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ėl pareiškė no u yt is su Rusija
SUOMIJA DĖKOJA KITOMS SALIMS UŽ 

PARAMA
Daugiau nei 12,000 rusų žuvo Suomijoj
HELSINKIS, Suomija, vas. tų, Suomijos šiaurėje. Jie sa- 

1. — Suomijos prezidentas Ky-jko, jogei rusų atakos šituose 
ošti Kailio, kalbėdamas seime frontuose buvo atmuštos, 
ketvirtadienį, dar kartą parei-Į Suomijos karo vyriausybė iš- 
Ške, kaęl Suomija yra pasiruo
šusi tai 
nori garbingos taikos.

Jis pasako, suomiai yra pri
versti žudyti žmones, kurie ne
kalti dėl karo, prieš kuriuos, 
suomiai neturi neapykantos.

Prezidentas išreiškė padėką 
Kitoms šalims už paramą, ypa
tingai gi dėkojo Švedijai.

Kuone tuo pačiu laiku, kai 
Kailio kalbėjo, gauti praneši
mai iš Salia ir Petsamo fron-

,is su Rusija. Ji tik
leido pranešimą apie rusų nuo
stolius per visą karo laiką — 
per du menesiu. Pranešama, 
užmušta rusų daugiau nei 12,- 
000. Neutralus karo stebėtojai 
apskaičiuoja, kad daug dau
giau rusų žuvo, negu karo va
dovybė nustato.

Gaunami Helsinky praneši
mai iš Tallino, Estijos sosti
nės, kalba, kad suomių lėktu
vų atakos prieš rusų bazes Es
tijoje padarė rusams sunkių 
nuostolių.

Smarkios rusų ata
kos Karelijos fronte

Įves porcijas 
popierai

VIBORGAS, Suomija, 
1. — Rusai ketvirtadienį 
stč smarkias atakas prieš 
nerheimo liniją Karelijos
te. Suomių pranešimai vakare 
sako, kad atakos dar nepasi
baigė. 4

vas. 
išvy- 
Man- 
fron-

Rusai gali pasigirti 
laimėjimu

HELSINKIS, Suomija, 
1. — 27 rusų lėktuvai ketvir
tadieni atakavo suomių miestą 
Rovaniemi. Vienoj vietoj rusų 
bomba pataikė į skiepą, 
subėgo pasislėpti 7 vaikai, 
ki vaikai užmušti. Kita 
bomba užmušė du vaikus, 
lino lėktuvai nugalėjo ‘ 
šus”.

vas

kur 
Pen- 
rusų 
Sta- 
prie-

LONDONAS, Anglija, vas. 
1. — Artimoje ateity Angli
joje bus įvestas paskirstymas 
popieros porcijomis — prane
ša ręikmcnų parupinimo mini
sterija.

Praeity daugiausia medžio 
popierai Britanija gaudavo iš 
Skandinavijos &eriių.- Karas pa- 
krikdė medžio popierai atga
benimą Anglijon, todėl prade
damas jausti jos trukumas.

Raštinėse jau išakyta taupy- 
;i popierą, rašant suglaustomis 
eilutėmis ir ant abiejų lakšto 
pusių, taipgi užimant lakšte* 
raštui juo daugiau vietos.

t
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lavonu vSuomassalmi 1 
iniai su amunicija.
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nukloti laukai sunkveži-
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Paleis Francuzijos 
ūkininkus iš

armijos

Britanija rekvizavo 
9,000,000 tonų laivų

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

KAUNAS, sausio 30 d. — 
Ministras pirmininkas Antanas 
Merkys dideliame interview 
spaudos atstovams pareiškė:

Vyriausybės dėmesys — vi
siems Lietuves gyventojams 
darbo ir duonos. Vilnius turi 
pasiruošti būti ir faktina Lie
tuvos sostine, kurion vyriau
sybė kelsis. Kova visiems prieš
valstybiniams gaivalams. Sulig 
išgalių pagalba ūkininkams, 
kurių padėtis dėl karo ir kai
nų žirklių yra sunki. Tauta ir 
vyriausybė vieningi; rengiama 
didelė administracijos refor
ma. Seime svarstys apleistų 
ūkių, administracijos teismo 
įvedimo, žemės reformos pakei
timo, ūkių skaldymo, šeimos 
aprūpinimo, socialės pagalbos 
praplėtimo ir kultūros fondo 
įstatymus.
1940.1.31 d.
New Yorkas

Japonai apsupę 24 
kinų divizijas

Rusijos ambasado
rius atlankė Hull’į

vas. 
paėmė 
naujų 
ir su- 
paėmė

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
1. — Ministerių kabinetas nu
tarė paleisti iš armijos ūkinin
kus, kareivius 1912-1915 metų 
klasių*. Jie reikalingi pavasario 
’aukų darbams. Kareiviai ūki
ninkai 1916-1919 metų klasių 
bus paleisti atostogų. Jie taip
gi reikalingi 
dirbti.

laukų darbams

Kareiviai 
iš tarnybos 
Pasauliniame kare.

nužiūrėti paleisti 
yra jau kariavę

TRYS NACIŲ VADAI AREŠTUOTI
tokiu pat ntišižėilį'imu.

Kitas dalykas. Paryžių pa
siekia pranešimai apie sąmok
slus prieš Hitlerį. Priešingi esą 
Hitleriui armijos generolai. 
Jiems pritariu pramonės vadai 
ir net feldmaršalas Goeringas. 
Padėtis esanti taip rimta, kad 
Hitleriui teks arba rezignuo
ti, arba pradėti neištikimų ele
mentų likvidavimo vajų.

Karininkai norį nusikratyti 
Hitleriu, padaryti taiką su tal
kininkais ir atsisukti prieš 
Staliną. Jų tikslas dar esąs su
grąžinti Rusijai Romanovą, o 
Vokietijai kaizerį.

LONDONAS, Anglija, vas. 
1. — Londoną pasiekė žinia, 
kad Sudetų žemėje areštuoti 
trys žymus nacių vadai — Dr. 
W. Brand, i'Dr. Erhst Leibel 
ir prof. Kari May.

Savo laiku jie organizavo 
Sudetų žemėje nacių partiją. 
Kai Hitleris paėmė Sudetus, 
jie gavo augštas vietas vyriau
sybėje.

Dabar jie kaltinami nemo
raliai gyvenę. Kaltinami homo
seksualizmu. Kai 1934 metais 
Hitleris likvidavo opoziciją, tai 
tūli jos vadai, jų tarpe kapi
tonas Roehm, buvo kaltinami

Ir kūdikių drabu
žiams įvestos 

“porcijos”
BERLYNAS, Vokietija, 

1. — Vokietijoj jau kurį laiką 
tenka pirkti drabužius pagal 
korteles.

Paskutiniuoju laihv Įvestos 
kortelės ir kudikiams drabu
žius ir vystyklus pirkti.

vas.

HONG KONG, Kinija, vas. 
1. — Japonijos karo vadovybė 
Kinijoje paskelbė, kad japonai 
ipsupo 24 kinų kariuomenės 
divizijai į šiaurės rytus nuo 
Nanningo, Kwangsi provinci
joje. Vystosi toks mušis, kokio 
Kinija nėra regėjusi, sako ja
ponų pranešimas. Prieš ata
koms prasidėjus, sausio 28 d., 
japonai Kinijoje susilaukė su
stiprinimų — geriausios Japo
nijos kariuomenės dalių.

Trečios prez.Roose- 
velto ka d e n c j i o s 
klausimas pavestas 
vykdomajai tarybai

Priešingi autonomi
jai unijos apskri- 

čiams

WASHINGTON, D. C., vas. 
1. — Rusijos ambasadorius 
Umanski atlankė ketvirtadienį 
valstybės sekretorių Hullį. Ki
lo spekuliavimas, ar Umanski 
neprotestavęs Jungt. Valstijų 
pagalbos teikimo Suomijai, bet 
nė p. Hull, nė Umanski nepa
informavo, kokius klausimus jų 
pasikalbėjimas lietė.

Belgijos kariuome 
nes viršininkas 

rezignavo

LONDONAS, Anglija, 
1. — Britanijos valdžia 
savo kontrolėn statybą 
laivų ir taisymų senų 
žalotų. Be to, valdžia
savo kontrolėn operavimą 9,- 
000,000 tonų prekybinių lai
vų.

Valdžia rekvizuotus laivus 
operuos grupėmis pagal jų grei
tumą. Laivus palydės karo pa
truliai.

Pasaulinio karo metais re
kvizicija prekybinių laivų bu
vo įvesta kai pradėtas jausti 
trukumas reikmenų Anglijoj. 
Dabar rekvizicija padaryta tik
slu išvengti trukumo.

Baus spekuliantus
PARYŽIUS, Francuzija, vas.

— Francuzijoje jau kurį 
aiką veikia nuostatas baudžiąs 
crautuvininkus, kurie nepatei
sinamai pakelia kainas reikme- 
noms.

Uždare tik pavojin-i Naciai rekvizavo mi- 
gas žmonių gyvybei 
bažnyčias Lenkijoj

BRUSSELS, Belgija, vas. 1. 
— Belgijos generalinio štabo 
viršininkas, gen. Van der Ber
gen, rezignayo iš vietos. Kara
lius, pagal jo prašymą, pasky
rė Van der Bergeną priešakį 
nių pulkų komanduotoju.

Kanados varis siun* 
čiamas Rusijai

VICTORIaTTT” O., vas. 1. 
— British Columbia provinci
jos viršininkai sako, kad iška
samas Kanadoje varis yra siun
čiamas į Jungt. Valstijas tir
pinti Tacoma mieste, Washing- 
ton valstijoje. Iš čia varis siun
čiamas toliau — j Rusiją.

Dabar valdžia išleido kitą 
nuostatą. Ateity bus baudžia
mi — piniginėmis bausmėnąi- 
mis, kalėjimu arba uždarymu 
krautuvių -— tie biznieriai, ku
rie spekuliavimo sumetimais 
atsisakys parduoti turimas 
krautuvėse reikmenas.

Japonai įspėja rusus

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

Daugiausia apsinia?Xę; šal
čiau; vidutinio stiprumo šiau
rės vakarų vėjai, pasikeičią į 
šiaurės vėjus; saulė teka 7:03 
v. r., leidžiasi 5:05 v. v.

TOKIO, Japonija, vas. 1. — 
Japonijos karo ministeris Shun- 
roku Ha ta pareiškė ketvirta
dienį, kad rusai papildę tuzi
nus neteisėtų žygių po to, kai 
Rusijos—Japonijos mūšių pa
liaubos įvyko Mongolijoje. To
dėl Japonijos armija ir dabar 
atidžiai stebi rusų žygius, pa
sakė karo ministeris.'

Kinija pradėjo karą 
prieš japonus per 

radiją 
r 5**

CHUNGKING, Kinija, vas. 1. 
— Paskelbta, Kinija pradėju
si .transliavimą per radiją pra
nešimų apie karą su Japonija. 
Pranešimai bus daromi 16-ka 
kalbų, jų tarpe anglų, vokiečių, 
franeuzų, japonų, holandų ir 
arabų.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
1. — Ryšium su kaltinimais, 
kad naciai Lenkijoje uždaro 

[bažnyčias, Vokietijos vyriau
sybės atstovai išleiod paaiški
nimą. Kai kurios bažnyčios ta
po uždarytos, pripažįsta na
ciai. Bet jbs buvo uždarytos 
dėl to, kad atrodė nestiprios 
ir sudarė pavojaus žmonių gy
vybei.

Vokiečiai pripažįsta, kad jie 
areštavo ir tūlą skaičių lenkų 
kunigų. Bet jie areštavę kuni
gus tik už veiklą atkreiptą prieš 
nacius.

ROMA, Italija, vas. 1. — 
Trečiadienį jaustas žemės dre
bėjimas Italijos miestuose Fa- 
enza, Florence ir Siena. Tur
tui padaryta žalos, bet iš. žmo
nių niekas nenukentėjo.

Vokietija ir Rusija 
neturi užsimojimų 

prieš Balkanus
EERLYNAS, Vokietija, vas. 

1. __ Vokietijos užsienių, reika
lų ministeris von Ribbentrop 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad nė Vokietija, nė Rusija ne
planuojančios 
kanuose.

karo žygių Bal-

neralinį aliejų Len- 
: kijoje

-------------------  V

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
1. — Ketvirtadienį naciai pa
skelbė nuostatą, pagal kurį vy
riausybe rekvizuoja visą mine
ralinį aliejų, esantį arba parū
pinamą jų okupuotoje Lenki
joje.

Vokietijos laivas su 
300-s britų praslido 

blokadą

COLUMBUS, Ohio, vas. 1. 
— Angliakasių konvencija pa
vedė vykdomajai tarybai 47 
rezoliucijas, indorsuojančias 
prez. Boosevelto kandidatūrą 
trečiai kadencijai. Tas žings
nis pavedė vykdomajai tarybai 
teisę indorsuoti kandidatą į 
prezidentus.

COLUMBUS, Ohio, vas. 1. 
— Angliakasių konvencijoje 
ketvirtadienį svarstytos rezo- 
’iucijos, kurios reikalauja dau
giau savarankumo unijos ap- 
skričiams, reikalauja jiems au
tonomijos ir taiko sumažinti 
internacionalinių unijos virši
ninkų galią. Konvencijos dau
guma pasirodė priešinga šitoms 
rezoliucijoms.

BUENOS AIRES, Argenti
na, yas. 1. -— Vokiečių kolo
nijoje Buenos Airese gautas 
pranešimas, kad laivas Altmark 
praslido talkininkų blokadą ir 
sugrįžo į Vokietijos uostą.

, • '.' ’ ' > . ■ ;

Altmark tarnavo kaip pagal
binis laivas nacių šarvuočiui 
Graf Spee, kuris paskandino 
keletą talkininkų laivų pietų 
Atlante. Altmark suėmė apie 
300 britų jūreivių, paskandin
tų laivų įgulos.

šarvuotį Graf Spee prieš ku
rį- laiką paskandino patys vo- 
kiečiai prie įplaukimo į Mon- 
tevideo uostą.

Panaikino bylą iš
keltą 125-ms WPA 

darbininkams
MINNEAPOL1S, Minn., vas. 

1. — Pernai liepos mėnesį įvai
riuose šalies miestuose strei
kavo WPA darbininkai, kurių 
algos buvo nukapotos. Minnea- 
poliše įvyko net riaušių.

125-ms WPA darbininkams, 
ryšium su riaušėmis, buvo iš
keltos bylos. Ketvirtadienį šios 
bylos tapo panaikintos.

Pavogė amunicijos 
iš Jungt. Valstijų 

arsenalo
' DAVENPORT, Iowa. vas. 1. 
— Pulk. Norman Ramsey ket
virtadienį patvirtino praneši
mą, kad iš Rock Island arse
nalo, didžiausio Jungt. Valstijų 
amunicijos sandėlio, pavogta 
aniuriicijos. Valdžios a 

| pakviesti įvykio tyrinėti.

HELSINKIS, Suomija, 
1. — Suomijos prezidentas 
lio- seimo posėdy pareiškė 
virtadienį, kad Suomija, 
ir praeity, yra pasiruošusi
bingą taiką su Rusija padary
ti.

vas. 
Kal- 
ket- 
kaip 
gar-



įt%>?yį|1p5f

2
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iš Pietų Amerikos
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ANDŲ ARAS PASAKOJA, KAIP METROPOLIJOS 
PONAS LANKĖ IR GLOBOJO DURLINGIUKUS 

PIETŲ AMERIKOJE.

“dakta- 
jis ėmė

(Tęsinys)
Pirmininkas Šitokiu 

ru” susidomėjo, todėl 
teirautis, ar ponas “daktaras”
galėtų žmogų sugauti su “laso”, 
jei, sakysime, žmogus tupėtų 
ant medžio arba butų ant kal
no. “Daktaras” S. papasakojo, 
kaip jis Kordiljieruose su dviem 
policininkais razbaininkus gau
dęs ir keletą jų sugavęs. Pirmi
ninkas dar laDiau susidomėjo 
“daktaru” ir klausinėjo jį ar ge
rai pažįstąs Kordiljerų ir Andų 
kalnus. “Daktaras” atsakė: “Ir 
kaipgi? Geriau, negu Alytaus 
apsKritį, kuriame aš tarnavau 
policmanu”.

Po ilgoko ir širdingo pasikal
bėjimo, “daktaras” taip sužavė
jo pirmininką, kad šis ėmė ir 
išpasakojo savo kelionės tikrąjį 
tiksią, kuri buvo nuo kitų slė
pęs. Paskui pirmininkas malda
vo “daktarą”, žinoma, už gerą 
atlyginimą, padėti jam atlikti
ekspediciją į Kordiljerų ir Andų vadinasi Kairis. Jis tuojau tą 
kalnus. Jei pasisektų surasti 
sparnuotus žmones, tai p. prezi
dentas suteiksiąs “daktarui” Sao 
Paulyje ne tik mokytojo, bet ir 
mokyklų inspektoriaus vietą.

Abu mums žinomi ponai ėmė
ruoštis į kelioinę, sunkią, var- pirmininkas ir hutarė, po eks- 
gingą kelionę, siekiančią dide- pedicijos į Andų kalnus, su vie- 
lio ir gražaus tikslo. Prisipirko nu palydovu, mokančiu vokiš- 
likerių, prisikimšo čemodanus kai, vykti į Magallanes ir Ug- 
visokio maisto, įsigijo ekspedi- nies Žemę tikslu ištirti kiek ten 
cijai reikalingus įraukus ir su 
dideliais čemodanais išvažiavo 
geležinkelio stotin.

