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Prasidėjo Balkanų Antantės Konferencija
NACIAI SPAUDŽIA RUMUNIJĄ

Rumunijai tenka ir su talkininkais 
skaitytis

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 2. — Penktadienį čia pra
sidėjo Balkanų antantės — 
Turkijos, Graikijos, Rumunijos 
ir Jugoslavijos — konferenci
ja.

Svarbiausi klausimai prieš 
konferenciją stovi: kaip išlai
kyti Balkanų neutralumą? kaip 
gintis nuo svetimų šalių agre
sijos ?

Turkijos ministeris spaudos 
atstovams pareiškė, kad Tur
kija nėsanti neutrali; ji tik ne
kariaujanti. Kitaip tariant, jei
gu prisiartins valanda, tai Tur
kija kariausianti. Panašaus, 
kaip Turkija, nusistatymo ma
tomai laikosi Graikija.

Rumunijos ir Jugoslavijos 
pašomuose yra Rusija ir Vo
kietija. Į jų pakaušius ypač 
Vokietija yra įrėmusi pištolie- 
tus. Taigi jos bijo nusikalsti

sąjungą, tai jų blokas susida
rytų iš 75,000,000 gyventojų, 
galinčių mobilizuoti apie 7,- 
000,000 kareivių. Nemažos pa
jėgos.

Bet Bulgarija ir Vengrija 
nori gauti Rumunijos teritori
jos. Tų reikalavimų jos neiš
sižada', nors nutarė laikinai 
nekelti jų. Todėl didesnės ir 
glaudesnės Balkanų sąjungos 
šiuo metu veik nesitikima.

O tuo tarpu Vokietija daro 
didžiausią spaudimą į Rumu
niją. Faktinai ji nori, kad Ru
munija derintų savo ekonomi
nį gyvenimą su reicho gyveni' 
mu: negamintų sau reikmenų, 
kurias naciai gali jai parūpin
ti, siųstų naciams aliejų, ja
vus, įvairias kitas reikmenas; 
pataptų nacių tarnaite. Rumu
nijai tenka skaitytis su nacių 
reikalavimais, nes ji yra jų

NAŪJTĘNŲ-ACME Telephoto.

Šiaurės jura ir nacių aviacijos punktai, iš kur jie 
atakuoja Angliją. Parodoma, per kiek laiko lėktuvai 
gali pasiekti kai kurias Anglijos svarbesnes vietas.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

HELSINKIS, Suomija, vas. 
2. -— Rusai jau antrą dieną 
atakuoja Mannerheimo tvirto
vių' liniją Karelijos fronte, Suo
mijoj. Atakoje rusai (vartoja 
tankus, šarvuotas roges ir lėk
tuvus. Iki šiol suomiai atmušė 
rusų atakas. 

---- X---- X---- X----

BELGRADE, Jugo s 1 a v i j a, 
vas. 2. — Prasidėjo Balkanų 
antantės konferencija. Rumu
nija pagrasino ieškoti Rusijos 
ir Vokietijos draugingumo, jei
gu jos, Rumunijos, dabar esa
mas rubežius su Vengrija ne
bus užtikrintas.

LONDONAS, Anglija, vas. 
2. — Į Suomijos prezidento 
Kailio atsišaukimą taikytis ru
sai atsakė: Suomijos “bandi
tai’’ busią sunaikinti; “didelio 
vado” Stalino vadovaujami ru
sai laimės karą.

---- X---- X---- X----

SUOMIJAI REIKALINGA LĖKTUVŲ
STOCKHOLM, Švedija, vas. 

2. — Suomiams reikia lėktu
vų. Jie maldauja greitų leng
vųjų lėktuvų iš Jungt. Valsti
jų. Keletas šimtų tokių lėktu
vų gali patapti suomių išva
davimu.

Tik prieš keletą dienų rusų 
lėktuvai užmušė 100 civilių 
suomių. Dabar diena Suomijoj 
tęsiasi septynias valandas. 
Greitai ji pailgės. Rusų lėktu
vai žudys daugiau Suomijos ci

vilių gyventojų. O šaliai rei
kia ne tik kareivių fronte, bet 
ir civilių gyventojų fronto už
nugary.

Amerika teikia šiandie suo
miams medikalės pagalbos ir 
maisto reikmenų. Suomiai šian
dien nebadauja, sako karo ste
bėtojai. Jie nebadaus dar ke
letą mėnesių. Ko jiems šian
dien būtinai reikalinga — tsr 
lengvų greitųjų lėktuvų Stali
no užpuolikams iš oro nuvy
ti.

SUOMIAI IŠŠAUDĖ RUSUS PARAŠIU
TININKUS

naciams. Konferencijoje, ma
noma, jos laviruos, stengdamo
si neužgauti nė talkininkų, nė 
nacių.

Dar Balkanų srity yra Bul
garija ir Vengrija. Jeigu visos 
šešios valstybės jgajėgtų susi
tarti, suorganizuoti glaudžią

pa šony.
Bet, kita vertus, jeigu Ru

munija visai pasiduotų Vokie
tijai, tai prisibijoma, talkinin
kai per ją gali pulti Vokieti
ją. Rumunija tokiu atveju pa
taptų svarbiuoju musių lauku 
pietų rytų Europoje.

KOMUNISTŲ ORGANIZACIJA
UŽSIDARĖ i

Naciai stengiasi su
kelti $4,000,000,000 

karo reikalams
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

2. — Nacių planuotojai deda 
visas pastangas planui sukelti 
$4,000,000,000 karo reikalams 
ir suorganizuoti visą šalies gy
venimą taip, kad jis karo rei
kalams tarnautų.

