijon, kur įstos sa
vanoriais į armiją. Michigane 
jie dirbo 'kasyklose ir miSkuo- 
se.

WA(JJ1ENU-ACME Telephoto
NEW YORK. — Frank Clevenger ir jo sužadėtinė 

Heliui Huttumcn. Abu vyksta j Suomiją: jisai stos į 
aviatorių eiles, o jinai į “Lottas” moterų karinę orga
nizaciją.

Lietuvis Tarp High 
School Baigusių 
“žvaigždžių”
Gauna Stipendijų, Baigė Mok

slus Su Premijomis

Iš 2,212 mokinių, praeitą są- 
vaitę baigusių aukštesnes mo
kyklas Chicagos pietvakarinėj 
dalyje, tik 40 mokinių mokyk
los rekomendavo kaipo “žvaig
ždes”, tarpe visų gavusių di
plomas.

Tų “žvaigždžių” tarpe ran-čekius. Pirmiau išmokėjo 97%, 
dasi ir bridgeportietis lietuvis, tokiu budu pasikaro 100%.
17 metų jaunuolis, Arthur Ja-| Netiek laimingi yra sekamų 
cikas, 545 W. 37th Street. Jis bankų depozitorįąi.
vienas iš trijų gabiausių mo-| Iš raportų už-;-paskutinį pe
linių baigusių Englcwood reitų metų bertainį pasirodo,
High School.

Arthuras keliais atvejais bu
vo mokyklos apdovanotas už 
pasižymėjimus sporte ir už ga
jumus, ypač matematikoj, 
taipgi buvo pagerbtas premi
jomis kaipo geras oratorius.

Mokyklos “principai” jau
nuolį rekomendavo, — toliau 
mokintis mineral, oil inžineri
jos, nes toje mokslo šakoje yra 
galima jam gauti istipendiją- 
“scholarsbip”. J. A. N.

Jis Pasiliks Vien 
“Groserio” Biznyj

“Laimingi” Numeriai Buvo 
“Nelaimingi”

Į Edward Kingo maisto krau
tuvę, 109 Clyde avenue, Evan- 
stone, atėjo “agentas”, ir pa
siūlė jam laimingų numerių 
“lentelę”-“punch board”. Nu
merių lentelėj labai daug, bet 
tik keli laimingi. Jeigu visus 
parduosi — pasidarysi daug pi
nigų!

King patiko didelio pelno 
prospektai ir jis sutiko lente
lę paimti. Už kelių dienų atėjo 
“kostumeris”, pasipirko maisto 
už kelis centus ir “pamatęs” 
lentelę, pradėjo numerius rink
tis. Kai pabaigė, jis buvo iš
traukęs laimingų numerių už 
$26.00. Susirinkęs laimėtus pi
nigus ir daiktus, “kostumeris” 
išėjo, sėdo automobilin — ir 
nuvažiavo.

King pastebėjo, kad automo
bilyj taipgi buvo agentas, ku
ris jam tą “punch board” įpir
šo.

King nutarė pasilipti vien 
“groserio” biznyj ir apie len
teles užmiršit

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

|Kewanee Užsidaręs 
Bankas Sugrąžina 
Visus Pinigus

— Užsidariusių Bankų 
Raportai —

Užsidariusio Kewanee State 
Savings and Trust Company 
banko depozitoriai gali pasi
džiaugti. Likvidatorius Albers 
ir valstijos auditorius Barretl 
skelbia, kad tas :bankas sugrą
žins jiems visus pinigus. Ban
kas netrukus išsiuntinės 3%

kad per ilgą laiką dividendų 
nemokės, o kai mokės tai ne
daug:

Lincoln Statė7 Bankas
Laramie State Bankas

> Logan Sąuare State and Sav
ings Bankas

Lansing State Bankas, taip
gi 1

Lincoln Trust and Savings 
Bankas.

Italian Trust and Savings 
bankas netrukus išmokės 5%, 
10% gaus Kaufman State Ban
ko depozitoriai, o 7%—iš Ken- 
wood State banko. Šie trys 
bankai sugrąžins depozitoriartis 
iki 75% uždarytų pinigų.