III.

buvo rasta jokių pėdsakų, kad 
ten kadaise butų gyvenę pana
šus žmonės. Ilgai klaidžioję ir 
pritrukę gėrimų, jie pagaliau 
nusileido į Andų kalnų pradžią, 
į Čilės gražų miestelį Los An- 
des. Andų kalnų grandinėje yra 

| vienas kalnas vadinamas Akon- 
kagva. “Daktaras” S. įtikinėjo 
pirmininką, kad už to kalno bū
tinai turi būti žmonių jei ne su 
sparnais, tai bent su sparneliais 
ir jei jie pasirodysią nesą lietu
viai, tai jis (“daktaras“ S.) per 
dvi savaites pramokinsiąs lietu
viškai ir tuo budu jie liksią mu
sų tautiečiais. Jis panašioje vei
kloje turįs nepaprastų gabumų, 
nes Bolivijoje jam pasisekdavę 
padaryti iš nuoširdžiausių fašis
tų tikriausius ir neabejotinus 
komunistus.

“Daktaras” patyrė, tiksliau 
sakant sužinoję, kad Čilės uoste 
Magallanes, visai prie Ugnies 
Žemes, graikų garbės konsulas

naujieną pranešė p. pirminin
kui ir šį įtikino, kad tas konsu
las esąs lietuvis ir kad Magalla
nes ir Ugnies Žemėje esą nema
žai lietuvių, ir, aiškus dalykas, 
juos reikėtų aplankyti. Tada

Po trijų dienų musų keliau
ninkai atvyko į nemažą KordiL 
j ierų'pašlaitėje esantį miestą — 
Tukumaną. Čia p. prezidentas 
aplankė keletą lietuviškų šeimy
nų, dešimt minučių pasikalbėjo 
su čia besigydančiu vienu žy
miu musų laikraštininku. Porą 
dienų pailsėję Tukumane pirmi
ninkas su “daktaru” tylomis iš
vyko toliau į kalnus. Pradžioje 
didesnių kalnų vienoje karčia-

dovus su dviem mulais. Anksti 
rytą sukrovė ant mulų savo eks
pedicinį bagažą ir iškeliavo ke
turiese (žinoma, neskaitant mu
lų) į Kordiljerų kalnus ieškoti 
sparnuotų žmonių.

Po kalnus jie išklaidžlojo 
daugiau, negu dvi savaites. Ta
čiau ten jie nesurado ne tik
sparnuoto žmogaus, bet nerado kinę su viešbučio šeimininke — 
nei žmogiško padaro su buvu- nutukusia vokiete, kuri už gerą 
šių sparnų žymėmis, žodžiu ne- atlyginimą juos buvo labai so-

yra lietuvių. Tokios žinios esan
čios labai svarbios jo draugijai, 
nes draugija mananti (ir tai ga
na klaidingai), jog ten visai ne
są lietuvių. Todėl jis “daktaro” 
dėka atversiąs draugijai akis ir 
įrodysiąs, kad ‘tėti ' gyvena ne 
vienas įr ne du lietuviai, bet ke
lios dešimtys šeimų musų krau
jo brolių. Be to, tikriausiai jie 
ten bus ne kitoki, o su sparnais 
ar bent su mažiukais sparne
liais...

Ponas pirmininkas galvojo, 
sugavęs sparnuotus žmones nu
fotografuoti ir aprašyti jų gy
venimą, paskui visa tai paskelb' 
ti spaudoje. Tai bus sensacija, 
garsas ir garbė. To garso ir tos 
garbės dalis, žinoma, teks ir 
‘daktarui”.

Vieną gražų rytą musų busi
mos garsenybės apsirūpino kon
jaku ir maistu daugiau negu 
mėnesiui, ir su dviem palydo
vais ir trim mulais, apkrautais 
bagažu, davėsi į kalnus, atsisvei,

čiai penėjusi. Andų kalnai buvo kine j o, kad šiame su lįetuvišku ir nusišypsojo, paaiškindamas, 
panašus į Kordiljerų, tik daug'vardu mieste turi gyventi ne: kad jau 30 metų jis čia gyve

nąs, per tą laiką praleidęs be
gales turistų ir visokių kėliau- < 
ninku, bet nei iš vieno gudres
nio nesąs girdėjęs, kad ten kas 
butų matęs vokiečių arba lietu
vių.

Po ilgesnių viešbutininko pa
aiškinimų, ekspedicin inkai nu
budo. Pirmininkas barėsi ant 
“daktaru”, kad šis nieko neži
nodamas, jam tvirtinęs, jog Ug-I I • Jk. • « v • w • ■

plikesni, aukštesni ir šaltesni ir 
labai retai teapgyveriti. Pačiose 
kalnų aukštumose keliauninkai 
nesurado nei gyvos dūšios. Mu
sų tyrinėtojai pąklaidžioję kak 
nuošė daugiau nei dvi savaites, 
pakentėję nemažai šalčio, be 
ūpo grįžo pas savo mielą vokit- 
ką, kuri labai apsidžiaugė juos 
pamačiusi.

Pirmininkas buvo vis škai 
nesmagus. Jam buvo baisiai liū
dna, kad jo ekspedicija neapsi
vainikavo laimėjimų vainiku. 
Tačiau jį “daktaras“ ramino ir 
guodė, kad jie tikrai rasią kelis 
šimtus lietuvių Ugnies žemėja 
ir todės dabąr nesą ko nuliūsti.

,• Viešbučio šeimininkė jiems 
paruošė puikią vakarienę ir jos 
draugystėje linksmai jie vaka
rieniavo. Šeimininkės padėjėjų 
šį kartą nesodino prie savo sta
lo, kaip tai darydavo anksčiau. 
Po keletos išgertų bonkų vyno 
ir koniako “daktaras” S. pasiū
lė pirmininkui pakviesti prie 
stalo ir šeimininkės pagelbinin- 
kes. Aplamiai, “daktaras” pasi
žymėdavo savo vaišingumu, q 
ypatingai tada, kada kitas ap
mokėdavo sąskaitas, “širdis ber
nelio negi iš akmens” — tarė p. 
pirmininkas, liepdamas šeimi
ninkei pašaukti jos drauges prie 
jų stalo. Kartu su jomis ištuš
tinę dar keletą bonkų vyno, mu
sų ekspeditoriai mėgino dainuo
ti. Buvo pradėję lietuviškai, bet 
niekas jiems nepritarė, nes ne
galėjo pritarti. Geriau išėjo vi
siems penkiems kartu dainuo
jant vokiškus šlagerius, kurie 
ypatingai tinka karčiamų upun 
Pirmininkas su šeimininke atsi
sėdo ant stalo, apsikabino ją ir 
užtraukė “Volga Volga”, čia 
pirmininkas dainuodamas pa
mėgdžiojo Slenka Raziną su ku
nigaikštyte. Visi viešbučio sve
čiai subėgo pasiklausyti. Pasise
kimas buvo didžiausias. Visi 
smarkiai plojo ijA šauR^js. Ta
da pirmininkas, niūromis; 
kaip paprastai daro garsenybės, 
dar du kartus pakartojo tą kar- 
čiamų dainelę su dideliu jaus
mu.

Apie rytmetį dainininkas var
giai liežuvį bevartydamas, pra
dėjo šeimininkę ir jos padėjė
jas klausinėli kur yra Andų kal
nuose sparnuoti žmonės, nes jis 
žinąs, kad tokių žmonių tuose 
kalnuose turį būti. Viešbutinin- 
Kė matydama, 
yra 
ka, 
nių 
pas 
musų ckspedicinihkams 
vesti į savo kambarius po vieną 
jos draugę ir tada jie galėsią iš
tirti ir įsitikinti, jog čia pat pa
šonėje yra žmogiškų būtybių su

mažai lietuvių, traukiniui su
stojus jie lakštė ir bėgiojo ieš
kodami lietuvių, tačiau jiei vie
no jų čia nerado ir niekas apie 
jų buvunią tame mieste nežino 
ję. Grįžo ekspedicininkai į trau
kinį ir tęsė kelionę* į Puerto 
Mont. Lietuviškai skambąs mie
sto pavadinimas juos bereika
lingai suvedžiojo...

Pirmininkas su “daktaru” jau 
naujame mieste — Puerto Mont.! nies Žemėje gyveną keli šimtai 
Čia abu tyrinėtojai vėl šauniai musų tautiečių. Rytojaus dieną 
geria, šauniai valgo ir dariem- pirmininkas su savo patarėju 
gus lanko. Čia jie nebeturi nei nubėgo pas Graikijos konsulą 
.aiko ieškoti savo tautiečių, tik Kairį. Konsulą jie 
paklausia, keliais žodžiais pasi- ’ lietuviškai, 
teirauja pas restoranų tarnus,1 prasdamas 
pas šokėjas ir kitokio plauko reikalą su ne visai pilno proto 
mergeles. Jie čia tik ūžia ir gy- žmonėmis. Pašaukė tarną, kad 
venimu džiaugiasi. Tokio džiau- juos pašalintų fc konsulato. Ta- 
gsmingo gyvenimo , praėjo aš jda “daktaras” pradėjo kalbėti 
tuonios dienos, po kurių turėjo ispaniškai ir įrodinėti, kad kon- 
išplaukti lAivas į Magallanes. sulas esąs lietuvis. Konsulas gi 
Kelionė į Magallanes truko 34 aiškinosi, jog jis esąs graikas ir 
valandas. Ant laivo, po nemie- kad nei vieno lietuvio nepažįs- 
gotų naktų, buvo tikras poilsis, tąs. Pirmininkas per patarėją 
Čia jie atsigavo nuo girtavimų 
ir linksmybių visokių...

Tyrinėtojai atplaukę į Magal
lanes nuvažiavo į “Grand Kote
lį”. To viešbučio savininkas vo
kietis. kilęs iš Karaliaučiaus, pa
aiškino jiems, 
apie kelionę į Ugnies Žemę, kad 
Ugnies Žeme keliauti nėra jo
kio įdomumo, nes labai retai te- 
apgyventas kraštas ir jokių ke
lių nesą. Sniegas ir miškai. Gy
vena tik visai prrimityvųs indė- jmininko smegenis apšvietė skal
nai, kurie užsiima gvanakų irmintis ir jis sušuko “dakta- 
lapių medžiokle. Pirmininkui riti”: “Enrikai Lietuvių, spar- 
pasiteiravus ar ten nėra lietu- nuotų lietuvių tikrai suradau — 
yių, viešbutinihkas išplėtė akis jų yra ir Kordiljerų ir Andų

užkalbino 
Tačiau jis jų nesu- 
pamanė, kad turįs

Pašaukė tarną, kad

kalnuose ir Ugnies žemėje”. 
Daktaras nustebęs paklausė: 
“Argi mes juos matėme?”. Ta
da pirmininkas atkirto: “Liurbi, 
esi daktaras ir hežinai, kad jie, 
būdami sparnuoti, išskraidė!”

—Andų Aras
(GALAS)

Dr. V. E SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tol. Mich. City 

2799--R3.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT' 1930

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

o45 So. Asiiland Avė 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
< diailClOS UUO -J IKI O VdKdll 

oeieiloj pagai luiailį

prašė konsulą pabūti nors kele
tą minučių lietuviu. Konsulas 
nesutiko.

Po to, musų tyrinėtojai, kaip 
dvarus iš varžytinių pardavę, 
grįžo viešbutin ir iš ten greit į 

besiteiraujantis Į Bairesą. Vienas liūdėjo, kad 
draugija pirmininku gali jo ne
beišrinkti, antras gi buvo nusi
minęs, kad inspektoriaus vielos 
negalės gauti. Begrįžtant abiems 
ekspedicininkams į Bairesą, pir-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

UR. BKUiNU J.
ZU BRIČKAS 

gydytojas ik chirurgas 
^808 v> esi 63ru Si.

v ALztiNiAJt). 2—i popiet ir 7—» 
v aKaru, Lieciadlemais ir sekniadic 

niais pa^al susitarimą.
leiefouas HEMLOCK 6111

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John 
Bartkus

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

ir susitarus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

• AMBULANCE ■
' " DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
'4'605-07 So. Hermitage Avė.

t 'L&7 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 6727

koplyčios visose

kad jos svečias 
nusilakęs ir niekus nušne- 
patvirtino, jog tokių žmo- 
esą ne tik kalnuose, bet ir 
ją, viešbutyje, Ji pasiute 

nusi-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421 .

V

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

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

su POVILU SALTIMIERU.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 VVest 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 5107.

Tel. Office Wentworth 6330 '
... Rez. pydė Park 3395 itJ 

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

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

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest 22nd Street
Valančios, nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

No. 2415

I Vardas ir pavardė.

Adresas..

Miestas ir valstija.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFF DEPT, 
| 1739 Se. Halsted St, Chicago, III.

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

Dr. Charles Segal
O b ĮSAS

So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

^HICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

4 ir 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.

ALBERTY. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

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

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. * Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

nedėliomis.
Tel. CANAL 3110

Rezidencijos telefonai.
Superior 9454 ar Central 7464

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namu telefonai Brun«wiek 0597

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

OLD ENGLISH MOTIFS PATTERN 2415
No. 2415—Graži paduškaitė. >

Šeimininkes pasiūlymas nepa
prastai patiko pirmininkui ir jo 
patarėjui “daktarui” S. Pirmi
ninkas užęakė ta proga dar tris 
bonkas šampano. Išmaukę šarm 
paną jie nusivedė į savo kam 
barius minėtas vokitkas “moks
liškiems” tyrinėjimams. Viešbu- 
tininkė viena pasilikusi sustatė 
gerą sąskaitą ir įrašiusi pę 30 
pėzų viršaus už 'mergaičių spar
nelius, nuėjo į savo kambarį 
miegoti.

Po Andų kalnų sunkios eks
pedicijos musų tyrinėtojai ilsė
josi dešimt dienų po trijų vo
ki tkų sparneliais, šeimyniškoje 
nuotaikoje. Abu tyrinėtojai mė
go šeimynišką gyvenimą. Vieš- 
butininkės gi jais rūpinosi, kaip 
senos vištos savo viščiukais. 
Taip jie gerai pasilsėję, vieną 
vakarą suruošė savo vištoms at
sisveikinimo vakarienę. Pasivai
šinę ir praleidę naktį po savo 
;/obėjų šiltais sparnais, ekspe- 
dicininkai aiksti* rytą Išvažiavo 
traukiniu į Puerto Mont,iš kur 
jie turėjo plaukti į Magallanes 
uostą, o iš čia jau į Ugnies Že
mę.

Kelyje į Puerto Mont yra ne
mažas miestas vadinamas Tal- 
ka. Pirmininko patarėjas ir rei
kalų vedėjas “daktaras” S, įli-

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuviu 
direktorių 
Asociacijos

llllttll.Hllllllllllllllllllllllllll**

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Ofisu Tel. Virginia 0036.
■ Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

■3

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue '

Yards 1139
Yards 1138

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

C. K. Kliauga, DM
2420 VV. Marąuette Rd

Prie VVestern Avenue

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

J. MULEVIČIUS
4348 S- California Avenue Phone Lafayette 3572

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

, A L J. ZOLP ' Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

st
1824
3395

Garsinkitės “N-nose”
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Automobilj sunkiau suvaldyti 
nekaip arklį.

Vienas jaunas lietuvis Jonas 
D., kuris nelabai seniai iš Lie* 
tuvos atvyko, sumanė visai ame
rikoniškai gyventi. Vadinasi, į- 
sigyfi automobilį ir švaistytis 
sau po miestą. Pirmiausia išva
žiavo su automobilių pardavė
ju. Ir be niekur nieko sumanė 
pats automobilį vairuoti, nepa
sirūpinęs daugiau patirti apie 
mašinos valdymą. Gal manė, 
kad automobilį valdyti taip jau 
lengva, kaip arklį. Padarinyje 
užkliuvo už stulpo.

Kitą dieną jis sumanė duo
ti “raidą** savo draugui Vladui, 
kuris irgi neseniai iš Lietuvos 
yra atvykęs. Atsitiko dar blo- 
gaiu: prie sustojimo iškabos ne
pajėgė suvaldyti savo automa
tiško arklio, kuris taip smar
kiai atsidūrė į kitą automobilį, 
jog pastarojo išbyrėjo langai ir 
durys.

Tai taip nelaimingai baigėsi 
tas pasivažinėjimas. žinąs

Iš SLA 89 kuopos veikimo.

Praeitame metiniame susirin
kime buvo išrinkta kuopos val
dyba. Taip pat buvo nominavi- 
mas Centro valdybos. Liko ap
tarti einamieji organizacijos 
reikalai. Ypač daug kalbėta a- 
pie tai, kaip butų galima sėk
mingiau įrašyti naujus narius. 
Nariai pasižadėjo dirbti pagal 
savo išgales.

Atrodo, kad musų kuopos na
riai ne tik pasižada, bet ir sten
giasi savo pažadus vykdyti. Štai 
jau prikalbinta net šeši kan li- 
datai į kuopą. Didžiausias kie- 
ditas priklauso L. Kreikienei, 
kuri prikalbino tris narius.

šia proga noriu pranešti, kad 
kuopa rengia šaunią vakarienę 
(bus keptų vištų ir kitokių gar
dumynų). Vakarienė įvyks va
sario 4 d. adresu 4912 Weg - 
Avė. Bus ir šokiai. Įžanga tik 
50 centų.

Už tą mažą įžangą galėsite 
tikrai smagiai laiką praleisti.

Aš tai busiu,

COLUMBUS, O. — Komunistų vėliava,- kuri pasi
rodė angliakasių konvencijoje John L. Lewis’ui kal
bant. Dėlei to konvencijoje kilo pusėtinas triukšmas.