Didele eksplozija 
Vokietijoje

BASEL, Šveicarija, vas. 2. 
— Penktadienį apie 10 mylių 
toly nuo Šveicarijos sienos Vo
kietijoje įvyko eksplozija. Ji 
plačiai girdėta Šveicarijoje. 
Manoma, eksplodavęs nacių 
amunicijos sandėlis.

Britanija stato nau
jos rųšies lėktuvus 

atakoms atremti
LONDONAS, Anglija, vas. 

2. — Britanijos valdžia ma
no, kad pavasarį Vokietija iš
vystys daugiau ir smarkesnių 
atakų prieš Anglijos miestus, 
negu iki šiol. Gaunama prane
šimų, jogei vokiečiai stato nau
ją bombonešį, tikrą oro tvir
tovę. Bombonešis galės lėkti 
dideliu greitumu.

Kovai su šituo lėktuvu bri
tai stato dar greitesnius lėk
tuvus, iš kurių galima apšau
dyti priešus esančius šonuose, 
užpakaly ir priešaky. Britai 
mano, kad jų naujieji lėktu
vai pasirodys kautynėse geres
ni už Vokietijos naujus bom
bonešius.

Trumpai kalbant, lėktuvai 
tobulinami kuone kasdien.

NEW YORK, N. Y., vas. 2. 
— “Nekajtięms avinėliams” 
gaudyti komunistai turėjo su- 
organizavę “Taikos ir Demo
kratijos Lyįą^’^ėr' Šią orga
nizaciją jie kalbėjo į Amcri- 
kos publiką kaipo demokrati
jos šalininkai.

Dabar Stalinas užsuko kito
kią melodiją, taigi nebėra rei

kalo nė taikos lygai. Paskuti
niuoju laiku dar iškelta viešu
mon, kad Taikos ir Demokra
tijos Lygą buvo ne kas kitas, 
kaip komunistų pastumdėle. 
Jos, kaipo meškerės, nauda ko
munistams irgi žuvo.

Na, tai Taikos ir Demokra
tijos Lygaųtapo likviduota pe
reitą ketvirtadienį.

LONDONAS, Anglija, vas. 
2. — Britanija stiprina krašto 
apsaugą. Tobulina savo lėktu
vus, laukdama pavasarį smar
kesniu naciu lėktuvu atakų.

—x—x—x—
PAkYžlUŠ, Francuzija, vas. 

2. — »Reiškiasi griežtas skir
tumas nacių vadų ir Vokieti
jos armijos generolų nuomo
nėse. Jie negali susitarti klau
simu, ar išvystyti pavasarį di
delį ofensyvą prieš talkinin
kus.

---- X---- X---- X----

HELSINKIS, Suomija, vas. 
2. — Penktadienį rusai vėl 
mėgino nuleisti iš lėktuvų pa
rašiutais savo kareivius Suo
mijos fronto užnugary. Kai o 
pirmiau keliais atvejais, taip'ir 
šį kartą suomiai iššaudė para
šiutininkus iki jie spėjo nusi
leisti, o kurių nespėjo nušau
ti, tuos paėmė nelaisvėn.

Rusų atakos Karelijos fron

Numetė 200 bombų 
į Rovaniemi .

ROVANIEMI, Suomija, vas, 
2. — Ketvirtadienį 43 rusų lėk
tuvai numetė 200 bombų į Suo
mijos miestą Rovaniemi. Die
ną prieš tai rusai buvo nume
tę 100 bombų į tą patį miestą. 
Suomiams trūksta lėktuvų prieš 
rusus ore kovoti.

Atakavo franeuzų Nuo žemės drebėji- 
traukinį Kinijoj; 100 mo žuvo žmonių

žmonių nukentėjo
SHANGHAI, Kinija, vas. 2. 

— 27 japonų lėktuvai ketvir
tadienį mėtė bombas į franeu
zų operuojamo Hanoi-Kum- 
ming geležinkelio tiltą, šimtas 
žmonių buvo užmušta arba su
žeista, jų tarpe 10 europiečių, 
važiavusių traukiniu.

Chicagai ir apieLnkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra- 
nešauja:

LONDONAS, Anglija, vas. 
2. — Ketvirtadienį Graikijo
je, Olympus kalno apylinkėje, 
įvyko žemės drebėjimas. Su
griauta ir sužalota namų, žu
vo keletas žmonių.

Šalčiausias oras 
Londone—12 laip

snių virš zero
LONDONAS, Anglija, vas. 

2. — Sausio 20 d. Londone 
buvo šalčiausia į 59 metus. 
Temperatūra siekė 12 laipsnių 
augščiau zero.

Giedra; povai kįlanti tempe
ratūra popiet; saulė teka 7:02 
v. r., leidžiasi 5:06 v. v. Sek
madienį apsiniaukę ir truputi 
Šilčiau.

te penktadienį ėjo jau antrą 
dieną. Vakare išleistas suomių 
karo vadovybės pranešimas/sa
ko, kad atakos tapo atmuštos.

Mažiausia penki, o gal būt 
aštuoni rusų lėktuvai nušauti. 
Penktadienį dešimt rusų lėktu
vų atskrido iki Helsinkio prie
miesčių, tačiau priešlėktuvine, 
ugnis nuvijo užpuolikus.

Nacių ir Vokietijos 
genero’ų nuomones?

skiriasi
, • T —-—-

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
2. — čia gaunami toki prane
šimai: Hitleris ir jo patarėjai 
naciai nori, kad Vokietijos ar
mija pavasarį išvystytų dide
lį ofensyvą kartu prieš Holan- 
diją, Belgiją ir Francuziją ir 
sutriuškintų priešus vienu už
simojimu, nežiūrėdama kaip 
brangiai ofensyvas kaštuos.