Kimbell Trust and Savings 
bankas netrukus užbaigs likvi
daciją sugrąžindamas 25%.

(Bus daugiau)

Numirėlis “Atgijo” 
Inkveste 5.

Apskričio ligoninėj vakar 
vyko Stanley Tobelskio, 1805 
N.‘ Nordica avenue, inkvestas.

Staiga inkvęstą pertraukė 
telefonas, “Klausykit, aš To- 
belskis ir aš ne miręs. Aš gy
vas! Ką jus darote?”.

Buvo taip, užvakar prie Su- 
uerior ir Wells policija atrado 
negyvą žmogų. Jo kišeniuose 
rado raštelį su Tobelskio var
du — ir nusprendė, kad numi
rėlis ir buvo Tobelskis.

Išsiaiškinus, kad jis ne To
belskis, policiją dabar bando 
patirti mirusio žmogaus tikrą 
pavardę.

NAIIJIENIJ ”
METINIS

, KONCERTAS
----- į--------—

Kovo 31 d., 1940
SOKOLU SALEJE

I 2343 SO. KED2JIE AVĖ.

“Niekad Nemirs”, 
Nes “Prisikėlė 
Iš Numirusių”

Įvairios Žinutės Iš Cicero 
Gyvenimo

CICERO — Sėkminga SLA 
6to apskričio konferencija su 
virš 80 delegatų. Visi buvo ge
rame upe—po pustrečios va
landos mitingavimo suvalgyta 
skanus užkandžiai, paimta vie- 
nas-kitas “drąsai”—ir išsiskir
stė kas sau. Kai kurie pasiliko 
bendrovės parengimui, ir tik
rai neapsivylė.
Liuosybės B-vės Programas
Programas buvo geras, ne

nuobodus. Po to tęsėsi šokiai 
prie geros lietuviškos muzi
kos. Parengimas pelno daug 
neduos, bet nuostolių irgi ne
bus. Savaime aišku, kad gerų 
parengimų programai kainuo
ja daug.

Keisti Gandai
Ką tie žmones neprasimano. 

Praeitą savaitę plačiai pradė
jo eiti gandai, kad J. Pauga 
“mirė”-“prigėrė”-“užsimušė” ir 
t. t. Tie gandai taip paplito, 
iog namiškiams nebuvo ramy
bės dieną ir naktį. Del tų vi
sų nemalonumų panelė 'Pau- 
gaitė buvo priversta pranešti 
per radio, jog tai nepamatuoti 
gandai. Kasgi tame kaltas. Tai 
pp. Paugų Floridos atostogos. 
“Naujienose” buvo rašyta, kad 
ten šilta ir gražų, ir Pauga ap
gailestauja, jog mes šaltį ken
čiame. Dabar kai kurie sako, 
“Pauga niekad nemirs, nes 
jau atsikėlė iš numirusių.”
Pasiekė Californiją — Per 

Perkūniją ir Lietų
A. ir G. Miliauckai laimingai 

pasiekė Los Angeles, Califor- 
nia. Jie rašo, “nors Callfornija 
graži ir garsi, bet pasiekti ją 
tai vargas. Ėmė 5 dienas. Per 
70 mylių turėjo važiuoti per 
perkūniją ir lietų. Ar nekeistai 
skamba? Pas‘mus žemiaus ze- 
ro šaltis, o ten perkūnija ir 
lietus. Tikrai keistas pasaulis.

—D.

Kurie Nemoka, ir 
Tie Čia Gerai 
Išmoks Juoktis « •

“Velnias ne boba”
f

Antgalvis nekaip skamba, bet 
juokų tai pilnas maišas.

Man teko patirti, kad yra 
statomas veikalas (komedija) 
dviejų aktų vasario 18 d. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj.

Aš manau, kad didžiuma lie 
tuvių dar nėra matę šio veika
lo. Tai bus vienas iš juokin
giausių veikalų, kokį esu ma
tęs savo gyvenime. Kas moka 
juoktis, tas ir iš menkniekio 
juokiasi, bet tas, kuris nemo
ka juoktis ir niekados nesijuo
kia, šiame parengime tikrai iš
moks juoktis ir juoksis iki aša
rų. Taigi patartina, kad kiek
vienas, kuris myli linksmai ir 
gyvai praleisti laiką, tegul atei
na pamatyti šią juokingą ko
mediją. Ją stato bendrai LSS 
centralinė kuopa ir L. D. D. 4 
tuopa.