KAUNAS — Nuo gruodžio 
11 d. vykstantiems iš Kauno ii 
Kitų Lietuvos miestų į Vilnių 
<r iš Vilniaus į Kauną ir kitas 
Lietuvos dalis Lietuvos pilie
čiams nebereikia leidimų, kaip 
tai dėl kąikurių sumetimų rei
kėjo ikišiol. Svetimšaliai ir kiti, 
kurie neturi Lietuvos pilietybės, 
turi ir toliau gauti leidimą va
žiuoti iš Vilniaus į Kauną ir 
iš Kauno į Vilnių.

VILNIUS. — Kipras Pctraus-' 
kas iškėlė sumanymą Vilniuje 
steigti nepriklausomą nuo Kau
no lietuvių teatrą, į kurį butų 
įtrauktos pačių vilniečių meni
nės jėgos ir tarnautų sostinės ii 
Vilniaus srities kultūrai. Pats 
K. Petrauskas ir gi linkęs to
kiam Vilniaus teatrui pasidar
buoti. Pirmoje eilėje Vilniuj Pe
trauskas siūlo įsteigti operą.

AKINIAI VISOKIOS MADOS

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

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

Furniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151.

Lietuvos Padangėje

SHOOT THE W0RKS,MEN! 
% (į 
lucky

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ............................ * ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * I "

Sales Tax ekstra.

i

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
r?tsargos fondas virš $300,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t. 

fedIs&lŠ^gs 
and ...1~..ZZZZ 

LOAN ASSOClATIONofChicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

Sub. 9 iki 8 vak. 4192 ARCHER AVENUE

PIRKIT NAUJĄ BUICK 
Oi MILDA

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

806 WEST 31st SUEIT
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

i Telephone Victory 1696
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHEtfS, RODIN & SHORTY

KAUNAS. — Gruodžio 16 d. 
įsikūrusi kooperatyvų sujungi 

‘Linas’’ yra laikoma viena iš 
svarbiausių organizac’jų Lietu
os ukiui kelti. “Linas” a t įsto

ja greta “Lietūkio’, “P.eriacen- 
_io” ir “Maisto“, kaip savo 
struktūra, taip pasiimatais už 
daviniais. Kai pirmieji trys di
li, ej i kooperatyvai pakėlė ir pri
lygo, o neretai ir pralenkė dau
gelio kitų kraštų sviesto, beko
nų ir kiaušinių kokybę ir kai
nas, tai linų ūkis, iki šiol netu
rėjęs kas juo pasirūpina, tebe
buvo apleistas ir iki paskutinių 
metų tebebuvo tvarkomas per
senusiais budais, pluoštas apdir
bamas primityviomis priemonė
mis ir eksportas vedamas dide
lio skaičiaus smulkių ir ne vi
suomet sąžiningų perkupčių 
Dėlto iki paskutinių metų už 
lietuviškų linų pluošto tas pa
čias markes užsieniuose tebuvo 
gaunamos 16—20 ir 25 nuošim
čiais žemesnės kainos, kaip už 
kaimyninių kraštų linus. Tuo 
tarpu linai yra viena visų se
niausių ūkio šakų Lietuvoje. 
Dar žiloje senovėje musų bo
čiai sėjo linus iš kurių gamin
davosi baltinius ir drabužius. 
Linus jie mėgdavo .matomai la
biau ir įvertindavo daugiab už 
kitus augalus, nes linas dažnai 
apdainuojamas liaudies dainose 
ir minimas padavimuose. Prieš 
didįjį karą linų Lietuvoje buvo 
sėjami dideli plotai ir linų eks
portas duodavo dideles kraštui 
pajamas; be to iš linų tuomet 
tebebuvo gaminami baltiniai vi
same krašte, išskiriant didesnių 
miestų gyventojus, kurie jau 
variojo medvilninės manufaktū
ros, o linų sėmenų aliejus suda
rydavo gana nemažą pasparą 
krašto maitinime. Net pirmai-

i snį apie lietuvių ir lenkų viaup- 
jmenės santykius, kuriame šis 
nuosaikiųjų lenki] veikėjus be 
kt. pareiškia, kad “jei Lietuva 

' ir nežinia dar kokios politikos 
laikytųsi lenkų atžvilgiu ir^ jei 
nei Visus lenkus valdininkus 
butų palikusi įstaigose ir nerei
kalautų net lietuvių kalbos mo
kėjimo, tai vis tiek nemaža da
lis lenkų visuomenės butų Lie
tuvai neištikima.“ _ Todėl, jo 
nuomone, Lietuva čia turi di
džiai saugoti savo galybę visai 
nepaisydama, ar kam tai patin
ka ar nepatinka, nes lenkininkų 
vadų lojalumo vis tiek niekuo-* 
met nelėksią susilaukti.

Vienoje einąs vokiečių laikra
štis “‘Neneš Wiener Tageblatt“ 
straipsnyje apie Vilnių be kt. 
rašo, kad Vilnius savo plačiu 
užsimojimu ir apylinkėmis tik
rai yra vertas sostinės vardo ir 
būti senųjų Lietuvos kunigaikš
čių įpėdinių vietove. Dabar lie 
tuvių valdžios organai pradėjo 
šį miestą modernintk didelis do
mėsis kreipiama? t’-žemės ūkį, 
sudaroma^ platus jpiokyklų tin
klas, ūkininkai pageidauja lie
tuviškų mokyklų. Keblesnis len
kų inteligentijos klausimas, ku
rios daugumą čia sudaro ne vie
tiniai žmonės, dar * neatsikrafę 
didžiosios Lenkijos idėjų. Ta
čiau, keliant Kauno universite
to fakultetus į yilnių, lietuvių 
kalba greit įsisp^ųįsianti į Vil
niaus kultūrą ir’ literatūrą, ša
lia lenkų pradėsią dirbti ir lie
tuviai kunigai. Vilnius vėl tu
rėsiąs atlikti savo Seną misiją— 
bu ii Baltijos įvykių centru.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

Naujienų Pi nigų 
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

siasi pokariniais metais, Lietu
vai nepriklausomybę atgavus, 
linai ir sėmenys tebebuvo vie
na iš pamatinių ūkio šakų ir ke- 
etą metų iš eilės Lietuvos paja

mos už eksportuojamus linus ir 
sėmenis siekdavo 65 iki 85 mi- 
ijonų litų per metus; tos paju

os sudarydavo nuo 26 iki 33 
aošimčių visų krašto pajamų 

š užsienių ir netoli pusės paja
mų už visus eksportuotus že
mės ūkio produktus. Linų ūkis 
nepriklausomos Lietuvos pra
džioje yra daug prisidėjęs prie 
ito tvirtumo išlaikymo ir viso 
krašto ūkinio gyvenimo sustip
rėjimo.

Vėliau, pasaulinėse rinkose 
prasidėjus didelei konkurenci
jai, ir Lietuva pieno ir mėsos 
produktais pasivijo pažangiau
sius Europoje eksporto kraštus, 
bet linų ūkio produktų rinkoje 
buvo atsilikusi. Todėl dabar 
‘Linui’’ tenka atlikti tas pats 
uždavinys, kokį yra atlikę kiti 
tos rųšies kooperatyvai: Mais
tas, Pienocentras ir Lietūkis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

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

VILNIUS. — Po nepavykusio 
“streiko“ ir su. lenkų dėstomą
ją kalba valstybinėse gimnazi
jose mokslas eina normaliai ir 
sklandžiai. Tų gimnazijų direk
cijos nusistatę priimti atgal į 
mokyklas ir tų tėvų vaikus; ku
rie po gruodžio 6 d. “streiko“ 
liko nepriimti, bet jų tėvai pra
šo jiems atleisti.

“Vilniaus Balsas” įdėjo vilniš
kio lenko kun. Toločkos straip-

Paprasta. Kaina $52.49

MARKS
.3119 Lincoln Avė. 6409 S. Halsted, St.

NE ATIDĖLIOKITE!
Ši sensacinė pasiūla baigsis vasario 10. 
Pirk anksti kol pasirinkimas pilnas

17 N. Wabash, 4th Fl. 
1654 W. Chicago Ave. 
4736 S. Ashland Ay.e. 
3356 West, 26th/ Street 

OPEN TUES., THURS., SAT. EVENlNGS UN.TIL lo;/ 6306 W.. Cermak Road

$1
$1

ŠMOTŲ 
APRĖDAS

Victor Bagdonas 
LOCAL & I,OKG DISTANCE 

MOVING 
°erkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
^ema kaina Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS

Tik Skaityk ir Griebk: 
Puikus Overkautis .... $24.95 
Kostum. Kokybės siutas 24.95 

Feltinė Skrybėlė ..... 4.00
Juodi ar Rudi Batai   5.00 
Shirt-Craft Marškiniai.. 2.09 
Rankų Dar. Kaklaraištis 1.09 
Tvirtos Pančiakos .............50

DABAR TIKTAI

Sutaupysite $32.45
Neatidėliokit dėl pinigų 
stokos! Atminkit, jūsų 
kreditas pas Marks ge-' 
ras!

Pristatys
Savaitėj Išmokės

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BUILD1NG,
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION

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

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ
APSAUGĄ IR PELNĄ. AKjK

CONRAD
FOTOGRAFAS 

•ūdija įrengta pir- 
os rųšies su mo 
rniškomis užlal- 
>mis ir Hollywood 

viešomis. Darba- 
i ra n t uotas.
420 W. 63rd St.

Jei. ENG. 5883-5840

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
viskas Ntnitįe

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

N UJA
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, UI.



. irti a*ii m
NAUJIENOS, Chicago, HL

The UthoanlAD Daily New» 
Publlshed Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

by

Sabscription Ra tęs:
$5.00 per yestr tn Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per yefcr in Chicago 

to pėr copy,

Efatered as Second Clasa Mattėr 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

ufaBtirvuui wm>
Chlcagoje—paštu:

Metams _____ _____ _
Pusei metų____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams -.... .....
Vienam mėnesiui_______

Chičagoj pėf išsiuntinėtojus 
Viena kopija —
Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Valstijose, Uo Chicago), 
paštu:

(Atpiginta)

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Žt, 
Chicago. Ilk Telefonas Cąpal 8500.

Metafnš ..a___  $5.00
Pusei metų ——---------------- 2.75
trims mėnesiams ... ....... 1.50
Dviem mėnesiams---------- 1.09
Vienam mėnesiui.75
Ltetovoje fe kitur
Metams •MA ■• Mi»i W $8.00
Pusei metų ..........— ----------4.00
Trims mėnesiams
Pinigus reikia Siųsti pašto MoPėy 

Orderiu kartu su užsakymu.

M

Kandidatai į prezidentus

mas ir aviacija yra tokie pat 
geri, kaip ir bet kurios kitos 
Europos valstybės, išimant, 
gal būt, Vokietiją.”

' Tačiau, nežiūrint to, kad so
vietų armija turi milžinišką 
■'persvarų skaičium ir yra labai 
gerai apginkluota, vistiek jos 
kampanija Suomijoje įuvo iki 
Šiol, bendrai imantį liūdnas f ias- 
co. Kodėl gi mažiukė ir daug 
menkiau apginkluota Suomija 
galėjo savo priešą visoje eilėje 
kautynių sumušti?

Rusai nenori karianti.
2.50 "Daily Times” koresponden-

Šie metai yra Jungtinių Valstijų prezidento rinki
mų metai. Abiejose didžiosiose partijose yra pakankamai 
ambitiškų asmenų, kurie norėtų patekti i tą aukštą vietą. 
Kai kurie jau ir pradėjo vesti agitaciją už save. Bet kol 
kas dar nepasirodė nė vienas aspirantas su tikrai gerais 
prospektais laimėti rinkinius arba bent nominaciją ku
rioje nors nacionalinėje konvencijoje,

Republikonų pusėje veikliausias yra hew-yorkietis 
Thomas E. Dewey. Jisai pasižymėjo, kaipo prokuroras 
New Yorke, ir daugelis mano, kad jisai gautų didelį skai
čių liberalų balsų, kurie pereituose rinkimuose buvo pa
duoti už Rooseveltą, nes jisai nėra socialinių reformų 
priešas. Bet republikonų vadai, kurie daugumoje yra 
konservatoriai, jo nemėgsta. Jie sako, kad jisai “per jau
nas”.

Kiti du republikonų prospektai, dažniausia minimi 
spaudoje, yra Taft, ir Vandenberg, Pirmasis stovi pačia
me dešiniamjame partijos sparne, antrasis viduryje. Juo
du senatoriai ir turėjo progos pasigarsinti, bet didelio 
populiarumo publikoje juodu iki šiol neįgijo.

Demokratų partijoje daugiausia buvo reklamuoja
mas vice-prefcidentas Garneris. Laikraščiai kalba taip pat 
apie keletą dabartinių Roosevelto kabineto narių: vals
tybės sekretorių Hull, pašto viršininką Farley, agrikul
tūros sekretorių Wallace ir apie socialinio saugumo ad
ministratorių MeNutt Iš demokratų senatorių yra mini
mas daugiau už kitus Wheeler, iš Montanos.

Bet demokratų Šulai nedrįsta išsišokti, kol nepaaiš
kėjo, ką mano daryti Rooseveltas, Didelė dalis demokra
tų, gal būt, dairgunia, nori, kad Rooseveltas kandidatuo
tų trečiam terminui. Jeigu jisai nutartų kandidatuoti, tai 
kitiems demokratams nebūtų progos, nes prezidentas ga
li kontroliuoti partijos konvenciją, O jeigu Rooseveltas 
ir nestatys savo kandidatūros, tai konvencija vlstiek tu
rės skaitytis su jo rekomendacija, kadangi be preziden
to paramos joks demokratų kandidatas negalėtų būti iš
rinktas.

O Rooseveltas iki šiol tyli. Kai spaudos atstovai jo 
paklausia, ar jisai ketinąs kandidatuoti, tai jisai papa
sakoja jiems kokį nors “džioką”,

Bet, gal būt, ir nėra taip svarbu, kurie asmens kan
didatuos. Net ir Jungtinių Valstjjų prezidentas, nežiū
rint visos jo matomos galios, savo politiką nustato, at
sižvelgdamas į aplinkybes. Kai Rooseveltas pirmą kartą 
kandidatavo 1932 m., tai jisai, tur būt, nė nesapnavo apie 
daugelį dalykų, kuriuos jisai paskui įdėjo į savo Naująją 
Dalybą. AbiejtJse didžiosiose partijose yra Naujosios Da
lybos pritarėjų ir priešų —• demokratų partijoje, žinoma, 
daugiau, negu republikonų. Bet yra dar ir milionai žmo
nių, kurie nepriklauso nė vienai tų partijų, bet kurie sa
vo balsais dažnai nusveria rinkimus.

Ir demokratai, ir republikonai stengsis surasti tokį 
kandidatą į prezidentus, kuris yra populiarus ne tiktai 
savo partijoje, bet ir toje “palaidoje” balsuotojų masėje. 
Per ateinančius kelis mėnesius tatai paaiškės.

L

KODĖL RUSAI PRALAI 
MI SUOMIJOJE?

*

Sovietų jaunimas kariškoj 
uniformoj

Daug kalbama apie sovietų Rusijos santvarkų, bet beveik 
nieko apie tos šalies žmogų. — Pirmieji įspūdžiai. — 
Jaunuolis kariškoje uniformoje savo pažiūromis yra 
siauroka& —- Perka, kas pakliūva, bet apie prekes 
labai mažai temisivokia. — Mano, kad prekių gau
sumas yra tik propaganda. — Bendrai, tasai jau
nuolis labai mažai tenusimano, kas pasaulyje dedasi.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Chlcrfgo “Daily Times” kores- 
pondentas, Riehard Btisvine, 
nuvyko iŠ Suomijos j Stockhol- 
mą, kad galėtų cenzūros nevar
žomas patašyti apie sovietipsuo- 
mių karą. Kai kuriuos dalykus 
jo pranešimuose suomių cenzo
rius nenorėjo praleisi L

Dabar, telegrafuodamas iš 
Švedijos, Busvine pasako, ką ji
sai matė karo frontuose. Jisai 
nurodo, kad ne visi laimėjimai 
buvo suomių pusėje. Stambių 
pasisekimų turėjo ir rusai.

Sovietų generolas štern suga
dino suomių karo vadovybės 
planus šiaurėje nuo Ladoga e-

tatš patyrė, kad Raudonosios ar
mijos silpnumas yra ne jų skai
čiuje ir ne jų ginkluose, bet 
daugiausia jų dvasioje; ji ka
riauju tik iš prievartos, tuo tar
pu kai suomiai kovoja su pilnu 
pasišventimu, Žinodami, kad jie 
gina savo* namus ir savo laisvę.

"Kiekvienas paimtas nelai
svėn rusas,’, rašo Richard 
Busvine, “apklausinėtas ko- 
respondentų, nežiūrint kurio- 
jfe vietoje ir; įvairiausiose apy- 
stovose, prisipažįsta kariavęs 
tiktai dėlto, kad jisai nedrįso 
atsisakyti kariauti. Mano 
mintyse nėra nė mažiausios 
abejonės apie tų prisipažini
mų teisingumą. Paprastas 
raudonarmietis t nenori Suo
mijoje kariauti, ir jeigu jisai 
nebijotų suomių labiau, negu 
savo karininkų, tai pasaulis 
matytų masinių pasidavimų 
reginį įstabiausioje karo ka
tastrofoje istorijoje.”

Tai šitaip tas korespondentas 
aiškina bolševikų pralaimėji
mus Suomijoje. Jisai tuo budu 
dalinai sumažina Suomijos ka
reivių nuopelnus šitame kare. 
Suomiams, nežiūrint visos jų 
drąsos ir gabumo, nebūtų taip 
gerai sekęsi, jeigu jie turėtų 
reikalą sii pasiryžusiu priešu.