Vokietijos generolai sako, 
kad tai neįmanoma padaryti. 
Kad tai bus tik žmonių ir ka
ro medžiagos eikvojimas. Kad 
Vokietijai dar trūksta išmokin
tų kariuomenės rezervų. Gene-

Lenkijoj siaučia ar- 
i šiaušias teroras

• 4

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
2. — Lenkijos valdžia Fran- 
euzijoje ruošia medžiagą apie 
nacių terorą okupuotoje Lenki
joje. Medžiaga dabar spausdi
nama paskirais leidiniais. Vė
liau jis bus išleista knygoje*

Gauti Lenkijos valdžios da
viniai sako, kad iki šiol naciai 
išžudė 18,000 lenkų. Viename 
tik Bydgoszcz mieste sušaudy
ta 6,000 lenkų.

Lenkijoj siaučia badas, bai
mė, vykdymai mirties bausmių. 
Bažnyčios ir ligoninės griau
namos.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
2. —- Vokietijoje ruošiami pla
nai 12,000,000,000 markių (apie 
4 bilionus dolerių) karo reika
lams sukelti.

—x—x—x—
STOCKHOLMAS, šv e d i j a, 

vas. 2. — Suomijos karo ste
bėtojai aiškina, kad opiausias 
suomių reikalas šiandien yra 
gauti pakankamai greitų lėk
tuvų nuo rusų atakas iš oro 
apsiginti.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, vas. 

2. — Premjeras Chamberlain 
yra priešingas sumanymui įstei
gti karo ekonomijos ministeri
ją. Dėl to net kai kurie jo drau-

Tikisi pagalbos 
Suomijai

HELSINKIS, Suomija, vas. 
2'.—Sir Walter Citrine, Brita
nijos darbo delegacijos pirmi
ninkas Suomijoje, pareiškė 
penktadienį: jis esąs neaugš- 
tos nuomonės apie rusų rau
donąją armiją; tačiau reikia 
atminti, kad Rusija turi veik 
neribotas minias žmonių, kuo
met suomių yra nedaug; Suo
mijai reikia pagalbos; Anglija 
šiuo laiku ruošianti pagalbą, ir 
jis, Citrine, tikisi, kad pagal
ba pasieks suomius laiku.

Protestuoja J. Val
stijų nusistatymą 
Rusijos atžvilgiu

WASHINGTON, D. C., vas. 
2. — Rusijos ambasadorius 
Umanski ketvirtadienį atlankė 
valstybės sekretorių Hullį.

Iš karto nepranešta, kokius 
klausimus jie svarstė. Bet 
penktadienį spaudoje tilpo pra
nešimų, kad Umanski protes
tavęs Jungt. Valstijų moralinį 
embargo Rusijai.

Moralinis embargo esąs es
mėje toks: Jungt. Valstijų val
džia duodanti suprasti kompa
nijoms, kad ji neužgiria gabe
nimo Rusijai gasolino, teikimo 
įvairių karo reikmenų formu
lių, siuntimo jai lėktuvų ir Jų 
dalių, ir kt.

Umanski ypač protestavęs 
Louis Johnsono, karo sekreto
riaus asistento, pareiškimą, 
ryšium su įvykiais Suomijoje, 
kad vienas laisvas vyras yra 
vertas mažiausia pusės tuzino 
vergų.

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
2. — Seine departamento ta
ryba kreipėsi į vyriausybę pra
šymu įvesti Paryžiuje maisto 
korteles, kaip kad yra įvestos 
kortelės Anglijoje.

rolai pataria laukti ir ypač pa
dauginti aliejaus ir kitokių ka
ro reikmenų rezervus iš Ru
munijos, Rusijos ir kitų šalių 
pirm pradėsiant ofensyvą.

Nacių ir generolų nuomonių 
skirtumas dar iki šiol nepaša
lintas — gaunami Paryžiuje 
pranešimai sako.

Amerikos korespon
dentui gresia kalė- 

jimo bausmė
TOKIO, Japonija, vas. 2. — 

Prieš keletą dienų japonai areš
tavo amerikietį, International 
News Service korespondentą, 
J. R. Youngą. Japonijos užsie
nių reikąlų ministerija paaiš
kino, kad Amerikos korespon
dentas yra kaltinamas skleidi
mu įžeidžiančių Japonijos ar
miją žinių užsieny.

Youngui, pagal Japonijos 
įstatymus, gresia kalėjimo baū- 

• smė iki 8 metų. Jį teis civili
nis Japonijos teismas.

Nacių žiaurumų pavyzdžiu 
gali tarnauti šitoks įvykis: slap
toji Vokietijos policija įsakė 
buvusiam Bydgoszcz miesto 
merui Barciszewskiui liežuviu 
nuvalyti policijos automobilį; 
Barciszevvski užprotestavo, na
ciai jį sumušė, vėliau nušovė.

80 vaikų sušalo 
Shanghajuje

. . .................. I I .4

SHANGHAI, Kinija, vas. 2. 
— Penktadienį miesto gatvėse 
rasta 100 sušalusių žmonių, jų 
tarpe apie 80 vaikų.

Švedija perka 144 
lėktuvus Jungt.

Valstijose
' WASHINGTON, D. C., vas.

Švedija perka Jungt. Val
stijose 144 karo lėktuvus. De
rybos ryšium su šita tranzak-

gai ir šalininkai kritikuoja jį.

Demokratas bijo 
prez. Roosevelto 

nominavimo
WASHINGTON, D. C., vas. 

2., — Senatorium Ellison D. 
Smith (iš South Gardina) yra 
vienas pačių konservatyviųjų 
demokratų, Jungt. Valstijų 
kongreso narių. A Kalbėdamas 
apie nominavimą prez. Roose
velto trečiam terminui jis pa
reiškė: esą, prezidentas gali 
būti nominuotas, bet tokiu at
veju bus užduotas demokratų 
partijai mirtinas smūgis — to
kiai demokratų partijai, kokia 
ji buvo iki šiol.