Bus ir dainos ir cimbolai
To negana, dar bus ir kon

certinė dalis, kurią išpildys 
‘Naujos Gadynės” choras ir 
Lietuvių Vyrų Choras. O kas 
labiausia sužavės publiką, tai 
pirmą kartą pasirodys lietuvių 
tarpe jaunutė lietuvaitė, Evelyn 
Burba, kuri išpildys labai įdo
mų koncerto numerį su cimbo
lais. Tai yra senovės lietuvių 
labai mylimas instrumentas.

Pradžia 4 vai. po pietų
Taigi kurie dar nesate matę 

ir girdėję stebuklingų cimbolų

LIETUVIAI BAIGp VIDURINES MOKYKLAS 
CHICAGOJ IR PRIEMIESČIUOSE

VAKAR CHICAGOJE
• Už namų padeginėjimą 

policija suėmė 15 metų John 
Midkiff’ą ir jo 13 metų brolį 
Walter, nuo 7108 Merrill avė. 
Padegė 10 namų. Jie norėjo 
turėti “fun”.

• Michigan Central gelžke- 
lio traukinys, sudaužė automo
bilį ir užmušė 20 metų ham- 
mondietę, Grace Kokeis, nuo 
4834 Pine Street. Nelaimė įvy
ko prie Mayxvood avenue kryž- 
kelio Hammonde. 47 metų Ža
la Griffin, kuri važiavo kartu 
su užmuštąja, buvo sunkiai su
žeista.

• Jauna chicagietė, Mrs. 
Adeline Rodgers, 3049 North 
Spaulding avenue, užvakar 
Edgewater ligoninėj pagimdė 
trynukus — dvi mergaites ir 
berniuką. Visi trys kūdikiai 
sveiki.

• Vakar pasirodė, kad Chi
cagos demokratų mašina rems 
prokuroro Thomas J. Court- 
ney kandidatūrą naujam ter
minui. Mašinos darbuotojai 
pradėjo platinti peticijas už 
Courtney ir rinkti joms para
šus. Ikišiol Courtney ir “regu
liarių” demokratų keliai griež
tai skyrėsi.

to nuo “scaffoldingo” vandens 
q Vakar vakare užsidarė’filtracijos stotyj, kuri dabar 

Great Ncrthern viešbutis, prietyra statoma prie 75-tos ir eže- 
Jackson ir Dearborn. Triobe-|ro. Jie yra John Pender ir Ar- 
sys bus nugriautas. Viešbutis thur Anderson. Abu krito 150 
skaitomas istorine Chicagos pėdų, 
įstaiga, nes prieš keliasdešimts 
metų jis buvo viso viešo gy
venimo centru.
....e Vieškelių inžinierių kon
vencija, dabar vykstanti Chi
cagoj, siulo valdžiai išvedžioti 
eilę ekspresinių vieškelių tarp 
Chicagos ir rytinių miestų. Siū
lomieji keliai butų be kryžke
lių ir be raudonų Šviesų.*........

e Streikas vyksta Lavery 
Motor Sales Company automo
bilių agentūroj, 6127 Cottage 
Grove Avenue. Sustreikavo 
Auto Mechanics Union nariai- 
mechanikai. Streikui kilus kas 
tai išdaužė agentūros langą.

• Agentas James K. Rob- 
bins, Jr., buvo pašautas, kai 
trys ginkluoti banditai bandė 
apiplėšti Metropolitan Petro
leum Company raštinę, adre
su 3211 South Wood Street. 
Kitame apiplėšime du pikta
dariai atėmė $300 ir sunkiai 
pašovė apdraudos agentą, Al- 
fred Steuer, nuo 1321 N. Wells 
Street. Aliejaus firmos rašti
nės apiplėšti nepasisekė.