Korespondentas nurodo, kad 
daug raudonarmiečių pabėga iŠ 
fronfo. Ne kartą>jsU<o jisai, yra 
atsitikę taip,-kad rusų karinin
kai, atsikėlę iš ryto, nerado ne 
vieno savo kareivio! Bet lik 
maža dalis tų raudonųjų dezer
tyrų perbėga į suomių pusę. 
Kodėl?/ Veikiausia,, todėl, mano 
Busvine, “kad jiems yra įpasa
kota, jogei ‘suomiai degina gy
vus tuos, kuriuos suima’.”!

žero ir išgelbėjo 70,000 raudon
armiečių nuo sunaikinimo.

Kitas sovietų pasisekimas bu
vo tas, kad jų armija jau buvo 
nužygiavusi iki Kemijarvi eže
ro ir grasino atkirsti Šiaurinę 
Suomijos dalį nttn pietines, o 
taip pat ir Suomijos susisieki
mą su Švedija. Bet paskui suo
miai šitoje vietoje rusus sumu
šė ir nubloškė juos 20 mylių at
gal, link Salia. .

Korespondentas pažymi dar 
ir trečių dalyką, kuris charak
terizuoja rusus iŠ teigiamos pu
sės. Jisai sakai

"Ne paslaptis Suomijoje ir 
niekas nebando šito fakto 
slėpti, kad rusų apsiginklavi-

"MASINIAI DARBININ
KŲ SUŠAUDYMAI” 

SUOMIJOJE — 
MELAS

Oficiali sovietų žįnių agentū
ra “Tass” paskelbė neva prane^ 
Šimą iš Stockbohno, kad Suo
mijos sostinėje Helsinkyje bu
vę sušaudyti "šimtai darbinin
kų”, simpatizavusių Maskvos 
pagimdytai "liaudies vyriausy
bei”. Bet Chicagos "Daily 
News” korespondentas Leland 
Štowe sako, kad ta žinia yra

ir nėra apie

įvykę kokio 
sušaudymai”, 

tai keistas

Helsinkyje gyvena netoli šim
to užsienių spaudos korespon
dentų, bet jie ne tiktai nėra 
matę tų masinių darbininkų 
"sušaudymų”, o 
juos girdėję.

"Jeigu butų 
nors masiniai
rašo Mr. StoWe, 
dalykas, kad mieste, kur nuo
latos cirkuliuoja visokie gan
dai, mes apie tai nesame nie* 
ko girdėję.”
Aišku, kad tas sovietų agen

tūros pranešimas yra bolševikų 
sufabrikuotas melas — toks pat 
melas, kaip ir jų pasaka, kad 
kooperatyvų vadas Vaino Tan- 
ner esąs "kapitalistas ir dvar
ponis” arba kad Suomijos žmo
nių demokratiniu budu išrink* 
toji valdžia planavusi "impėria* 
listinials tikslais užpulti*’ So
vietų Sąjungą.

Korespondentas, Leland Stowe 
sako, kad Suomijoj ė buvo su
šaudytas tam tikras skaičius 
šnipų, kurie slaptai informuoja 
sovietų armijų, kad jos lakūnai 
žinotu kuriąs vietas Suomijoje

Įvairiose vietose, įvairiais ke- visai nežino, net 
liais sugaudyti įspūdžiai. Vieni 
jų tiesioginiai gauti, kiti skolin
ti, pasisavinti.

SSSR vidaus gyvenimo san
tvarka yra patraukusi daugelio 
dėmesį, mintis. Vieni visa, kas 
tenai, yra smerkte smerkia, kiti 
viską į padanges kelia. Vidurio 
Čia nėra. Bet tų visų ginčų sū
kuryje mažiausiai kalbama apie 
patį SSSR žmogų. Kaip tasai 
žmogus toje naujoje santvarko
je jaučiasi, kaip jisai visa tai 
pergyvena, bet dar mažiau kal
bama apie SSSR jaunimą, ku
ris jau toje naujoje santvarko
je išaugo, išsiprusino naujais 
'pagrindais sudarytą švietimą į- 
gijo.

čia keletas įspūdžių apie tą 
jaunimą, tiesiog, tik apie kariš
ką jaunimą, kuris Lietuvos pa
dangėje kario uniformą dėvinas 
atsidūrė. Ir lai ne apie visą tą 
jaunimą, bet Jik apie kelis to
kius jaunuolius, su kuriais įvai
riomis progromis teko susidur
ti, šnektelti, arba kitų atpasa
kojimais jis patirti gal pažinti.

Juk tai vis įdomu, kaip tasai 
jaunuolis dabar atrodo, kaip ji 
sai jaučiasi ir galvoja, sampro
tauja svetoL atsidūręs.

Tasai kariškoje uniformoje 
jaunuolis palyginamai kuklus, 
smalsus, tiek kiek toji smalsa 
liečia kasdieninį gyvenimą. Jis 
mandagus, bet europ^iškanie 
etikete mažai shsivaikąs. Jisai 
visai savyje užsidaręs ir labai 
mažai kalbus, tiesiog vengiąs 
kalbėti bendromis pasaulio te
momis. Jisai aiškiai turi siauru
tę tematikų, bet toje tematiko
je aiškiai susivokiąs, sprendi
muose griežtas, gal fanatikas, o 
gal nenorįs giliau į kalbas įsi
leisti.

Pasaulio' politikoje turi savo 
kaleehizmą, iš kurio ribų nelin
kęs išeiti. Bendrai, savo pažiū
romis siaurokas, o tos pažiūros 
pusėtinai rusišku nacionalizmu 
atmieštos. Komunizmas? Jei jį 
suprasti tarptautine prasme, tai 
jisai pusėtinai nudėvėtas, ne ak
tyvus, ne agresingas. Greičiau 
čia kyšo imperializmas, negu 
tarptautiniai darbininkiški sie
kimai.

Čia turiu galvoje tą inteli
gentišką jaunuolį, kurio kariš
ka uniforma aplydai įrodo, kad 
jisai yra tam tikrų pareigų vy
ras. To jaunuolio, kuris eina 
tik eilinio kareivio pareigas, ne
teko arčiau pažinti, nes jisai 
viešai bet kur visai nesirodo, o 
jei ir tenka susidurti, lai jisai 
visai nekalbūs, tiesiog vengiąs 
artimesnės pažinties.

Savo kūniška išvaizda tasai 
jaunuolis atrodo sportiškai, iš
džiuvęs, veidas neryškus, smul
kaus sudėjimo ir išvargusiu at
rodo, lyg ir butų prastai mai
tintas.

Bet viena ryšku, tasai jau
nuolis linkęs kas nors geresnio 
įsigyti, lotinoje eilėje,jisai sve
tur atsidūręs stengiasi laikrodį 
įsigyti, pirkit Bet toje srityje 
jis skoniu Visai neišlepintas ir 
mažai nitsimanųs. Perka lokį 
laikrodį, kokį jam pakiša. Jo 
kainoje ir įjo vertėje visai ne- 
nusimiino, b pasaulinių firmų 
.■i ftUiai.Bt.lLLl ,U.J ■ tet ■■ j..

bombarduoti iš oro. Bet su šni
pais tenka j kovoti kiekvienai 
kariaujančiai valstybei.

Bolševikų šimpatizatorius, ku
rių Suomijoje yra nedaug, val
džia nešaudo, bet suima ir Už
daro, kad jie nebūtų pavojingi.

nenusimano, 
kur tie laikrodžiai daromi ir 
kaip jie daromi.

Perka kitus blizgučius, žiedą 
ar ką kitą, bet čia jo vertėje 
jokio supratimo neturi. Amži
noji plunksna dėl jo visai sveti
mas daiktas, kurią čia pirmą 
kartą mato ir net nebeišmano 
kaip ją vartoti, ir dėl ko joje 
taip ilgai laikosi rašalas, ir ar 
iš viso joje esąs rašalas.

Geras laiškams popieris — 
tiesiog neįprastas daiktas.

Daug kas jį čia stebina. Jo

šaulyje esąs turtingas kraštas, 
viso ko prilėkęs ir daug viso
kių naujenybių turįs. Todėl ji
sai linkęs manyti ką nors gero 
pastebėjęs, kad tai visa tik pro
pagandos tikslais padėta.

Suprask, buržuazinis kraštas 
tyčia gerus daiktus pirmoje vie
toje krautuvėse padeda, kad pa
sirodyti, jog ir čia daug kas 
naujo esą. Stebisi, kaip tuos 
daiktus gali visai prieinama 
kaina įsigyti, ir įsigyti liuesai, 
be jokių suvaržymų. Kartais net 
mano, kad lik jiems tie daiktai 
taip liuesai parduodami, kad 
vietos gyventojai jų pirkti vi
sai negali.

Geri marškiniai, gera apran
ga tiesiog tą jaunuolį viliote vi
lioja. Jam sunku net suprasti, 
kaip visa tau taip liuosai ir pi
giai galima pjrkti. Krautuvių 
puošnus langai, jo spėliojama, 
kad tik propagandos tikslais pa
puošti ir tai valstybės lėšomis 
padaryta.

Jisai tiesiog sunkiai susivokia, 
kaip buržuaziniame krašte dar
bininkai gali gerai dėvėti, laik
rodžius turėti ir sočiai valgyti. 
Neretai jisai tikrą darbininką, 
geriau uždirbantį, gražiai pasi
rėdžiusį laiko tikru buržuju, ar
ba jo pakaliku. Stebisi, kaip ta
sai darbininkas gali tureli pa
kenčiamą butą, arba kaip ūki
ninkas gali sočiai valgyti, gerais 
arkliais važinėti. Jam vis tai 
buržujai, jisai tiesiog stebisi, 
dėlko lame svetimame krašte 
niekur nemato tikro proletaro. 
Kur jie dingę? Nejau jiems už
drausta viešai pasirodyti?

Tasai kariškoje uniformoje 
jaunuolis, svetimame krašte at
sidūręs, mėgsta gerai pavalgyti, 
bet tvirtai susilaiko save vai
šinti svaiginamais gėralais. JP 
sai tiesiog stebisi, kad už gerą 
Valgį čia taip mažai reikia mo
kėti. Jo supratimu, tai tik pro
pagandos tikslais taip mažai i- 
maina, o vietoj gyventojai 
žymiai brangiau mokėti.

turi

LIETUVOS 
ŽINIOS

lėk 
dar

VILNIUS — Panaikini us 
dimus, nuo gruodžio* 11 d. 
labiau padidėjo keleivių judė
jimas tarp Vilniaus ir Kauno. 
Nors tarp tikrosios ir laikino
sios, sostinės kursuoja jau 5 po
ros traukinių, visi traukiniai 
tebėra perpildyti keliaujančiais.

KAUNAS. -*«• '‘Dainos” Drau
gija, kurioje yra padarę savo 
muzikalinės karjeros pradžią 
ne vienas m tisų dainininkas ir 
pats Kipras Petrauskas, gruo1- 
džio 16 d. atšventė savo 40 me
tų jubiliejų; "Dainos” choro 
koncerte dainavo ir buvęs, jo 
narys Kipras Petrauskas.
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NAUJIENŲ-ACME Photo
Senatorius Burton K. \Vheelcr sveikinasi su John 

L. Lewis, C. I. O. vadu.

Lietuvos gyvenimo kronika
VILNIUS. — Lietuvos gudų 

(baltgudžių) veikėjas, Gudų 
Veikimo Centro Lietuvoje pir
mininkas ir gudų naujai įsteig
tos progimnazijos direktorius 
kun. A. Stankevičius pasikalbė
jime su spauda pareiškė, kad 
per 20 metų gudai Vilniaus 
mieste ir krašte neturėjo jokios 
gudų mokyklos. Lenkai jų vai
kus vertė lankyti lenkiškas mo
kyklas. Turtingesnieji gudai vi
si esą sulenkinti. Lenkams oku
pavus Vilniaus kraštą buvo ke
lios gudų organizacijos, bet vai
vada Bocianskis visas jas užda
rė. Dabar į Vilnių atkeltas iki 
tol Kaune veikęs Gu^ų Veiki
mo Centras Lietuvoje, šioje or
ganizacijoje sutelpa visi gudai 
— ir pravoslavai, ir katalikai. 
Atbėgusių iš Sovietų užimtų sri
čių turi ir gudai, viso 340, dau
guma gudų inteligentai. Gauna 
iš lietuvių komiteto paramą, už 
ką gudai lietuviams esą labai 
dėkingi, čia gudai turi nuosavą 
spaustuvę ir knygyną, išleidžia 
savo laikraštį “Krynicą” (šalti
nį), pradėtą leisti prieš 20 mc-

KAUNAS. — Seimas gruodžio 
13 d. galutinai priėmė Lietuvos 
universitetų įstatymą, kuriuo 
nustatoma, kad Lietuvos vals
tybėje yra šie universitetai: 1018 
m. gruodžio 5 d. įstatymu at
gaivintasis Vilniaus Universite
tas Vilniuje ir Vytauto Didžio
jo Universitetas Kaune. Vilniaus 
Universitetas veikia nuo 1939 
m. gruodžio 15 d. Abiejų uni
versitetų veikimui suderinti į- 
statymas nustato, kad Vytauto 
Didž. Universiteto atatinkamo 
fakulteto veikimą sustabdžius, 
to fakulteto mokslo personalas 
perkeliamas į atatinkamą Vil
niaus Universiteto fakultetą. 
Tuo tarpu iš Kauno į Vilnių 
perkeliami šie fakultetai: teisių, 
humanitarinių mokslų ir teolo
gijos-filosofijos fakultetas.

Taip pat vyriausybė patiekė 
seimui priimti Vilniaus valsty
binio archyvo etatus, taigi Vil
niuje bus įsteigtas valstybinis

niais metais lenkų valdžios ke
lis kartus uždarinėtą ir konfis
kuotą. Prie Gudų Mokslo Drau
gijos yra jų muziejus ir biblio
teka, kuri leidžia neperiodinius 
spaudinius. Dar yra gudų reli
ginio turinio knygų leidykla. 
Savo bažnyčios Vilniaus gudai 
neturi, per 18 metų buvę priim
ti Vilniaus lietuvių įnamiais Į 
Šv. Mikalojaus bažnyčią, kurią 

vieną teturėjo. Da- 
nori, kad ateityje 
mokyklos atskirtos

apygarda pradėjo vykdyti spor
to planą žiemos ir vasaros se
zonams. Antakalnio kalnuose iš
nuomoti sportininkų reikalams 
dveji namai poilsiui ir sporto 
įrankių remontui bei medicinos 
pagalbai. Kadangi Vilniaus apy
linkės yra kalnuotos ir žiemos 
metu visuomet apsčiai sniego, 
čia vystomas slidininkų (ski) 
sportas. Trijų Kryžių kalne ren
giamas takas rogutėmis važine-

ir lietuviai 
bar gudai 
jiems butų 
nuo lenkų.

dirbtuvėse atnaujinti darbai, 
dirbamos naujos slides (ski) ii 
pradedami sportinių laivelių 
bei irklinių valčių remonto dar
bai ateinančio pavasario van-

KAUNAS — Steigiama pana
ši į "Lietūkį”, "Pienocentrą”, 
“Maistą” kooperatyvų sąjun
ga "Linas“, į kurią steigėjais 
įeina Kupiškio, Utenos Papi
lės, Biržų ir Joniškio žemės 
Ūkio kooperatyvai. "Lino” tik
slas, bus skatinti linų ir kana
pių auginimą, apdirbimą ir 
perdirbimą, padėti tinkamose 
vietose steigtis linų gamybos 
ir prekybos kooperatyvams, 
jungti linų gamybos ir preky
bos kooperatyvų veikimą, or
ganizuoti krašto viduje ir už
sienyje linų ir kanapių pro
duktų pardavimą ir tarpinin
kauti savo narių kooperatyvų 
reikalais. Pirmasis "Lino” už-

gera sklandymo mokykla su (i 
menesių kursu. Tai mokyklai 
pradėta gaminti 20 naujų sklan
dy tu tų, kurie bus gatavi ba’an- 
džio mėnesį. Taigi, netekus pa
vyzdingos sklandymo mokyklos 
Nidoje, Klaipėdos krašte, Lie
tuvos padangių sportas rado 
sau patogią vietą arti atgauto
sios sostinės.

Lietūkio linų prekybą.

Ha-KAUNAS. — Uždraudus 
ledų eglaitėms naikinti geriau
sias eglaites šiemet bus sutaupy
ta keli šimtai tuksiančių miško 
prieauglio. Bet pasirodė, kad ii 
Kalėdų šventės nuo to draudi
mo nė kiek nenukentėjo, nes 
gyventojai susigalvojo pasidary
ti eglaites iš eglėšakių, ir eglai
tės yra taip gražiai padaromos, 
kad sunku litro tikrų eglaičių 
atskirti.