Išvadas iš jo pareiškimo da
romas, kad konservatyvieji de
mokratai pasiryžę greičiau 
draskyti demokratų partiją,
ažuot remti prez. Rooseveltą, 

cija jau praktiškai pabaigtos. jNaujosios dalybos vadą.

Bolševikai žada iš
žudyti “Suomijos 

banditus”
LONDONAS, Anglija, vas. 

2. — Ketvirtadienį Suomijos 
prezidentas Callio dar kartą 
pasiūlė bolševikams taikytis. 
Penktadienį Maskvos radijas 
paskelbė per radiją editorialą 
iš komunistų organo “Pravda”, 
kad “Suomijos banditai bus su
triuškinti ir sunaikinti”.

Bijoma, ledas daug 
žalos padarys

NEW ORLEANS, vas. 2. — 
Šalčiams atslūgus, Mississippi 
upėje sulužo ledas. Ledo lytys 
jau padarė žalos kai kuriems 
laivams ir prieplaukoms. Bijo
ma, jis gali padaryti kur kas 
daugiau nuostolių.

WASHINGTON, D. C., vas. 
2. — Valstybes departamento 
sekretorius Cordell Hull prane
šė, kad Jungt. Valstijų amba
sadorius Bullit pašauktas par
vykti namo ir padaryti Val
džiai pranešimą apie padėtį 
Europoje.
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NAUJIENOS, Chicago, m. šeštadienis, vasario 3, 1940

ŠL1UPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarniU“) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

Šitą tiesos it kovės romaną skiriu čir. Jobui šliupui 
-----------------------------  AL. MARKERIS "■------ - --------- ----------

ŽODIS SKAITYTOJUI
Mielas Drauge:

Jonas šliupas atkeliavo Ame-į^ ■ . v u
rikon 1881 m. Vyras buvo jau-^> ‘Weni Wnkd,tt hetUvl,i

miršę, jog yra lietuviais gimę 
ir Lietuvoje augę! Lenkai, žino
ma, tik dėlūus iš džiaugsmo try-

nas, stiprus, labai feftergingUs ir 
patvarus ne tiktai kUnd jogo
mis, bet ir proto, ypačiai pro
to. Apsčiai turėjo mokslo, švie
saus idealizmo, nė nugalimu ryž
tingumo ir gražiu norų dalintis 
šitomis aukštomis dorybėmis SU 
mielais savO broliais tautiečfoiš. 
O būdamas labai karštas patrin
tas — aušrininkas — mylėjo sa
vo tėvų žemę ir jos žmones už 
viską labiausiai. Taigi tuoj ir 
šoko jiems padėti. Visų pir
miausia stengėsi pramokyti, 
prakulturinti juos nbrs tiek, kad 
jie suprastų, jog yra lietuviai, o 
nė “paliokai”, kaip tuomet jie 
čia beveik visi save vadiho. Uėi- 
do jiems laikraščius, rašė krty- 
gas, sakė prakalbas, k tire li'eVu- 
viškas draugijas, ragino moky
tis amalų, ieškoti geresnio dar
bo ir šviesešmbxpilnesriiO gyve
nimo. Kaip įmanydamas jis aiš
kino jiems gamtos mokslus, bes 
didžiausia savo pareiga laike 
įkvėpti jiems sąžinės laisvę ir 
gamtos meilę.

Bet jau ir tais laikais lenkų 
čia būva daug daugiau negu lie
tuvių. Jie ir bažnyčių, ir para
pijų, ir tautiškų kapinių, ir 
draugijų, ir laikraščių turėjo 
daugiau už lietuvius. O musų 
broliai lietuviai, kuone visi bo
dami labai karšti katalikai, 
glaudėsi prie lenkų. Jie aukojo 
jų bažnyčioms, parapijoms, pa
dėjo įsisteigti tautiškas (lenkis 
kas) kapines, skaitė jų laikraš
čius, na, ir Vedė lenkaites sau 
už žmonas, tarsi jau visai pa-

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia AmeriKos lietuviams. Turi 
paaiškinirtius angliškai ir žodynėlį.

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III., arba t>r. 
D. Pilka, 528 ColurhbUs AVe., Bos
ton, Mass.

rluš s&iM žėbė it šuprimfama 
— Visko Už tdi žUdėjU, vudihtih- 
mi liUtuviuš ‘'tikrais savo bro
liais” ir dažnai kartodami: “mes 
lenkai ir jus lietuviai esame vie- 
nbs motinos LteUkijOs štilius”.

Vienok šita lietuvių ir lenkų 
“giminystė”, “broliška” meilė 
ir “vienos motinos Lenkijos sū
nų” labai šiltas kraujas, iš tie
sų, tik tol buvo šiltas; kol lie
tuviai lenkams dirbo ir dolerius 
pilnomis rieškučiomis jiems da
vė, o patys ničnieko iš jų ne
reikalavo. Bet kai vis daugiai! 
ir daugiau liėtUvių čiA priVažia- 
vU, ir kai kūridše-nė-kūrfO’še 
lenkų parapijose susitelkė jų 
tiek, kaip ir lenkų (arba ir dau
giau), ir kai pagaliau išdrįso jie 
pareikalauti iš “kulturingųjU 
ponų” lygių su jais teisių, —, 
vaje tu mano, tie piestu, kaip 
arkliai, Atsistojo it ne tiktai riė- 
davė lietuviams lygių teisių, bėt 
it tas pačias, kurias jie buVo 
savo doleriais nusipirkę, atėmė! 
Maža dar td: nė Viėnūih mies
te, ne vienoj parapijoj ir ne vie
ną karią baisiai žiauriai, tiesiog 
batbariškai su “tikrais savo bro
liais” lietuviai pasielgė.
* Jonas šliUpak, jaUtrUs tėvy
nainis, visa tai matydamas, ne
gi tylėti galėjo? Ne. Jis tuoj me
tėsi į koVą sU iėnkdis ir sulen
kėjusiais liėtUviaiš, labiausiai, 
žinoma, kunigais, kurie tuomet 
visi buvo lenkybe kiaurai per
mirkę, įsisotinę (saturUtėd). 
Lenkai tuoįau išėjo prieš šliu
pą, bet višų smarkiausiai išėjo 
prieš jį lietuvių kunigai, kurių 
tada, rodos, jau visa dvylika čia 
buvo. Jie visi, aliai Viend, bu
vo taip beprotiškai siilenkejį, 
kad viską, kas lenkiška, į pa
dangės kėlė ir tarp skaidriausių 
žvaigždžių stale, o kas lietuviš
ka, — kojomis trempė ir mai
šė sU paskutinėmis žemes dul
kėmis!