• I San Francisco išvyko 
policistas Samuel O’Connell. 
Jis ten važiuoja parvežti Chi
cagos teismui 29 metų kinie
tį Lee Hing. Jisai pavogė $1, 
881, kuriuos jo tėvas pasisko
lino iš “spulkos” ir rengėsi pa
siųsti savo žmonai, gyvenan
čiai Kinijoj. Hing’o tėvas, Lee 
Sing, užlaiko skalbyklą ties 
2549 S. Harding Avenue.

O Nacionalis Saugumo Ko
mitetas Chicagoj skelbia, kad 
pereitais metais nelaimėse 
Amerikoj žuvo 93,000 žmonių, 
o susižeidė 8,800,000. Padaryti 
nuostoliai ir išlaidos nukentė- 
jilsiems siekė $3,300,000,000. 
Automobilių nelaimėse žuvo 
32,600 žmones, o įvairiose ne
laimėse namuose^ 32,000.

meliodijų, tai pamatysite ir iš
girsite vasario 18 d. Lietuvių 
Auditorijoj.

Po visų tų linksmybių ir 
juokų bus įvairus šokiai prie 
geros muzikos. Pradžia 4 vai. 
po pietų. —A. K. Sargas.

■ Remkite tuos, kurie 
' garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

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

SULLIVAN HIGH SCHOOL 
Gerald J. Salins 
Helen J. Selvage 
Ernest M. Zobel

SENN HIGH SCHOOL 
Byron S. Cherkasas 
Herbert B. Žak
WALLER HIGH SCHOOL 
Lawrence J. Barskis 
Irene I. Kaszas 
Anna M. Petroski 
John J. Sargas

VVRIGHT JUNIOR COLLEGE 
V. Daniel Andrus 
William J. Kuzma 
Raymond K. Nast 
Morton Raginis 
Sidney L. Wishnius 
Helen M. Yanon

Du Darbininkai ' 
Sunkiai Sužeisti

Du darbininkai buvo labai 
sunkiai sužeisti, kai jie nukri-

Pagerbs 11 Narių 
Už Nesirgimą Per 
10 ir 20 Metų
Sekmadienį Sv. Peronelės 
Draugijos Metinis Vakaras

Sekmadienį, sausio 1, įvyko 
Dr-jos Sv. Petronėlės metinis 
susirinkimas, šv. Jurgio parap. 
svetainėj.

Narių atsilankė skaitlingas 
būrys. Pirm. R. Mazeliauskie- 
nė atidarė susirinkimą, bet jai 
atsisakius iš pirm, vietos, liko 
išrinkta K. Dausinienė.

Įvyks Auditorijoj
Praeitais metais neturėjome 

nei vieno ligonio, šiais metais 
turime tris—V. Dambrauskie
nę, O. Kamarauskienę ir S. 
Degimicnę. Po apsvarstymo 
ligonių raporto, tapo išrinkta 
darbininkės metiniam vakarui, 
kuris įvyks vasario 4 d., 6 vai. 
vakare, Lietuvių Auditorijoj. 
Rengimo komisija E. Jucienė, 
R. žilvitienė ir A. Vaičekaus- 
kienė darbuojasi surengti link
smą vakarą su dainomis. Pa
imta šauni orkestrą. Įžanga 
25c asmeniui ir bus 3 “door” 
prizai.

Garbės Narėe
Taipgi per šį vakarą bus 

duodamos dovanos narėms iš
buvusioms Dr-joj 10 ir 20 mę^ 
tų, kurios neėmė pašalpos. Per 
10 metų nesirgo narės: A. Vai
čikauskienė, P. Lopšienė, J. 
Meškauskienė, A. Bružas, M. 
Kaminskienė. Per 20 metų: K. 
Skrebienė,. J. Kieža, A. Vins- 
kienė, A. Ivanauskienė, P. Bar- 
tušienė, A. Gečaitė.

Rengimo komisija stengiasi 
savo parengime ką nors pub
likai gražaus paruošti. Bus 
linksmos dainos ir Šokiai. Taip
gi pamatysite Dr-jos sveikiau
sios garbės nares, kurios gaus 
dovanas už pašalpos neėmimą.

Malonėkite atsilankyti. Ko
misija patenkins visus atsilan- 
kusius svečius ir Dr-jos narius.

—Petronėlė

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