KAUNAS. (ELTA). — Grį
žęs iš Berlyno Lietuvos vokie
čių Kulturverbando pirminin
kas (vokiečių dar vadinamas 
"vadu”) Reichertas pranešė, 
kad vokiečių iškėlimas iš Lie
tuvos vargiai beprasidėsiąs 
prieš ateinančio pavasario ga
lą. Vienu žodžiu, visi vokie
čiai busią laiku painformuoti 
per Kulturverbandą ir vokie
čių laikraštį, o patys nepriva
lą imtis per skubotų žygių. Ar 
Lietuvos vokiečiai bus iškelti 
į Suvalkų trikampį ar kur ki
tur, dar liesą galima nieko 
konkretaus pasakyti. Atkelia
mieji į Vokietiją vokiečiai iš 
kilų Baltijos kraštų esą apgy
vendinami ten, kur yra darbo, 
daugiausia buvusios Lenkijos
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i ’irmyn” Choro Ir Paremkime Vilnie 
Cicero Tumavicks | čius Atsilankę Į 
Komandos Finaluose “Lietuvių Dieną”

Vieniam QncirinlnmA komW raportavo, kad kliu. 
V Ivllalll kJUOll lllilllllv bas nariais' teaugo, dabar tu-

Įstojo 19 Naujų 
Narių

rt-235 nartus ir $1,975.56 tat- Duodam Paskolas ant
‘‘Nauja

v

Po raportų
. Sekmadienį LoŠ Už Chicagos 

Lietuvių Krepšinio Čempio
natą

SEMIFINALŲ REZULTATAI:
Pirmyn Choras —43
Flynn County Clerks —36

Valdyba” 
nauja valdyba

Iš žagariečių Kiiubo Metinio užėmė vietas. Pirm.—P. Ariau-

Cicero Tumavicks 
lt M Ward Democrats —25

Choro ir Cicero 
komandos sek- 

pietų susikibs už

“Pirmyn” 
Tumavicks 
madienį po 
Chicagos lietuvių krepšinio 
čampionafą. Lošimai įvyks Ci
cero Stadione, prieš Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
programa, kuris įvyks toj pa
čioj vietoj lošimams pasibai
gus. (Apie iškilmes plačiau ki
toj vietoj, taipgi žiūrėkite va
kar, “N.” numerį),

“Pirmyn” choro ir Tuma- 
vick komandos įėjo į krepši
nio turnyro finalus laimėju
sius semi-finalus, kurie įvyko 
užvakar vakare Berwyno Lin
coln mokyklos sporto salėj. 
Kitos dvi komandos semifina- 
luose, Flynn County Clerks ir

Įvyksta Sekmadienį Cicero
Stadione

Susirinkimo

Sausio 28 d., HollyWood sve

skas; pifm. pagelbininkas-^-A. 
Niprikas; nut. rašt.—.J. Ketui- 

, rakis; fin' rast.—A. Kundro-
; kont. rast.—E. RalmaG 

kasierlus—*St. Nir>- 
rikaš; kasos globėjai: A. Mie- 
raviČe ir F. Povilaitis; maršal
ka—-K. Balčiūnas; koresp.—J. 
Bankas. Tai visa senoji valdy
ba, nefa nei vieno naujo.

Musų pramogų komisija pra
nešė, kad kovo 30 d., yra pa- 

[ randuota Cicero Liet. Liuosy-

tainėje įvyko Žagariėčių Kliu-j . 
bo metinis ir gaąia gausils šu“ ’ šausfeenė; 
sirinkimas. Kliuban įstojo 19' 
naujų narių:

G. Maruska, S/ MaruSka, F. 
Barčas, J. Barčas, E. Bitten, 
S. Bitten, J.- Jestitis, K. Jesu- 
tiš, K. Kunęe, J. Bėnošiunaš, 
S. Gudžiūnas, A/ Liuberskis, 
L. Puirius, F. Aiišra, J. Blauz-1 
dis,- E. Gražulis, J. Vitkus, A. svetaiiiŠ.- ir kad mutei> kliu-

i

Pirmų Morgičių
CHic&goj' ir Apielinkėse, Lengvais išmokėjimais; pirkimui, 

pataisyirtui ir statymui naujų namų

MOKAME į
Divirferidą už padėtus pinigus

Kiekvieno asmens taupiniai yra 
FederaI Savings & Loan Insurance

P-lč Ann 
“Naujienų’ 
Lithuania 
Lietuvos

Davis-Davidoniute, 
išrinkta “Miss 

1D40”, dalyvaus 
Nepriklausomybės

iškilmėse, kurios įvyksta 
madienį Cicero Stadione, 
19 ir 52nd Avė.

Visi skaitome spaudoje 
reikalingumą pagelbos 
niaus n ukentėj tįsiems,

sck- 
prie

apie
ViL 

ir jų 
lietu- 
dalis

luust, i iy*m VAJUiity ji . •**•««« -- ----
11-to Wardo Demokratai, loš atsišaukimą į užsienio 
finaluose už trečią ir ketvirtą vius. Ir užtat didesnė 
vietą. Lošimai prasidės 3 vai. Lietuvių Dienos pelno yra ski- • v • 1 • • < 1

Kundratas ir A. Stasiukas. Iš- 
tikrųjų linksma, kad Žagario- 
čių Kiiubo šeima taip sparčiai 
auga.

Pagerbė Mirusį Narį
Pirmininkas P. Arlauskas 

pareiškė, kad turi pranešti la
bai liūdną .žinią. Jis paaiškina, 
kad gerbiamas narys Vincen
tas Liuberskis, kuris neseniai 
su mumis rūpinosi kiiubo rei
kalais, mirė. Visi Susirinkimo 
idalyviai atsistojo mirusio na
rio pagerbimui.

Finansų knygų pertikrinimo

bo jaunuoliai artistai stropiai 
rengiasi prie gražaus veikalo 
perstatymo. Kokį veikalą loš 
—- tai tebera paslaptis..

Kita komisija taipgi prane
šė, kad ateinančią vasarą yra 
rengiamasi' prie dviejų pikni
kų. Vienas gegužio 26, o ki
tas rugpiuČio 25. Abudu—Spai- 
Čio darže. J. B.

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

Oi

DEL iNFORMAClJŲ

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kartter
MUTUAL MgUOft

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted SL

Tek Boulevard 0014

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

KREIPKITĖS I

f federal Savings
BiAND LOAN AČSOGIATIONAND LOAN AiSOGlATlON 

Of* CmCAGO

W. Cermak■ 2202
2 Telephone Canal 8887

Rd Chicago, III. ■
Bert. .1. Kazanaūskas, Secretary ■

RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdifcn nuo 9 ryto iki 5 v. v.
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

A

Mitchell’s TAVERN
2038 West North Avenrte

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
zabeth Miėelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

PETER SUDENT 
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražūs tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth Si, Worth, DL

Phone Virginia 9786
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
H0LLYW000 INN Prop.

Svetainę rėnduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Ghicago, III.

A

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
riama Vilniaus reikalams.

Kai kurie klausia kodėl ne" 
visas pelnas skiriamas tam 
tikslui? Amerikoje randasi 
daug jaunuolių, kurie atsižy
mėję sporte. Bet apie juos 
mažai težinome, nes jie toliau 
gyvena. Ir kaip tik šia proga 
skiriama dalis pelno, kad A- 

nuo 
karto olimpiadas, kuriose da
lyvautų lietuviai sportininkai 
iš visų Amerikos kolonijų.

po pietų.
Išsprendus lietuvių čampio- 

nato klausimą, lietuvių, rinkti
nė komanda susikibs su Chi
cagos žydų rinktine.

Cicero Stadionas, kur įvyks 
lošimai, Nepriklausomybės 
minėjimas, o vėliau ir šokiai 
su teatriniu programų, randa
si prie 19-tos ir 52nd avenue,' merikoje suruošti karts

Ridiko Trofėjų.

Plačiai žinomas laidotuvių yu(y jjydu užmegsime artimes- 
direktorius' Bridgeporte, p. ip. 

turnyrui 
Ji bus 

laimėto- 
teks, bet

i labai, gražią trofėjų, 
įteikta antros vietos 
jams. Nežinia kam ji 
nežiūrint kuri komanda lai
mės, trofėja galės didžiuotis.

€OALr
$6.00 
$6.00
$6.00
$5/15
$5.2f0

NUT ............v,.------------- -

LUM? .................. .
MINE RUN ....... .......
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ, Pristatymas 

Mieste it Pf^ėmiesčittose•.
'M AKDMORE 6975

nius santykius tarp Amerikos 
lietuvių kolonijų.

Jau du kartu išleidome A- 
merikiečius dalyvauti .Lietu- 

| vos surengtose olimpiadose. 
.Kai kurie net pasiliko tūlą lai
ką mokytojauti. Nors jie lai
mėjo olimpiadą, bet Lietuva 
laimėjo jų širdis. Jie taip pa
milo savo tėvų, gimtinę, kad 
sunku jiems buvo ją apleisti. 
Net ir dabar pakalbėjus su 
jais, jų mintys nukreiptos už 
Atlanto vandenyno.

L Pamėgome ir čia afvažiavu- 
Is'ius'iš Lietuvos sportininkus. 
Jie atstovavo Lietttvą ir jos 
didelę pažangą. Jie mums a- 

Įinerikiečiams parodė, kad Lie- 
[luva neatsilikus. ir kad spar-

UZKVIETIM AS
/ * ‘ ■ : , . . x • .

Pamatykite Naujas 1940 Metų Elektrines Ledaunes—Refrižeratorius, Skalbiamas Mašinas, 
Naujas Radijas, Naujus 1940 metų Rakandus—Parlor Setus, Pečius, Karpetus. Atsilan

kiusieji Galis Atminčiai Po Gražų Suvenyrą ir Po Kalendorių 
/ ■ ■ '■.■■■ ■
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KONCERTAS
SVETAINĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

I

Garsinkitės “N-nose”

MADOS
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NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALE J E 

2343 SU. KEDZIE AVĖ.

Dabar, kuomet karas siau
čia Europoje, Liektiva irgi pri- t

jįįį & S G
u

J’
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INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDKAtJDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi-

rtinkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
litics.

savo užjūrio broliais. Bet ga
lime ruošti olimpijadas. tarp 
Amerikos Ircttrvrų.

Tad, kviečiame visus atsi
lankyti į Lietuvių Dieną vasa
rio 4-tą Cicero Stadione—4:00 
vai. po pietų. Paminėsime 
rimtai 22 metų Lietuvos Nė- 
iriklatišomybės sukaktį, ir 
aipgi parodysime jaunimui,, 
tad pritariam jų kilniems 
Jarbams. Musų ■ atsilankymas 
įkvėps juos didesne lietuvių 
neile ir paskatins juos ntivei- 
£ti didesnius darbus visuome- 
ici. —M. Ii.
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NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštine atdara kas Vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiete

Pavasaryj Žada i 
Statyti Daug
Namų

MARQUETTE PARK.—John 1 
[Pakol, naujų namų statytojas,1 
6816 $o. Western Avė., pasi
kalbėjime pareiškė, kad labai 
daug yra žmonių, kurie maria 
šįmet statyti naujus namus-. 
Ponui Pakel labai daug yra 

[priduota prašymų apskaitliuo- 
Iti kiek namo pastatymas kai-j 
ftuotų, todėl dirba sušilęs, kakli 

| visiems į laiką spėtų apakai t-l 
liavimu» padaryti, nes pavasa
riui artėjant turės daug sta
lyti naujų namų. A.

I®
s w. ..yf\

Šitas 100 Šmotų Stalinis Setas, Kaip Jis paveikslę Matos, Galima Pirkti Tiktai Už $9"95.
Mokant po 50 Centų į Savaitę. Pirkėjai, Kurie Pirks Iš Budrike Krautuvės Prekių Vertės 

$4g.O0, Gauš Šitą 100 šmotų Stalini Setą DYKAI!

JOSEPH F. BUDRIK
.■■.■•• ■■ ■ i . . ■ ■ • :■ ■ ■ ‘ O . • ' ‘i ■

FDRNITDRE HOUSE
3409 SOUTH HALSTED STREET TEL. YARDS 3088

i

f _ __ _______________ _____________ , - . _____ - T -r___----- ----------------
Nedėlios Vakare Nuo 5:30 iki 6:30 Yra Leidžiamas Žymus Radio Programas iš Stoties WCFL-970 ’k.

4371

No. 4371—Pavasariui suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36. 38, 40, 42, 
14, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašotne iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu šu užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

; i

*'r . r
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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Penktadien., vasario 2, 1940

MUSŲ PARENGIMAI

Adomas ir Ieva scenoje
. Sekmadienį, vasario 4 d.,. Fi

nų svetainėje, 5969 — 14th St., 
Detroito Dailės Choras švęs sa
vo 6-tą metinę šventę alžymč- 
jimui 6 metų Dailės Choro gy
vavimo ir leidžiamas radijo va
landas. Choras stato dviejų ak
tų ^komišką operetę, parašytą 
kompozitoriaus Miko Petraus
ko, “Adomas ir Ieva”, šalia 
operetės choras prisirengęs 
duoti visą eilę rinktinių liau
dies dainų koncertą, dalyvau
jant dainininkams Jonui Valiu
kui, Juozui Vasiliauskui ir ki
tiems, nepaliekant nė mažų 
vaikučių chorelio, o taipgi pub
likos mėgiamo akordiono so
listo Jurgučio Kudirkos.

Dailės ir vaikučių chorai 
kviečia Detroito ir apylinkių 
visuomenę pas save į svečius 
sekmadienį, vasario 4 d., 6 va
landą vakaro, į Finų svetainę. 
Mokytojas A. P. Kvederas sun
kiai dirba, kad publika nebūtų 
su vii ta. Vaidinime dalyvauja ir 
p-ia D. Kvedcrienė. —Mariutė.
Pasilinksminimo vakare’is

Detroito Lietuvių Vyrų Klu
bas rengia draugišką vakarėlį 
šeštadienį, vasario 3 d., Klubo 
nuosavoje svetainėje, 9233 
Cardone. Prasidės 8 valandą 
vakaro. Įžanga nemokama.

Kaip paprastai Detroito Vy
rų Klubas parengia smagius 
vakarėlius, tad ir šį kartą gali
ma tikėtis smagaus pobuv o 
Bus šokiai prie geros muziko i.

Kviečia v sus ir visas khib ) 
valdyba ir rengimo komitetas.

Mariutė.

Jau sveiksta
Lapkričio 24 d. 1939 metai i 

sunkiai susižeidė dainmiake 
Anace.a Zigmantienė. Besireng
dama važiuoti į Dailės choro 
pamokas skubiai bėgo laiptais 
žemyn ir kokiu tai budu pasly
do ir nuriedėjo žemyn, taip 
skaudžiai užsigaudama, kad 
reikėjo suviršum du mėnesius 
lovoje gulėti ir klausyti dakta
ro įsakymo. Draugai Zigmantai 
Detroite yra žinomi kaipo ‘vi
suomenės veikėjai. Rodosi, vi
sa šeimyna priklauso Dailės 
chorui, o mažesni šeimos na
riai vaikučių choreliui.

A. Zigmantienė yra gera dai
nininkė, tad ir savo šeimą auk
lėja muzikos dvasioje. Abudu 
Zigmantai priklauso veik viso
se Detroito pažangiose organi 
zacijose — kaip pašalp nes2, 
taip ir kultūrinėse.

Labai daug dirba meno sri
tyje. Todėl mes ir pasigendam 
ponįos Zigmantienės musų kon
certuose.

Aš nuo savęs reiškiu reiškiu 
gilią užuojautą A, Zigmantienei 
ir jos šeimai ištikus juos tokiai 
skaudžiai ne’aimei ir linkiu 
greitai pasveikti.

M. J. Kamešienė.

Iš politikos lauko
Detroito Lietuvių Demokrati

nė Sąjunga laikė savo metinį 
susirinkimą gausio 28 d. adresu 
2386 — 24 St.

Išrinko naują valdybą ir 
direktorius

Neatvykus tarimų sekretoriui 
R. Biegui, į jo vietą išrinkta 
laikiniu sekretorium M. J. Ke- 
mešieriė.

Iš valdybos ir direktorių ra
portų pasirodė, kad Demokra
tinės Sąjungos reikalai ėjo 
sklandžiai. Pagaminta- sąjun
gos vardu indorsmentai į mies
to majorus Edward J. Jeffries 
Jr. Taipgi atlikta daugiau svar
bių reikalų, kurie buvo susiję 
su rinkimais. Svarbiausias da
lykas, kuris man krito į aki, 
tai Petro Williamso pašalini
mas iš WPA darbo. Sąjungos 
pirmininkas laišku kreipėsi į 
šalies prezidentą RooseveKą. 
nurodydamas P. Williamso pa
dėtį ir prašė, kad darbo admi
nistracija atkreiptų į tą reika
lą dėmesį. Lietuvių Demokrati
nės Sąjungos pirmininko pra
šymą prezidentas Rooseveltas 
išklausė ir musų sąjungos na
rys Williams jau seniai ir vėl 
dirba. Padaryta ir daugiau pa 
našių paslaugų. Vadinasi, orga
nizuotų piliečių balsas nenuei
na vėjais. Visi Detroito lietu
viai piliečiai tuiėtų pr.klausyii 
politiškai organizacijai. Nelai
mei ištikus, visuomet organ’z i 
c.ja pasirūpins, kad jos naiiii 
nebadautų. v

Tiesa, L. D. Sąjungai jau pri
klauso arti du šimtai narai. 
Bet visgi negana, nes Detroite 
yra daug daugiau-.ietuvių pilie
čių demokratinio nusistatymo.

Kurie įdomaujate L. D. Są
jungos poJt.niu veikimu, ate.- 
kite ir prisirašykite. Susirinki
mai įvyksta ketvirtą nedėld eni 
kiekvieno mėnesio, 2 valandą 
po pietų, 2386 — 24 St. Seka
mas susirinkimas įvyles vasario 
25 d., 2 valandą po pietų. '

Išrinkta nauja valdyba ir di
rektoriai 1940 metams:

Juozas Blis, prezidentas;
Marija J. Kemėšis, sekret.; 
Adomas Platokas, sekret.;
Mikas L. Balčiūnas, fin. sek.; 
Zigmantas, kasininkas.