Kova buvo labai smarki, at
kakli, ir ji tęsėsi pėr daugelį 
mėtų. Ji pasiekė šviesi Vis 1‘eismU

dešinei), valstijos ligoninės viršininkas, kuris yra kal- 
tinahias nemorUHšku elgesiu sU ligoninės darbininkė
mis.

■ ■ij.i..

CRANE coal company 
5332 So. Lohfc Avemie 

TeleTrth^ ČofttSMotrl’H Š02Ž 
POCAHON^AS Minė RUri iš geriausi^ mainų', 
daug dulkių išimta Perkant $7-B5
5 tonuš ar daugiau ............... ....... ..... ■
PETROLEUM CARBON COfcĘ $7-76
Perkant 3 Vontis ėt daugiau TOhaš ■ 

Saleš ’f’dt ekstra, 
r— r m,; r-—1 , -rr-t

COPft. 1939, NEtDtKCRAFT SEftVfCE, INC.

FILET GLOTH PATTERN 2423
Ne. 2423—Mėgsta staltiesė.

Ideblo^ija šito ,iv6biaii‘6 yra 
ryški’, tvirta. Ji nėra slatiška-, 
vadinasi, “aūksiiiib vidlirio” Ša
tienė stovimi ir visi'ems lybiai

arba 
paga- 
labAi

suleb- 
kovds

runius, ji atsidūrė tarp tdUlšių, 
niūrių kalėjimo sienų, ji aštriais 
saVo žodžiais, tatsi kardais, daž
nai žvangėjo laikraščių ir kny
gų lakštuose, ji virte virė drau
gijų mitinguose ir ten; kur bd- 
vo sakomos prakalbos 
skaitomos paskaitos, ji-, 
liau, daug kartų buvo 
kruvina...

Jonas Šliupas, iš karto 
vienui vienas prieš visą 
kėjuftių kunigų goVed^į,
frOiite (lažniaVisidi Ue tiktai at
silaikė, bėt ir iabnėjo. Jis, mat, 
tupėdamas ncišmatuojėnius e- 
nergijoš, ryžtiiigUhiU it štaiban- 
trumo išteklius, lUtėda'mas ir 
mokslo daugiau, nėgu visi tų 
laikų lietuviški kunigai krūvon 
sudėti, pagaliau, turėdamas pui
kią iškalbą ir liepsningą liežu-1 
vį, — svilinte svilino išsigimu
sius (ir tautiškai ir morališkai) , 
kunigus, o tie lik raitėsi, tarsi 
spirgėdami toje pačioje “pra- 
garo” ugnyje, su-kuria -jie kaip 
įmanydami gąsdino, baimino 
“bedievį” Šliupą Tr"visus jo pa
sekėjus — šliUptarnius.

Tokie, mielas drauguti, buvo 
tada laikai ir tokios tarpusavi
nės lietuvių su lietuviais ir li'e- 
tUvių su lenkais kovos. Jas ap
rašyti ir išvesti jų atsiradinio 
ir gyvavimo priežastis, šiaip ar 
taip, vieno tbmb roman'ė (koks 
yra šitas “Šliuptarhių” roma
nas) neįmanoma. To čia pada
ryti ir nebandžiab. Čia iškėliau 
aikštėn tiktai keletą labai svaV-

Nė. Ji dinaiDiška, Imsi, a’t- 
viH. Jai fiiįpi tiesa-, kova, laiš-' 
ve, mbksidš, gamta>, pažanga ir 
darbo žniOilių gyVeninids Ver
tas gyvėhti. Jai rtų!>i zinbgaus*, 
— ypačiai pavergto žmbgaus, 
darbininko žmogatiš, —- šdmn- 
nėk žadinimas*, švietiihak, kėli- 
mbs D’ skalinirtiaš kbvoti/, mVo- 
latos pirmyn žėiigli, iiU'bTdtbk 
geresnio, tobulesnio gyvenimo 
ieškoti. Tai-, iš dalies dialektinio

maferiėliznio ideologija.
kai kur ČiA, mielas skaityto

jau, rasi lielbViškai angliško 
žargono. bŠjaU jį čia ne dėl to, 
kad jis man patiktų. Ne. Dėjau, 
kad jis butų liudytojas Ameri
kos lietuvių kalbos, kuria jie 
kalbėjo seniau ir kuria, tiesą 
pasakius, Vėbekalba ir dabar.

ijeiettislaš — nuoširdžiai, pri
sipažįstu — iš manęs menkas 
(gal kiek geresnis pUblieistas- 
Jei tik atsirastų tarįp Amerikos 
llėluVių kiiab’, kuf-is sUgebehį 
tiksliau Ir limbatm,iškiati nura
šinėti’, Apakinėti čidnykščiiĮ lie- 
tuvių gyvenimą, aš labai pra
džiugčiau-. Pats rašiau ne todėl, 
kad žėniAi ar aukštai tarų rašy
tojų atsisėsčiau, bėt tik todėl, 
kad inan labai rupi aUrašinėli 
lyei apsakinėti Amerikos lietu
vių gyvenimas: jų darbai; kultū
ra, pažanga; vargai, nelaimės, 
kentėjimai ir ašaros; o kai ku
rių, žinomė; negirdėti beregėti 
pasisekimai, vadinasi, maišės 
dolerių, pilvas kaip aruddas iV, 
apskritai; gyvenimas šitame lo
bių krašte, lėrsi ahairie pasakų 
dabgUjė... Bėt tokių laimingų, 
reikm tiesa Atvirai pasakyti, la
bai mažėi či!a tėra.

Ir 'ūžšibtėžimi visą saVb atlie- 
i kainą laiką ųralbiStl Amerikos 
liėtUvių gyvenimą aprašinėda
mas, apšakinėdainės. Darbas, 
žinoma*, lėbai didelis ir sunkus. 
Bėk rodos-, nėra didesnis ir sun- 
ke'sniš už viską įtogalintį žmo- 
gaUŠ ryžtiiigUmą ir tam darbui 
atsidavimai. Ir jei tik pėgyven- 
SiU dar horš dešimtį metų, Lai 
tą darbą ir neskubėdamas do
rai atliksiu.

(Bus daugiau)

laidotuvių direktorius

John F. Eudeikis
. c , i nix
seniausia ik bibžiAUŠiA LAibojiMO įstaiga
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Viši'■Telefonai' YARDS iŠ1 -1742

/4605-07 J§b. Hermitage Avė.
4447 South Fan-fiel'd Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

lępįjlyčios visose
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METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
ŠOKOLU SALE.JE

2343 SU. KEDZIE AVE.

rU './•.DE^ITISTAS
■ P’rm.,« Trečtądięių šestadivni
.631 So. Ashland Av<

Tel. YARDS 0994
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vų. O tolimesnis ir platesnis ap- 
hišymas bėi apsakymas eina ki- 
thnič ihdilo loinane, kuris te
bus, kodus, kėlėtos Vonių. Ten 
bus kiibiVė smūikmėdiškdi ąpra- 
šinėtaš, dpsakiilėta’s Idbdi aud 
Hn^as ir ilė'apšhkoniai įdomūs, 
Amerikos lietuvių gyvėhiihaš;

Šito rbhiahb širdis plaka 
PennsylVanijoj, — tai fėn, kdr 
labai anskti pradėjo lietuviai at
važiuoti-, kur ir dabar jų dau
giausia gyvėna, kUr, pagaliau; 
gyveno ir patsai Jonas Šliupai. 
Teko ir mali lėliai daug basty
tis, daug prakalbų angliaka
siams pasakyti, .daug knygų ir 
Idikraščių taip jų paskleisti. Tė- 
ko — labai malonu prisipažinti 
— ir ahgliės kasyklose dirbti. 
O todėl, mielas drauge, anglia
kasių gyvenimas, darbai, nelai
mės, vargai ir kentėjimai yra 
hiaii gerai žinomi, neš višh tūi 
iaviiii ešh išgyv'enęš, ištyręs. Ir 
labidušidi Verūpėjb £id mdb ife- 
Idikyti tikrojo, gyvtenhniškojo 
gyvteiiimo taktus ir spdtvingu- 
m^. JeigŪ to nbpadai’idb, jeigū 
ktii* not’S apšiiėhkidti su tiesa, 
tarlaht, istbHiiė teisybė, aVba įie 
Visą gyVėhimį iš paties gyvėni- 
mo parašiau bėl apshkiati, lai 
jad, faiėlaš dtaiighti, ne piktų 
norų it siėkiiį khbtyvuojadiats. 
Nei Ir 'stipriai tikiu, kad Bailes 
tiesa, tikrojo gyvedlibo tiesd ir 
istorijos tiesa šitame manu vei
kale nebuvo nukryžiavota 
(kaipy žinoma^ pasakys ne vie
nas karštas katalikas); bet —• 
priešingai — atgydyta, pagyvin-priešingai — ( 
ta ii; sustiprinta.

Mrs. A. K. JARUSZ
Physičal Thera p 

and Midvvite
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

. būna
6630 Š. \vlestern av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioi 
Central Avenue.
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mith. City 

• 2799—R3.

DR. STRIKOL’IS
ydyt<ija>» ir Chirurg

IflsA.s 1615 SO. ASHLAND AVE 
diso vai.: Nuo 2 iki 4 ir rtuo 6 *ki « 

vak. Nėdėlioj oagėl susitarimą
Ofiso tek: YARDS 4787 

Namą Te!.: PROSPfcCT 1930

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSri, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
. , jusųgarąntavimas. 
Optohietrically Akių Specialistas
Palėrigviha akių įtempimą, kliris 

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

sti elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda_ atkreipiama 
į rriOkyklos vaikus, 
alitaišomos.
VALANDOS: nuo 10

Nėdėlioj pagal 
Daugėlyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

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.'

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso vafahdos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGIN! A 2421

Dr. Margeris
3325 So. Haisted St.

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

Šventadieniais tik 
Phone YARDS

vakaro, 
susitarus 
7299.

8

LIETUVIAI

Klausykite musų radio prograhių Antradiebib ir šeštadienio ryt- 
inėSiaiš, 10:bb faL ryti iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

ku POVILAI saLtiMieru

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 VVest 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 5167.