Drektoriai
Adv. Alex Canrad
Jonas Miklonis
Pranas Markevičius
Mykolas Rapshus
Povilas Molis , 
Juozas Kliudžius ir 
Katarža.
Sąjungos korespondentu iš

rinkta M. J. Kemešienė.
Lietuvių Demokratinei Są

jungai gali priklausyti visi De
troito piliečiai, kuriems rupi 
Amerikos politika. Čia nario 
įsitikinimai nėra liečiami. Va
dinasi*, aptariami grynai Ame
rikos politikos reikalai.

M. J. Kemešienė, kor.

Dai ės choras
Kitoje vietoje yra plačiau 

kalbama apie Dailės choro še
šių metų sukakties parengimą, 
čia noriu tik t ek priminti, jog 
choras visada yra pasirengę 
lietuvių organizacijoms' pa.ar- 
nauti. Vadinasi, kviečiamas ji 
niekada neatsisako daly vau J 
prpgramų pildyme.

Be to, choras palaiko ir ra 
dijo programą. Dabar turi tik 
penkiolikos minučių progra
mas, bet netrukus žada pratęs
ti iki pusės valandos.

Bendrai imant, choras dirba 
gražų darbą , ir yra vertas vi
suomenės paramos. Reikia ti
kėtis, jog jo rengiamas šešių 
metų paminėjimas bus sėkmin
gas.

Darbai
Keturios Detroito dirbtuves 

pradėjo dirbti amuniciją. Mat 
karas vis labiau pradeda plėto
tis, tad iš amunicijos galima 
didesnis pelnas pasidary i.

šiaip kitose d rbtuvėse jau
čiamas lyg ir atoslūgis. Vadi
nasi, darbai susilpnėjo, štai 
Cadillac, Briggs ir kai kurios 
kitos kompanijos atleidinėja 
darbininkus. Nemažai žmonių 
atleido ir iš WPA darbų.

Apskaičiuojama, jog dabar
tiniu laiku Detroito miestas šel
pia apie 21,009 šeimynų. Iš to 
galima spręsti, jog su darbais 
pas mus dalykai vis dar neko
kie.

Susirinkimai ir parengimai
LSS 116 kuopos su iLnkima; 

įvyks vasario 3 d. 8 vai. vaka- 
i o adresu 2384 — 24 St.

Kuopa jau turi purendavusi 
daržą piknikui, kuris įvyks ge
gužės 19 d.

DailZs choro, pikn k J
Dailės choras turės net du. 

pikniku: vienas įvyks birželio 
9, o kitas rugpiučio 25h d.

* * *
Liepos 28 d. pikniką reng’a 

D. L. Klubas, ja liepos 7 ir 18 
dd. L. P. P. Klubas.

Reporteris.
GERB. DETROITIEČIAI!

Tikiu, kad iš detroitieč ų tar
po atsiras, kas žino, kur ran
dasi Geo Lagis. Gyveno po nu
meriu 2261 Hewitt St., Ham- 
tramek, Mieli. (Detroit). Dirbo 
Fordo automobilių dirbtuvėj. 
Vėliausiu laiku rašiau laišką, 
bet grįžo nesuradęs adresato.

Labai norėčiau žinoti jo da
bartinį adresą. Pranešusiems iš 
unkšto tariu padėkos žodį.

J. Legis,
R. R. 1, 

Longueuil, Que., 
/Canada.

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

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Detroit, Mich.
Šiurpi tragedija

šiomis - dienomis pas mus 
įvyko šiurpi tragedija, kurio, 
atgarsiai dar ir šiandien tebe
skamba.

Tragedijos veikėjai — veng 
ų tautybės jaunuoliai. Dalykas 

juvo tokis: John “H^nk” Tho
mas, 22 metų amžiaus jaunuo- 
is, mylėjosi su Betty Esz, 20 
metų amžiaus mergina.

Thomas norėjo gražiai gy
venti, sportiškai rėdytis bei pa
silinksminti, o pinigų neturėjo. 
Tad jis sumanė čekius klastuo- 
ti. Tiems čekiams mainyti jis 
panaudojo savo meilužę. Kai 
pastaroji patyrė, jog čekiai yra 
klastųoti, tai ji pareiškė, kad 
su juo daugiau nebenorinti tu
rėti jokių reikalų.

Tai ir buvo pradžia pabai
gos. Po pretekstu pasiaiškini
mo Thomas susitiko su mergi
na, nužudė ją ir jos kūną pali
ko automobilyje.

Kitą dieną jis ir pats pasiko
rė.

Tai taip liūdnai baigėsi jau
nuolių romanas.

No. 4361—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 16, 18, 20, taipgi 34, 
36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėli 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 Patiem Dept., 1739 
So. Halsted Sf.^ Cliicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No..... ___

< f 4 »■

Mieros ................. i... per krutinę
’ . ’?• . i ‘

.............. ............................ '•>................................... •••

(Vardas ir pavarde)

(Adrešas)

(Miestas ir . valstija)
. .......... ....................... .■■...■.■■i.. ............

Maisto Svarbumas
Ir Maistingumas

—r ‘ ■
Visi kam brangu sveikata 

žino ir maisto svarbumo ver
tę. Atseit, valgis privalo nevien 
tenkinti apetitą, bet turi turė
ti ir maistingąsias vertybes. 
Taigi, ką suvalgome, anksčiau 
ar vėliau tatai vienokiu ar ki
tokiu budu paliečia musų svei
katą.

Suprantama, kad valgiai pri
valo būti maistingi. 0 maistin
gi gali būti tik šviežus, gryni 
ir sveiki daiktai. Paskui, jei 
valgiai yra dedami į skardines 
ar pakelius, jie privalo būti 
valgių žinovų pagaminti moder
niškiausių budu, prisilaikant 
sanitarinių sąlygų. Toliau. Pre
kes yra skirstomos į įvairias 
rųšis Federalės ir ? Valstybės 
įstatymų nustatytu budu. Pa
vyzdžiui, vien žirniai dedami į 
skardines skiriasi į keturias 
rųšis. Visa tai yra ypatingai 
svarbu šeimininkėms žinoki.

Bet, perkant valgius Mid- 
west Stores parduotuvėse ga
lima pilnai pasitikėti, nes tos 
krautuvės priklauso prie tokios 
organizacijos, kuri perka pre
kes iš gęrai žinomų, turinčių 
aukštos reputacijos gamintojų 
ir dirbtuvių. Tų krautuvių sa
vininkai patys prižiūri per sa
vo organizaciją visus savo pre
kybos reikalus ir, todėl, pre
kės ateina į krautuves visuo
met geram stovy.

Paskui, Midwest Stores pre
kės nebrangios. Dalykas, mat, 
kame. Jų organizacijos pirki
mo galia didelė, perka stamb- 
menomis, turi savo sandėlius, 
todėl, kas sutaupyta, gali per
leisti pirkėjams žemesnių kai
nų formoje, šiandien telpa 
“Naujienose” išpardavimo skel
bimas, kuriame galite rasti 
net tokias prekes kaip kava, 
miltai, rūkyta mėsa ir daržo
vės bei vaisiai skardinėse, kas 
reiškia, kad tas prekes galite 
gauti tom kainom, kokios te
nai žymimos. (Skclb.)

GERI VALGIAI! I 
ŽEMOS KAINOS!

BUSIT LABIAU PATENKINTI IR SUTAUPYSIT 
DAUGIAU PINIGŲ PIRKDAMI,

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., VAS. 2 ir 3 <1. <1.
“MIDWEST” Puikiausios. Kokybės Gryno Smetono

SVIESTAS VŠXW' sv. 33c
Štai Garsieji “EUROPA3 Importuoti

KUMPIAI 10 12 sv. Skardinės SV» 45 c
“GOLD MEDAL”

MII tai 5sv,sriš sv ftOpmaiš. Ovu
Vornoi c,, Ankštim 

NIBLET-EARS 12 Varpų Kene 290
“CRISCO” 1 sv. ken. 19c 3 sv- ken. 49^
“DESIRE”
ŽIRNIAI did. minkšti 16 unc. ken. g už 19<
KIDNEY BEANS Tamsiai Raud. No. 2 ken. 3 už 250 
“Libby’s” 4 Riišni
TAMSIAI RUDOS PUPOS 2 ken. Įgc
“LJRRY’S”
CORNED BEEF HASH No. 2 ken. 170
'DINTY MOORE” BEEF STEW 24 unc. ken. 15c
“MIDWEST” ~
SLYVAI švieži
UMIDWEST”
GRAPE JAM Gryna
“WIISON’S” Paliudyti
VIRTAS KUMPIS
“PEACOCK”
UŽKANDOS MĖSA Gryna
Sultingi Floridos
GRANDŽIAI Did. 176 mieros tuz. 21
SALOTOS California Icebcrg Did. Galvos 60

; VIRIMUI OBUOLIAI“
OXYDOL
IVORY Muilo Trupiniai Maž. 9
IVORY MUILAS
J c TTž Fvfra .šr^nfa Kada Perki 3
“SWEETHEART” Muilas

24 unc. ken.

did. 2% ken.
2 sv. džar.

17*
240

*- sv. 23c
sv. 240

__________ 5 sv. 180
Maž. 8c Did. pak. 2 už 39c

Did. pak. 220
2 vidutiniai šm. 11c

2 dideli šmot. 19c

Visi 4 už 19*
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus _ ------,-------

NEIS PIGIAUPIRK NUO [RlDWE

JUOKAI
Kalbos

—Nejaugi tu gali be pasipik
tinimo priimti visas kvailystes 
kurias apie mane pasakoja?

—Na, ką tu čia! žinoma, ne! 
Aš su pasibiaurėjimu jas per
duodu kitiems.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Garsinkite “N-nose’

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakv^o
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET * (ARTI WOOD ST.)
< ................................. . .................. ■■■■-. i. i ........................................   /

Širdingai kviečia \aus ir jūsų draugus į UŽGAVĖNIŲ PARę 

šeštadienį, VASARIO 3 d.—1940 

NITE CLUB TAVERN 
3359 South Halsted Street

’ Muzika ir geri valgiai. W. ir J. PALIONIS, Savininkai

GRANDOPENING
Walter’s Tavern

4358 SOUTH MAPLEVVOOD AVENUE Telefonas Virginla 0903
ŠEŠT. IR SEPT., VASARIO (Feb.) 3 ir 4

MUZIKA — ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI ....
Širdingai užprašo atsilankyti visus draugus ir pažįstamus 

WALTER IR MARCELLA KAVALAUSKAS

, ~ LIETUVOS ŪKININKO DRAUGIJA RENGIA

METINĮ VAKARĄ
Sekmadienį, Vasario-February 4, 1940

WEST SIDE HALL — 2242-44 West 23rd Place, Chicago, III.
Drama, Koncertas ir šokiai. Programą Išpildys Lietuvos Vyčių 
Choraš po Vadovyste Juozo Saurio. Grieš Henry Peters Orkestrą. 
Pradžia 5:30 Vai. Vak. šokiai Prasidės 8:00 Vai. Vak.
Maloniai Kviečiame Visuomenę Atsilankyti /

Komitetas ir Valdyba

450
iDJESTmSTORES.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

KLAUSYKIME
šaltimiero RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ1

10:00 VAL. RYTO
1480 KC. 

M STOTIES

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS* 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500



Penktadien., vasario 2, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.
IT ---------- --- --------- -*

BANKIETAS DR. K. 
DRANGELIUI 

PAGERBTI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugija rengiasi pagerbti vie
ną savo pirmutinių narių ir jos 
steigėjų, būtent, Dr. K. Dran- 
gelj.

Dr. Draugelis buvo ne tik 
vienas pirmutinių kalbamos 
draugijos narių, bet taip pat ir 
vienas pirmutinių dantų gydy
tojų Amerikos lietuvių tarpe.

Baigė jis dentisterijos moks
lą dar 1913 m. Vadinasi, tais 
laikais, kada Amerikos lietuvių 
tarpe profesionalas buvo didelė 
retenybė. Tokiu bildu jis savo 
profesijoje dirba per 25 su vir
šum metų.

Dr. K. Drahgelis yra kilęs iš 
Marijampolės apskrities. Bal
bieriškyje jis pradėjo lankyti 
pradžios mokyklą, o vėliau per
sikėlė į Marijampolę. Ten jis 
ruošėsi stoti į gimnaziją, 
čia u kai 1905 m. prasidėjo

Ta- 
re- 
su- 
Dr. 
bu-

joms, būtent, den(isterijai. Su 
tuo universitetu tais laikais 
glaudžius ryšius palaikė Chica
go College of Dental Surgery. 
Tad ir Drangelis persikėlė į tą 
kolegiją, kurią baigė 1913 m.

Lietuviai tais laikais profe
sionalais buvo labai negausin
gi. Pavyzdžiui, Chicagoje juos 
buvo galima ant pirštų suskai
tyti. Tačiau vis dėlto ir pas 
juos kilo mintis, kad reikalin
ga savo draugiją įsteigti. Ir 
štai steigiamasis Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugijos susi
rinkimas įvyksta Dr. Draugelio 
kabinete. Sausio 10 d. 1914 m. 
į tą susirinkimą buvo pakviesti 
Dr. Graičunas, Dr. Kulis, Dr. 
Petraitis, Dr. Slakis, Dr. Rut
kauskas, Dr. Yuška ir Dr. Zi- 
niontas.

Tai tokia buvo lietuvių dak
tarų organizacijos pradžia. Ką 
toji organizacija yra nuveikusi, 
apie tai čia nėra reikalo daug 
kalbėti. Juo labiau, kad apie 
daktarų draugijos veiklą jau 
keliais atvejais buvo gana pla
čiai rašyta.

Vasarą Planuoja 
Rengti “Marųuette- 
Parkiečių” Dieną

Jaunas Lietuvis 
Profesionalas 
Ciceroj

kurį buvo įtrauktas ir 
Drangelis. Viso to pasėka 
vo ta, kad jis turėjo Lietuvą 
apleisti ir keliauti į užsienį.

Netrukus jis atsiduria Chica
goje. Atsidūręs svetimoje šaly
je be kalbos, be pinigų, jaunuo
lis vis dėlto nenuleidžia rankų 
ir pasiryžta siekti profesijos. 
Tais laikais lietuvių tarpe jau 
buvo pradėjęs pagarsėti Val- 
paraiso universitetas. Pagarsėjo 
jis labiausiai tuo, kad ten vis
kas labai pigiai atsieidavo. To
kiu bildu kieto pasiryžimo jau
nuolis su keliais doleriais galė
davo mokytis ir siekti profesi
jos. Išvyko ten mokytis ir Dr. 
Drangelis.

Valparaiso universitete jis 
prisirengė tolimesnėms studi-

Draugija gyvai 
tik į tuos 
glaudžiai 
bet ir į visuomeninio pobūdžio 
klausinius. Lietuvos reikalai 
draugijai visada buvo artimi. 
Tiems reikalams draugija yra 
sukėlusi stambias sumas pini
gų. Bendrai, ji daug prisidėjo 
prie visokių kultūrinių darbų 
parėmimo.

reikalus, kurie yra 
susiję su sveikata,

Ir per visą tą laiką Dr. Drau
gelis buvo vienas iš labiausiai

ALEKSANDRAS 
YANCIAUSKAS

Mirė sausio 28 d., 1940 m. 
9 vai. vak., sulaukęs 75 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Telšių ap
skrity, Žarėnų parap., Vis- 
maldų kaime. Amerikoje iš
gyveno 50 metų.

Paliko dideliame nubudime 
sesers vaikus: Valeriją ir Sta
nislovą Gudus ir Vladislovą 
Stulpiną, 2 pusbrolius: Stani
slovą ir Juozapą Šimkus, 2 
pusseseres: Veroniką ir Levo- 
siją šimkaites, o 
seseris: Veroniką 
ir gimines.

Priklausė prie 
Lietuvių Pašelpos

Kūnas pašarvotas 
wicz koplyčioj, 44 E. 108 St.

Laidotuvės įvyks šeštad., va
sario 3 d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus nulydėtas į šv. 
Kaimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa- 
žįstamus-as dalyvauti šiose 
laidotuvėse. '

Nubudę: Sesers Vaikai, Pus
broliai, Pusseserės, Seserys ir 
Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai, tel. PULLMAN 1270 ar
ba Canal 2515.

ir Barborą

Roselando 
Kliubo.

Lacha-

■ ■ F) n A Gėlės Mylintiems 
11 IJ U f| Vestuvėms, Ban- 

I R14 kietoms, Laidotu- 
**■*■*■ B vėms, Papuoši- 
GELININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

i Al i r-« Siunčiam Gėles
nvpIK IX Tel<*ram“ iL U v L1111U Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

_ Indorsuoja Lietuvius Į 
Miesto Teisėjus

MARQUETTE PARKAS, -r- 
Marųuette Park Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubas laikė sa
vo metinį susirinkimą praeitą 
sekmadienį. Vienbalsiai indor- 
savo advokatus Olį ir Savicką 
į Miesto Teisėjus. Atsikreips į 
atatinkamas vietas reikalauda
mas, kad jų kandidatūra butų 
padėta ant baloto ateinantiems 
rinkimams.

Nauja valdyba šiame susi
rinkime užėmė savo vietas. Vi
si senieji, išėmus Vice-pirmi- 
ninką, kuris atsisakė iš savo 
vietos išbuvęs šešius metus. 
Senasis vice-pirmininkas, pasi
traukdamas iš vietos, pasakė 
įspūdingą kalbą, kviesdamas vi
sus piliečius ir vyriausybę dirb
ti iš vieno ir sakė, kad yra 
daug darbo, tiktai reikja dirb
ti. Jisai prisižadėjo nenustoti 
dirbti apylinkės naudai.

rių. Jis daug draugijoje veikė 
ir daug parodė iniciatyvos. Per
nai jam teko eiti draugijos pir
mininko pareigas.

Turėdama visa tai galvoje 
Amerikos Daktarų Draugija ir

.į kaipo vieną seniausių 
veikliausių savo narių. —N

_ Šį Vakarą
šį vakarą, yas. 2 d., įvyks 

Liet. Soc. S. Centralinės kuo
pos metinis susirinkimas Nau
jienų name, 1739 So. Halsted 
Street, pradžia 8 vai. Visi na
riai ir draugai norintįs įstoti 
yra kviečiami dalyvauti.

— Kvieslys.

PETROŠIENĖ, 
Malkevičiutė

su šiuo pasauliu 
9:00 vai. vakaro, 

sulaukus 65 metų

VICTORIA 
po tėvais

Persiskyrė 
Sausio 30 d., 
1940 m 
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. a

Kūnas pašarvotas 10562 So. 
Wabash Av. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, vasario 3 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į Visų Šven
tų parap. 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.

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

Laid. Dir. Joseph Petrošius 
iš Waukegan, III.

Dėl informacijų šaukite 
PULLMAN 7509.

> 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

Dr. S. R. Palutsis

Rodys Filmus
Ateinančiame susirinkime bus 

rodomi moksliški krutamieji 
paveikslai. Laikas bus praneš
tas vėliau. Nariai nutarė susi
nešti su kitais klubais pareng
ti vasaros laiku Marųuettepar- 
kiečių Dieną.

Klubo K.

Diena Iš Dienos
-- ------------------ —■

Ratelis Stato 
Operetę “Kada 
Kaimas Nemiega”

Bus suvaidinta šį sekmadienį

CUASSIFIED ADS
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo

Dr. S. Ę. Palutsis tai čia 
gimęs ir augęs geras lietuvis. 
Jis niekados; nesišalina savo 
tautiečių. Priklauso prie Rau
donos Rožės Kliubo ir kitų vie
tos draugijų. Pastaruoju laiku 
tapo išrinktas daktaru Frater- 
nal Order of Eagles Ciceros 
Kuopai, No. 1935. Ten jau se- 
niaus darbuojasi kaipo gydy
tojas Dr. L. A. Russell. Dabar 
susilaukė gero talkininko, Dr. 
S. R. Palutsio.

Šį sekmadienį, vasario 4 d., 
Sokol Hali, 2345 S. Kedzie Avė., 
Jctuvių Jaunimo Kultūros Ra
telio Choras, vadovaujamas D. 
Yuden-Judzentavičienės, suvai
dins trijų veiksmų operetišką 
vaizdelį iš vėliausio Lietuvos 
kaimiečių gyvenimo.

Šio choro jaunimas yra vė
lesniais laikais atvykęs iš Lie
tuvos ir todėl jiems vaizduoti 
ir yaidinfi Lietuvos kaimo gy
venimą yra lengviau negu ku- 
ir kultūros dirvoje.

Drąsiai galiu sakyti, jog tai 
vienintelis tokis choras visoje 
Dėdės Šamo žemėje. Jiems nu- 
davimas nėra reikalingas. Vis
kas ką reikia, tai jaustis natū
raliai.

Jisai užbaigė Loyola Univer- 
sity. Internu buvo Mercy Hos- 
pital, Gary, Indiana. Dabar už
laiko modernišką ofisą, Cice
ro], 1446 S. 49th Ct. Taipgi 
yra štabo nąriu Loretto ir šv. 
Kryžiaus ligoninėse.

IEŠKAU DARBO už bartenderį. 
Galiu ir porterio darbą dirbti. Už- 
mažą atlyginimą, esu negirtuoklis 
—^teisingas. Rašyti 1739 So. Halsted 
St. Box 1154.,

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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.

FURJUSHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REIKALINGAS KAMBARYS pa- < 
vieniui vaikinui, Marųuette Park 
apylinkėj. Praneškite laišku. 1739 
So. Halsted St., Box 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.

STORAS ANT RENDOS su 6 
kambariais ir tavemo fikčeriais, 
arba yra geras bučemei, grosernei 
ar kitokiam bizniui. Brighton Par
ko apylinkėj. Matykite P. M. Smith 
4177 Archer Avenue.

Baigė
Mokyklą

MARQUETTE PARK. — ži
nomo veikėjo ir Real Estate 
biznieriaus p. Macke-Maciukų 
duktė Akvilina užbaigė pradi
nę McKay mokyklą /ir pradėjo 
lankyti aukštesnę Ilarper mo
kyklą. Linkiu laimingo pasise
kimo jaunai panelei. A.

Neturi turtingų rėmėjų
Šitas choras nepriklauso nė 

vienai politinei srovei bei gru
pei. Neturi turtingų rėmėjų, 
bet turi norą ir didelį pasiry
žimą dirbti lietuviškoje meno 
ir tulturos dirvoje.

Todėl, gerbiamieji Chicagos 
lietuviai, įvertinkite šio jauni
mo pastangas, priduokite jiems 
daugiau energijos jų prakilnia
me darbe. Atvykite į viršminė- 
tą parengimą! ir visi bukite 
choro rėmėjai.

Prasidės 4 vai. po pietų, 
vykite laiku, kad gautumėte
resnę kėdę. —A. J. Povilonis

šio

At- 
ge-

of Eagles

Narių skai-
Mokeščiai

Išsiėmė Leidimus 
r edyboms

(Chicago j)
JuliaBruno Žilvitis, 25, su 

Miller, 22
Carl G. ReĄetmske, 29, su

EIsie C. Holft, 22
Theodore Wal|er, 52, su Ber- 

nice Ulsky, 27

Didžiulė Organizaciją
Fraternal Order 

yra viena didesnių fraternalių 
draugijų Amerikoj, 
čius—apie 700,000.
ne brangų s,J ^1.00 per mėnesį, 
pomirtinė šipitas dolerių, ligai 
pašalpa—doleris kasdieną ir 
veltui gydytojo patarnavimas 
Visai šeimynai; Toj draugijoj 
priklauso nemažas skaičius P ii4 
musų tautiečių. Vietinė kuopa 
turi narių apie 500, susirinki
mai du kartu per mėnesį, Haw- 
thorne Comipunity House.

Šios kuopos...pirmininkas ad
vokatas Frank J. Christenson 
yra kandidatas į asesorius iš 
republikonų partijos. Geras lie
tuvių rėmėjas. Jo pastangoms 
ir Dr. Palutsis gavo didelį dar-

Northside Rengia 
Party Vilniečių 
Naudai

Reikalauja 
erskirų
Mildred Sliz nuo. Ben Sliz

Krautuvninkai 
Rengia Savo 
Vakarą

Gavo 
?erskiras

Rose Tillich nuo Michael
Tillich

4 Metų Mirties Sukaktuvės

Vyro
FRANCIŠKAUS SZEMET, 

mirė 50 metų amžiaus sausio 
27, 1936 metais ir sunaus 

RICHARD SZEMET, 
kurs mirė vasario 4, 1939 m. 

13 metų amžiaus.
Franciškus Szemet ilsis 

Morris Park kapinėse San 
Anna, California, o sūnūs 
Richard ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
moterį ir motiną Anną, po tė
vais Antanavičiūtę, sūnų ir 
brolį Franciškų, ir daug gimi
nių ir draugų.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus Franciškaus ir Ri-. 
chardo Szemet bus laikomos 
Šv. Mišios šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje vasario 3 d., 1940 
m. 8:30 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal
das. ,

Mes Jūsų musų brangieji 
niekuomet neužmiršime. Jus 
pas mus jau nebesugrįšite, bet 
mes anksčiau ar vėliaus pas 
Jus ateisime. Laukite musų 
ateinant! Nubudę lieka: 
Moteris ir Motina Anna, ir 
Sūnūs ir Brolis Franciškus.

Garsinkitės “N-nęse”

ATIDOS! REIKALINGA vidur
amžės moters, pavienės pagelbėti 
užkandas daryti—vieną valandą 
pietų laiku. Patyrimo nereikia. 
Kambarys, pragyvenimas. Gali dir
bdama, jei liuosa' per pietus. Page
rinsi! gyvenimą. Prašau atsišaukti, 
arba atvažiuoti. 1458 West 15 
St. Tel. CANAL 9719.

RENDON 3 KAMBARIŲ FLE- 
TAS naujai išdekoruotas. 4021 So. 
Artesian.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TIKTAI PATYRUSIOS MERGI
NOS prie dresių, kvietkų ir plunk
sninių novelties. 421 So. Market St 
2 lubos.

REIKALINGA MERGINA PA
GELBĖTI į taverną. Atsišaukite 
3427 So. Wallace St.

SERGU, priversta par
duoti savo bučernę-gro- 
sernę. Dirba du buče- 
riai. Biznis geras. Kas 
nori gero ir pelningo 
biznio, tuojau atsišau
kite.

NAUJIENOS
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
VYRAS DIRBTI MAUDYKLĖJE, 

nevedęs, patyręs ugnakuris prie 
boileriai. 1916 W. Division.

REIKALINGA PATYRUSIU 
rų dirbti farmoje. Rašykite 
So. Halsted St., Box 1153.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

vy-
1739

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

Aberdeen 5230.

Box 1120.
GROSERNĖ IR MĖSOS MARKE- 

TAS su namu. Parduos pigiai. Ge
ri fixturiai ir apylinkė, šaukti 

HEMLOCK 0257.

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

Įvyks sekmadienio vakare 
it /. t. ■ i i**. -

Nbrthside 226 kuopa rengia 
bunco ir kortų lošimo party šį 
sekmadienį, vasario 4 d., Gri
gaičio svet., 3804 W. Armitagc 
Avė. Pradžia 4 vai. vakaro; 
Įžanga tik 35c. Tikietai turčių 
būti kur kas brangesni, nes be
veik visi išlaimes brangius pri
zus ir bus pavaišinti kavute ir 
užkandžiais.

šitas parengimas yra rengia
mas geram tikslui, užtat north- 
sidiečiai suaukavo daug gražių 
dovanų išlaimėjimams.
ir biznieriai prisidėjo prie 
aukų. Jų vardus paminėsiu 
bau. .

Taipgi
šių

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI FORNIŠIUOTAS KAM
BARYS apšildomas. Be valgio. Prie 
našlės moters. Pirmos lubos. 1833 
So. Spaulding Avė. Vera Molis.

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.

SUSIRINKIMAI

Sekmadienį, vasario 4 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 -Šo. 
Halsted gk,/ pirmam aukšte 
įvyks mėsininkų ir grosernin- 
kų vakaras. .

Vakaro pradžia 3:30 vai. po 
pietų. Užkanda bus veltui, ir, 
suprantama, gera. Tad, kas dt- 
silankys, turės smagius laikus 
ir nesigailės buvęs.

Kviečia Valdyba.
,1 (Skelb.)

Bus tolimų svečių
Musų 1 broliai vilniečiai lau

kia musų pagalbos, taigi negai
lėkim kelių centų paaukoti, o 
jiems tai bus didelė parama.

Šioj parėj, kiek girdėjau, bus 
svečių iš tolimesnių kolonijų. 
Kalbėjau su pp. Kačergais iš 
Oak Park, tai sake, kad 
dės keli pilni vežimai į 
bunco party.

Taigi kviečiam visus į

atbil- 
musų

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

musų 
parengimą. Užtikrinu, kad bu
site patenkinti ir išlaimėsit 
gražų prizą. Mes visus gražiai 
priimsim ir skaniai pavaišin- 
sim. Pasimatysim šį sekmadie
nį Grigaičio salėj. —V. F.

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 kviečiami atsilan
kyti. ....—W. V. M. sekr.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, va
sario 2 d., 7:30 vai. vakaro, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Labai svarbu, kad visi 
nariai ir kurie padavėte aplikaci
jas, malonėkite atvykti.

—S. Kunevičius, rast.
DR-JOS ŠV. PETRONĖLĖS na

rių susirinkimas įvyks nedėlioj, va
sario 4 d. 1 vai. po pietų parapi
jinėj svetainėj. Malonėkite pribūti, 
nes vakare bus Dr-jos balius Lie
tuvių Auditorijoj.

—A. Laurinaviche, rast.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 

narių mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 4 d., 12 vai. dieną, Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Duoklės bus priimamos nuo 10 vai. 
ryto. Malonėkite atsilankyti.

—Helen Chapas, rast.
SIMANO DAUKANTO DR-JOS 

mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 4 d., 12 vai. 
dieną Chicagos Lietuvių Auditori
jos svet., 3133 So. Halsted 
rinkimas yra svarbus, nes 
bių

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

6 kambarių plytinė bungalovv, 
karštu vandeniu šildoma, 2 karų 
garažas, arti mokyklos ir bažnyčių. 
3045 W. 53rd PI. Kaina $5900.00. 
Šaukti Republic 2300 Sekmadienį 
11EMLOCK 9431.

FARMS FOR SALE 
Ukiai Pardavimui

PARSIDUODA 50 AKRŲ FAR- 
MA. 30 mylių nuo Springfieldo — 
Gera žemė. Su ar be gyvulių ir 
mašinų—naujas 5 kambarių mo
derniškas bungalow. 8030 South 
Ashland Avenue. Tel. Vincennes 
9513 po 6 valandos vakaro.

FINANCIAL.
ASMUO GALI PASKOLINTI ant 

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

Jb U KN IT URE-FIXTtjRE FOR-SALE
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA TAVERNO fikče- 

riai. Gerame stovyje. Pigiai. Galite 
ir renduoti vietą. Tel. YARDS 0150.

klausimų apsvarstyti.
—P.

L. K. VYTAUTO

St. Sust
yra svar-

K., sekr.
KLIUBO 

pirmininkai ir pirmininkės 4

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

Draugijų 
DĖMESIUI!

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

Penktadien}, 
PRIEŠ PIET.

Vėliau įgauti pranešimai 
šeštadienio laidoje NETILPS.

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

“NAUJIENŲ” ADM.

Ten Ras
lasSimus: Tėveli, kas buvo 

Hamletas?
Tėvas: Kaip lau negėda 

kių niekų manęs teirautis! 
nešk tuojau šventraštį ir aš tau 
jį surasiu.

te

Kalėdų Dovana
—-Ar esate gavę kada 

Kalėdoms budingą dovaną.
— Taip, esu gavęs. O vieną 

net daugiau dovanų man at
siuntė knygą, kurią aš prieš 
keletą dietų buvau paskolinęs 
šmerąuskui

nors

visi
d. vasario, 2161 St. Catherine St. 
East ruošia vakarienę su gėrimais 
ir karštais užkandžiais. Kviečiame 
skaitlingiausia atsilankyti. Pradžia 
5:30 vakaro. —A. Celkis, sekr.

SLA. 129 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, vasario 
2 d., 7:30 yal. vakare, J. Petrausko 
salėj, 1750 So. Union Avė. Susirin
kimas bus labai svarbus. Todėl vi
sų narių yra būtinas atsilankymas.

—Valdyba.
DRAGUYSTĖS SALDŽ. ŠIRDIES 

VIEŠPATIES JĖZAUS narių mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, vasario 4 d., 1 vai. popiet Chic. 
Lithuanian Community Center, 
3133 So. Halsted St. Prašome atsi
lankyti. 1 

LIET.
“Apšvietos1 
rinkimas įvyks sekmadienį, 
4 d.—Sandaros ĮCliube 2:00 
piet. Knygų Peržiūrėjimo 
ja išduos metinį raportą. 
Komisija Bunco rengti dėl 
Jurgelionienės Paminklo Fondo, iš
duos raportą Bunco Party, kuri 
įvyks vasario 21, Lietuvių Audito
rijoj. Visas kviečiame skaitlingai 
atsilankyti. Senoji pirmininkė — 

—A. Miščikaitienė.

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

Frank Bakutis nut. rast
MOTERŲ DRAUGIJOS 

narių mėnesinis susi- 
vasarįo 
vai. po 
Komisi- 
Taipgi, 

Marijos

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitos pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
"CIassified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Claas- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.
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VASARIO 13 D. PRIMARY BALSAVIMAI 
- NOMINACIJOS CICEROJ

Lietuvių Kandidatų Nėra Nei Rep., 
Nei Demokratų Sąrašuose

CICERO — 13 dieną vasario 
(February) čia įvyks prima- 
ry balsavimai, vadinasi, no
minacijos kandidatų miesto 
vaklvielėms. Republikonų par
tijos kandidatai opozicijos ne
turi ir dėl to priinary balsavi
muose jiems galvos nereikia 
sukti. Lietuvių apylinkėj jų 
“headquarters” yra adresu 
4917 W. 14th St. Kas dieną ir 
vakarą pilna žmonių, čia rei
kalus tvarko taikos teisėjas A. 
Žičkus ir keli advokatai.

Jų viršininkas Frank' Christ- 
enson kandidatas į asesoriaus 
vietą. Jis nėra lietuvis, bet 
kiekvienas lietuvis jį pažįsta, 
o jisai lietuvius, nes čia augęs 
ir su jaunąja karta turi tam
prius ryšius. Didelis sporto 
mėgėjas ir geras savo profesi
jos žinovas. Republikonų są
state lietuviu kandidatu nėra 
nei vieno.

Tumavičius N ebekandidatuoja

Demokratų taipgi lietuvių 
nėra. Visi buvo nustebinti ad
vokato Norberto Tumavičiaus 
(Tumavick) drąsa ir pasiry
žimu stoti prieš partiją, taip
gi į asesoriaus urėdą ir pa
kelti lietuvių vardą kaipo skai
tlingos ir veiklios tautos. Bet 
kas išėjo? P-s Tumavick iš
traukė savo kandidatūrą. Ko
dėl? Dabar visi jo rėmėjai ir 
patys lietuviai jaučiasi kaip 
musę perkandę. Aš mąstau ir 
klausiu pats savęs, argi lietu
viai visuomet stovės už kitų 
nugaros. Kelioliką metų atgal 
buvo vargas. Ateiviai neliko 
valdiškose vietose dėl* stokos

kalbos, o čia augę buvo per- 
jauni.