Tel. Uilice Wentwurth 6330 
Rez,,;Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
.Vloterų n varnų u^ų gydytoja

Gih 0 So. Halsteu St.
\ ėdailGuS- 1—4 pu pietų 1—6 vai 
išskyrus seredoniis n subatomis

KilAiAUClAi

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yards 1138

S. i*. Mažeika
3319 Liluaiii'ca Avenue

TURIME.
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

laiiiiiiiiiiiiiaMiiiitiiiiiiimiiaiit

llllllllltlIlItlIlIlIlIlIltlIlHIIIIIKI

NARIAI 
Chicago s, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
A&Očiftdjbš
iiiiniiitiiiiiiMliiiiiiaiiiiiiiiiiiii

LACHAWiCz IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd rtdce Phdhe Canal 2315
SKYRIUS: 42-44 lO^tli Street Tel; Pullman 1270

t z ALBERT V. PETKUS
4704 Sb. Wėštėrh Atfenue Phone Lafayette 8024

tmiiiVniiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiii'i

Aftibulahce 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tek Vir£inia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. L DUNDULIS 
GYDYTOJAS lė CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

. ■ Valandos—9—10 A. M.
Nėdėlioj pagal sutartį.

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie VVestern Avenue

t

I; J. ZOLP Phone Yards 078)
Wešl ttth Štrtėl YarftS 078Ž

j, liuLĖVIčIUš
134Š Š. Čaliforiiia Avenue Phone Latayette' 3572

_________ ■ " ■ * -1 - - • -— -. .

ANTANAS M. PHILLIPS.
3307 Lituanica Avenue Phonfe Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
68Št Stt.VVedėrb A Ve. Photie Grovehill 0142
1410 ŠKUth 49th Cburit, Cicero , Phone Cicero 2109

; p. j. RtntkAs
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

Tel VAROS 3148
VALANDOS- Nuo 11 iki 12, 2 ik 

4 ir, 7 iki 9.
Pinhadieniais: 2 iki .4 ir 7 iki f 

švėhtadiėhldis: 11 iki 12.

Df. V. A. Šihikus 
tiYDYTb.tAS Ir CttfrRirifcGĄS 

ir Akiniuš Pritaiko 
3343 S; HALSTED 8T.

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

2^00 WEST MADISON STREEfc
Vai. 1 iki 3 bd pietų, 6 iki 8 vak.

Ttetefohas SEELEV 7330 
Vnmu telefonais Rrnn«wink 0M7

Dr. F. Pulsuėki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

i 957 W; Garfield Blvd.
Cor. Damėn. Hemlock 6699

DR. HERZMAN 
is Rlsijus

Gerai aeluviams žinomas per 3S 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Šegal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOtJTH ASHLAND AVE.

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

Rez. Telephbhe PLAzA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Carsinkitėš “N-nose
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KORESPONDENCIJOS j
Deerbrook, Wis

žiemos oras.
Šiais metais žiema pas mus 

visai nešalta, sniego taip pat 
nedaug. Kitaip ir paprastai šiuo 
sezonu ūkininkai turi pakanka
mai laiko, o kadangi oras geras, 
tai jie ir pasivažinėja. Kai ku
rie buvo išvykę į Chicago Kalė
dų praleisti. Vieni jų tuoj po 
švenčių grįžo, o kiti kiek ilgiau 
užkliuvo. Štai naujienietis Lu
kas grįžo visai neseniai. Sako, 
kad Chicagos oras esąs daug 
prastesnis.

Susilaukė garnio.
Draugas Lukas yra pavyzdin

gas ūkininkas. Jo ūkis gražus 
su moderniškais trobesiais. Jis 
užaugino du sūnūs, kurie jau 
yra vyrai. Abu jie buvo leidžia
mi į aukštesnes mokyklas. Jau 
abu sūnus yra vedę. Vienas gy
vena Chicagoje, o kitas drau
ge su tėvu farmeriauja. Vadina
si, farmoje dabar gyvena senie
ji ir jaunieji Lukai.

Beje, prieš kiek laiko jaunuo
sius Lukus aplankė garnys ir 
paliko gražų septynių svarų su 
viršum sūnų. Džiaugiasi jaunie
ji Lukai susilaukę įpėdinio, 
džiaugiasi ir senieji, kad jie jau 
turi anūką.

Linkime ir mes motinai 
jauniausiam Lukui sveikatos 
gero pasisekimo.

Ačiū p. D. Kuraičiui.
šia proga noriu tarti didelį 

ačiū ponui D. Kuraičiui už jo 
aprašinėjimą kelionės į Meksi
ką. Labai įdomu tuos keliones 
įspūdžius skaityti. Skaitome ne 
tik mes suaugę, — skaito ir 
musų vaikai.

Štai musų vaikas,- kuris yra 
tik 10 metų amžiaus, kiekvieną

ir
ir

dienų sėda ant dviračio ir va
žiuoja “Naujienų” parsivežti. O 
kai parsiveža, tai tuoj skaito p. 
Kuraičio raštų. Tokiu budu jis 
ne tik įgunda lietuviškai kalbė
ti, bet ir lietuviškai skaityti.

Noriu dar tarti ačiū ir poniai 
Kubilienei už jos įdomius ir pa
mokinančius straipsnius, kurie 
yra spausdinami Moterų Sky
riuje. —-Radavičiene

Amerikos Lietuvių 
Aukos

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje gavo ir šiuo skelbia seka
mas aukas 
mtii:

Įvairios žinios iš Lietuvos

vilniečių sušelpi-

Springfield, 
vos Sūnų 
Pašalp. Dr-ja, per J. 
Veiverį, iš iždo ... $25.00
nariai sudėjo .......... $15.09

Racine, Wis. lietuviai su
dėjo ir per M. Kaspa
raitį pristatė ....... $40.00
šią sumą per suruoštas pra

kalbas sudėjo: po $5.00: A.L.T. 
Sandaros 35 kuopa, T.M.D. 121 
kuopa, S.L. A. 100 kuopa, M J 
Kasparaitis ir B. Pūkis.