“Bukim Kaip čekai“
Šiendieną tų trukumų netu

rim, čia-augę jau subrendę vy
rai ir gerai nusimano politi
koj. Kimbarkas, Pocius, Žičkus, 
ir daug kitų, o ko stoka advo
katams Kižas, Kakanauskas, 
Noricb, Tumavick? Pastarasis 
stovi stipriai politikoj, yra mo
kyklų tarybos sekretorius ir 
tik per jo pastangas lietuviai 
nėra užmiršti—turi keletą dar
bų. Toliams gaus dauginus, jei
gu patys lietuviai laikysis ir 
veiks sutartinai. Čia tikri bo
sai politiško aparato tai čekai, 
o jie už savo tautą lai galvą 
guldo. Tad imkime nuo jų ir 
pavyzdį, bendrinkime savo sil
pnas spėkas.

Visi Balsuokim
Kaip jau žinoma, primary 

balsavimuose ne daug kas bal
suoja, mat nenori pasisakyti 
už kurią partiją stovi. Tai sil
pnavalių baikštuolių nusista
tymas. Čia laisva šalis, balsuok 
už ką tik patinka. Tai kam 
slapstytis? Buk atviras ir vie
šai apgink savo įsitikinimus. 
Kasgi atsitiktų, jeigu niekas 
neitų balsuoti ant primarių? 
Tai visą partijos tikietą iš
mestų sąšlavynan. Aš patariu 
visiems eiti ir balsuoti 13 die
ną vasario, o niekas blogo ne
atsitiks. Dabar ne prohibicijos 
laikai, kada gengsteriai veikia 
ir savo priešus terorizavo. Kaip 
aš, taip ir visi kili lą gerai pa
menam ir to viso brudo šalin- 
kimės. Nepolitikas\

Užmušė Moteriškę 
Town Of Lake

Šuo Išgelbėjo 7 
Žmones Nuo Mirties

— Auto. Nelaimės Chicagoj —
• Town of Lake apylinkėj, 

prie 42-tros ir Ashland avenue 
“hij>and-run” automobilis už
mušė 59 metų moteriškę, Rose 
Furdyną, nuo ‘ 2631 Luther 
Street. Liudininkų nebuvo. Au
tomobilis užmetė jos sulamdy
tą kūną ant šaligatvio, ir ten 
praeiviai jį atrado. Velionė grį
žo namo iš vizito pas savo duk
terį, Mrs. William Oleferczik, 
42'22 S. Maplewood avenue.

• Automobiliai Chicagoj už
mušė ir du kitus žmones:

75 metų Charles Borgan, 
2924 E. 92nd Street, ir

Joseph Bianci, 70 m. a., 535 
W. 63rd Street.

Išmoka 4% Dividen
dą Depozitoriams
—Užsidariusių Bankų Stovis—

Valstijinių Bankų likvidato
rius Cook apskrityj, Ch. H. Al* 
bers, skelbia, kad Lyons State 
Bankas šią savaitę išmoka 4% 
dividendą savo depozitoriams ir 
su tuo užbaigia likvidacijos 
darbą.

5% netrukus išmokės Mor
ton Grove Trust and Savings 
bankas, taipgi dar 5% išmokės 
kiek vėliau, kai likvidaciją už
baigs. Tas bankas jau sugrą
žino depozitoriams 47%.

Mažus dividendus, nors ne
greitu laiku, išmokės ir seka
mi bankai:

I

Maywood State 
Melrose Park State
Montrose Trust and Savings 
Madison Sąuare State • 
Marąuette Park State 
Marshall Sųuare State 
Millard State ir
Morgan Park Trust and Sav

ings bankas.
(Bus daugiau)

Išgelbėjo Ir J|
Tai buvo vakar anksti rytą 

ir visi ramiai miegojo, šuo 
“Blackie” pabudo, pakraipė no
sį vienon, kiton pusėn, pajuto 
durnus ir ėmė gvoltu loti.

Lojimas pažadino '9 metų 
šerniuką James Bali, tas irgi 
pajuto durnus, pasileido bėgti 
nuo antro aukšto žemyn, su
klupo, nuo laiptų nusirito, at
sikėlė, pasileido per duris ir 
puolė prie ugniagesių aliarmo, 
kur davė aliarmą.

Kai gaisrininkai atvyko vi
sas trijų aukštų gyvenamas na
mas ties 924-926 Lawrence 
avenue, buvo liepsnose. Apie 40 
žmonių iš namo patys pabėgo, 
3et septyni kiti trečiame na
mo aukšte butų žuvę, jeigu ne 
“Blackie” ir jo 9 metų “šeimi
ninkas” James. Ugniagesiai vi
sus septynis žmones iš trečio 
aukšto nukėlė žemėn kopėčio
mis.

Po to dar kartą ugniagesiai 
įlipo į namą, šį kartą į antrą 
aukštą, ir išgelbėjo gaisro he
rojų — “Blackie”. Susirinkusi 
kelių tūkstančių žiopsotojų mi
nia ugniagesiams už tai iškėlė 
ovacijas.

Rezervacijos 
Dariaus-Girėno 
Legiono Banketui

Rengimo komisija praneša, 
kad Dariaus-Girėno Banketui, 
kuris įvyks sekmadienį, naujoj 
Dariaus-Girėno Memorial salėj, 
būtinai reikalingos rezervaci
jos.7 '

Rezervacijoms užsakyti sve
čiai yra prašomi šaukti Ren
gimo Komisijos pirmininką, p. 
Wm, J, Kareivą, YARds 5850, 
Šiandien nevėliau kaip popiet.

Leg.

Suėmė Moteriškę, 
Keturis Vyrus 
Už Apiplėšimus

Kaltina 100 Apiplėšimų 
Papildymu

Policija suėmė jauną mote
riškę, keturis vyrus, ir juos 
apkaltino papildymu apie 100 
apiplėšimų Chicagoj paskutinių 
18 mėnesių bėgyj.

Suimtoji moteriškė yra 2'3 
metų Annette Detėnle, nuo 
624 S. May street. Ji pozavo 
kaipo “namų šeimininkė” ir 
nueidavo į plėšimui parinktas 
vietas neva užsakymų duoti, 
bet tikrenybėj jas apžiūrėti, 
nustatyti kur yra kasierius, 
kur laikomi pinigai,, etc.

Keturi areštuoti vyrai yra 
(visi buvę kaliniai) 25 metų 
William Ott, 1248 Congress st.; 
24 metų Ralph Detente, 613 
S.. May st.; jo brolis John, 29, 
ir Chris Da Italo, 31, nuo 1518 
Harrison street. Jisai guli 
Bridewell ligoninėj, kur buvo 
uždarytas po susišaudymo prie 
Metropolitan Petroleum Com- 
pany raštinės, 3211 S. Wood 
street. Piktadariai bandė tą 
’staigą apiplėšti, ir ten Dattalo 
buvo pašautas.

Moteriškes vyras, Mike De
tente, jau kuris laikas sėdi 
Joliet kalėjime už vogimą.

Nori Atimti 
Dentisto Teises 
Nuo Dr. Dubino

Valstijos profesijų registra
cijos biuras svarsto kaltinimus 
prieš chicagietį dentistą, Dr. 
Adolph Dubiną, kuris operuo
ja kelis dentisterijos ofisus po 
vardu, “Madison Dental Labor
atories”. Jis yra kaltinamas 
vartojimu profesijos žmogui 
neleistinų priemonių pacientų 
viliojimui. ( bininku atsisakė eiti i io > rengtis nrie šio vakaro. K.

•J NAUJIENŲ-ACME Telepbntn
CHICAGO. — Al Hoslak bokso rungtynėse nukirto savo oponentą Tony Žale

nuo 'kojų, bet vis dėlto liko nugalėtas.

NAUJIENV-ACME Telcphoto
Kino artistai Baltajame Name ryšium su prezidento Rooseveltto gimtadieniu.

Pranešimas
/ ■» ■ p 41 .

* •. j ’ /• r ‘ f

Šiųomi pranešame,

j

..; ”)/ • ■ '

kad Ona
Davginienė buvusi .“Naujienų” 
konteste pasilieka “Naujienų” 
darbuotoja ir tolinus. •

Norėdami isu ja pasimatyti, 
galite ją pašaukti Tęl. ENGle-
wood 6530.

— — • ■- —— ■ — • ■  —----- ......

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

NAUJI e. Telephoto
PITTSBURGU,. .' PA. — 

Harry Paisles^^&ųstreikavO 
vienas pats (jį|/yra kramto
mos gumos dirbtuvėje vie
nai draiveris). kiti 150 dar-

6,000-ius Bedarbių 
Perkels Į W.P.A.

Per vasario mėnesį Illinois 
Emergency Relief Commission 
(šelpimo administracija) per
kels iš šelpiamųjų sąrašo į 
W.P.A. 6,0007ms Chicagos be
darbių. Jie gaus reguliares 
W.P.A. algas.

Deportuoja Du, 
Chicagiečius 
Kanadon

Federalis apeliacinis teismas 
įsakė deportuoti Kanadon du 
chicagiečius, Stanislaw Boraca 
ir jo žmoną, kurie nelegaliai 
atvažiavo Amerikon 11 metų 
atgal. Teismas norėjo juos de
portuoti Lenkijon, iš kur jie 
originaliai atvažiavo, bet pakei
tė nuosprendį, nes tai butų bu
vę “perdaug žiauru”, akyvaiz- 
doj fakto, kad naciai Lenkijos 
gyventojus laiko po teroru.

Stato Scenoj 
“Velnias ne Boba”
Vasario 18 d., Liet. Auditorijoj

Sekmadienį, vasario 18, Chi
cagos Lietuviu Auditorijoj, 
Lietuvių Socialistų Centralinė 
ir Lietuvių Darbininkų Drau
gija 4 kuopos rengia šaunų va
karą.

Stato scenoj 2 aklų komedi
ją, “Velnias ne Bobo”. Kon
certinę dalį išpildys Lietuvių 
Vyrų ir “Naujos Gadynės” 
Chorai?

P-lė Evelyn Burbailė Bright- 
onparkietė, skambins cimbo
lais.

šokiams gros Geo. Stepona
vičiaus orkestrą. Prašome visų

VAKAR CHICAGOJE
• Savo buto skiepe, ties 2932 
Poplar avenue nusišovė 56 me
tų Stanley Wietupski, Priežas
tis nežinoma.
• Iš Brazilijos vakar atėjo ži
nia, kad džiunglėse tarp Rio ir 
Montevideo pražuvo keleivinis 
lėktuvas, kuriame buvo keturi 
chicagiečiai ir advokatas iš 
Bei) ton Ilarbor, Mieli., Seward 
Bowers. Lėktuve buvę chicagic- 
čiai yra: James Allen, lakūnas; 
Mrs. Doris \Vallace, 126 E. De- 
lawarc; Frieda Zylstra, 5303 
Kenvvood ir Junc Sprau, Lake 
Forest.
• Prie Ogden ir Evergreen gat
vių su automobiliu į autobusą 
įvažiavo ir užsimušė advokatas 
Frank Brading, 9226 S. Com- 
mercial avenue. Jisai huvo 31 
metų amžiaus.
O Vakra federalės valdžios SO- 
C1AL SECURITY taryba Wash- 
ingtone išsiuntinėjo pirmus se
natvės pensijų čekius. Juos gaus 
visi S. S. fonde apdrausti dar
bininkai, kurie yra 65 metų ar 
daugiau amžiaus.
• Viešų darbų administracija 
skelbia, kad šiandien bus atida-

| rytas susisiekimui automobilių 
tunelis po Mihvaukee gelžkelio 
bėgėmis. Per tunelį eis AVright- 
wood avenue, truputį į vakarus 
nuo Pulaski Road.
@ Tėvai išėjo dirbti, ir Roberl 
Ludvvig Jr., 9 mėnesių kūdikis 
pasiliko vienas lopšelyje. Kai
mynė turėjo ateiti 9 valandą ry
to jį prižiūrėti. Ji atėjo, bet ber
niuką neberado gyvą. Tėvai bu
vo palikę prie lopšelio degančią 
kvarcinę lempą. Nuo lempos 
kūdikis sudegė.
O Pirmadienį kai kuriose mo
kyklose ir universitetuose pra
sideda pavasario mokslo semes
tras. Universitetai dar priima 
registracijas visiems kursams.
® Vasario 8 d., Navy Pier prie
plaukoje bus atidaryta metinė 
Laivų ir Vandens Sporto paro
da. Dalyvaus skautai, kurie kas 
vakarą duos jūrininkystės de
monstracijas.
e šie metai yra “Leap Year” 
metai, gal todėl palyginus su 
pernai metais Chicagoj žymiai 
pašoko vedybų skaičius, šiemet 
per sausį apskričio raštinė iš
davė 291 daugiau vedybinių lei
dimų negu pernai per sausį, vi
so 2,254.
• Prie Springfield ir 26-los 
gatvės policija suėmė 46 metų 
chicagietį John Baker, 500 W. 
Madison street už lai, kad jis 
bandė atimti $1.00 nuo berniu
ko, einančio į krautuvę. Baker 
prisipažino, kad jisai vogė pini
gus nuo vaikų per paskutinius 
10 melų. Sutikdavo, juos einant 
į krautuves ir pinigus išvilioda
vo arba prievarta atimdavo.
• Kinijos valdžia Chungkine į- 
teikė žaliakmenio (Jade) Orde- 
ną chicagiečiui M. E. Sheehan’ui 
už išvystymą vieškelių Kinijoj 
karo reikmenų gabenimui iš už
sienio. Sheehan baigė darbą Ki

nijoj ir netrukus grįš Chicagon. 
Jo raštinė randasi adresu 221 
W. Roosevelt Road.
• Pabėgėlis iš Vokietijos Al- 
bert Gail buvo paskirtas profe
sorium Daniel Guggenheim a- 
viacijos mokykloj, Georgia Tech 
universitete. Jis iki šiol gyveno 
Chicagoje. Būdamas Vokietijoj 
Gail buvo vienas inžinierių, pa
dariusių planus garsiems nacių 
Messerschmidt karo lėktuvams.
• Chicagos organizacija, Unit
ed Conference on the High Cost 
of Living vakar išleido pareiš
kimą, kuriame užginčija kon- 
gresmono Dies kaltinimus, kad 
ji yra komunistų kontroliuoja
ma. Organizacijos tikslas, sako 
pareiškimas, yra kovoti prieš 
aukštas kainas ir palaikyti dar
bininkų gyvenimo normą. Ji 
yra demokratiškai tvarkoma ir 
nepriklauso nei vienai politinei 
partijai.
• Chicagoj dabartiniu laiku 
vieši Palestinos “prezidentas” ir 
Zionistų tarptautinės organiza
cijos viršininkas, Dr. Chaim 
AVeizmann. Jisai yra skaitomas 
nepaprastai gabiu rašytoju ir 
mokslininku, taipgi vadas judė
jimo už atsteigimą žydų vals
tybės Palestinoj.
• Federalė granddžiurė vakar 
apkaltino monopolio palaikymu 
25 asmenis, korporacijas ir uni
jas akmens ir medžio (ply- 
wood) pramonėj. Tai yra antra 
grupė kaltinimų, iškilusių iš sta
tybos pramonės tyrinėjimo, ku
rį valdžia dabar daro Chicagoj. 
Porą savaičių atgal grand džiu- 
rė iškėlė panašius kaltinimus 
bendrovėms “tilo” plytų pramo
nėje.
• Demokratų partijos viršinin
kai Springfielde paskelbė, kad 
vasario 9 jie sudarys kandidatų 
tikietą ateinantiems rinkimams.
• Kalbėdamas Illinois koope
ratyvų konvencijai, kuri vakar 
užsibaigė Stevens viešbuty j, e- 
konomistas Harold Moulton pa
reiškė, kad vienintelis Amerikos 
kelias į gerbūvį yra laipsniškas 
ir sistematiškas kainų mažini
mas už pramonės produktus. 
Kainas kapojant, proporciona- 
liai augtų rinka, visi gyventojų 
sluoksniai ilgainiui galėtų Ame
rikos pramonės produktus pirk
tis, ir toks rinkos didėjimas au
tomatiškai panaikintų visus be
darbės likučius Amerikoj. Kon
vencijai taipgi kalbėjo Thur- 
man Arriold, U. S. prokuroras, 
kuris, veda kovą prieš monopo
lius. i
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• Per paskutiniuosius didelius 
balčius Michigan ežeras užšalo 
pakraščiais. Dabar ledlaužiai ir 
‘tugai” bando tą ledą sulaužy
ti tarp Chicagos. prieplaukų ir 
švyturių bei vandens pumpavi- 
mo stočių, kurios randasi kelios 
mylios nuo krantų.

Proga Pigiau 
Reikmenų 
Nusipirkti

Alex Alesauskas, baldų 
krautuvė, 6343 South Western 
avenue, ką tik paskelbė meti
nį prekių, tikriau, metinį va
sario vietos pratuštinimo išpar
davimą. Ta proga dedama vi
sos galimos pastangos, kad kiek 
tik begalima pigiausia kaina 
aprūpinti savo pirkėjus reika
lingais ir naudingais daiktais.

ši baldų krautuvė apylinkės 
lietuviams nebereikalinga dide
lių paaiškinimų. Ji jau spėjo 
’sigyti sau gerą pirkėjų atsi- 
nešimą, pagarbą, nes ji veik
dama lietuvių tarpe, pasirodė 
naudinga visiems savo našiu 
patarnavimu, naudingais pata
rimais ir panašiai.

(Skelb.)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