S. Adomkevičių šeima $1.65; 
po $1.00: J. Kasputis, J. Mit- 
kas, J. Kapočius, O. Jociene,
J. Gruzdienė, A. Pudžiunas, A. tuį pristatė 
C. Tilton, A. Krakys, A. Kla- 
patauskas. Smulkiom aukom 
surinkta $4.35.
Kenosha, Wis. S.L.A. 10 

apskr., per ižd. J. Ma
čiulį, iž iždo ...........
Suvažiavimo vakarie
nėj surinkta ..............

Ann Arbor, Mich. Jono 
J. Martino

Ohic- Lietu- 
ir Dukterų

šeima
Rockdale, III. šv. Juoza

po Dr-jos nariai su-

JOSEPH LUCKY

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Patrick F. Sullivan, Chi- 

cagos statybos amatorių ta
rybos prezidentas, kuris fe- 
deraliame teisme liko ap
kaltintas anti-trustinio įsta
tymo laužymu.

_____ v____ _____________

dėjo ir per W. Vaznį 
prisiuntė .......... .......

Sharon, Pa. L.D.S. 107 
kuopa ......................

Youngstovvn, Ohio per
F. J. Madison ..........

$21.00

$3.10

$1.00
$1.00

$.50

KAUNAS. — “Dainos’’ Drau
gija, kuri šį rudenį atšventė sa
vo 40 metų sukaktį, gimė dar 
gilios rusų priespaudos laikais 
1899 m. rugpjūčio mėn. pra
džioje, kada būrelis Kauno lie
tuvių jaunuomenes ir vyresnių
jų apie 50 vyrų, muziko J. Nau
jalio vadovaujami, • pradėjo 
slaptai rinktis ir mokytis dai
nuoti lietuviškai. Repeticijos 
buvo daromos vasatos melu 
Kauno apylinkės miškuose, sau
gantis žandarų ausų. Pirmieji 
“Dainos” pasirodymai buvo pri- 
zvačiuose butuose pas Gineičius, 
Liorentus ir kt. 1903 m. atvy
kęs iš Veiverių Tomas Žilinskas 
padėjo “Dainai” išgauti iš ru
sų gubernatoriaus leidimą vie
šus spektaklius surengti. Pirmą
ją viešą gegužinę “Daina” jau 
surengė 1901 m. gegužes 13 d., 
kuri, rusų valdžiai ncišdrįsus 
leisti, buvo surengta rengėjų at
sakomybe. 1901 ’ m., atgavus 
spaudą, ir “Daina” išgavo lei
dimą viešai veikti. Tuo laiko
tarpiu “Dainoje” veikė be kitų 
entuziastų ir žynius skaičius da
bartiniu metu garsių ir nusipel
niusių veikėjų, k. a. pralotas P. 
Januševičius, muzikai V. Nace- 
vičius, J. S tarka, S t. Kulys, Jo
nas Budrys, Polovinskaitč-Gri- 
gaitienč, J. Garalevičius, Kipras 
Petrauskas, J. Babravičius, Sta
sys Šimkus, Galaunienė, Neza-

KAUNAS. — Finansų vicemi- 
nisteris A. Danta, informuoda
mas karo metu pasidariusiais 
aktualiais prekių apsirūpinimo 
klausimais, pareiškė, kad Lie
tuvai nenusimato pavojaus pri
stigti būtino reikalingumo už
sieninių vartojimo prekių bei 
žaliavų savo pramonei. Tokių 
prekių, kaip manufaktūros, dru
skos, kuro, degalų, trąšų, žeme > 
akio mašinų Lietuva turi šio
kias tokias atsargas, kurias nuo
lat papildo. Cukraus yra pakan
kamai. Jo gamyba šiemet sieks 
25 milijonų kilogramų arba vi
nį ketvirtadaliu daugiau, kaip 
1938 m. Kad Vilnių atgavus cu 
kraus vartojimas ir padidės, už 
tat nebetekus Klaipėdos krašto 
apie tokio pat pareikalavimo 
netekome.

Susi trukdymai importinėje 
prekyboje yra susidarę ne tiek 
dėl sunkumų prekes užp’rkti, 
kiek dėl pasunkėjusio prekių 
transporto. Juros transporto ke
lias, kurs mums buvo ir pigiau
sias ir patogiausias, dabar dėl 
karo pavojų yra pasidaręs vi
siškai arba veik nebeįmanomas. 
Juros kelių pavojus skaudžiai 
pajuto ir Lietuvos dar jaunas 

. i . '

prekybos laivynas, vienu metu 
netekdamas trijų laivų: “Pane
vėžio”, “Kauno” ir “Nidos”. E 
sant tokioms aplinkybėms, savo 
užsienių 
Lietuva

prekybos reikalams 
ateityje turės kaskart

tuvių, buvusios Lenkijos politi
nių kalinių, kurie buvo lenku 
nubausti ir laikomi kalėjimuo 
se arba Bcrezos koncentracijo 
stovykloje už lietuviškų veiki 
mų.

LIETUVĄ...
... AR AMERIKĄ

VIKINGŲ LAIVAIS
Per Gothenbur,gą. Švediją

Laivų Išplaukimai
New Yorko

AKINIAI VISOKIOS MADOS

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

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

Furniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom fomiČius, pianus u 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an 
?lis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS

'Chicago, III. A. Grimaila
A. Drasutis ..............
F. Simans ...........................- ... . .v .
Šias penkias aukas Konsulą-i vcl1 e’ 1S ° ™

dienraščio 
nies” administracija.
Klovainiečių Klubas, per 

vice-pirm. St. Rimku- 
na ..........................v

$5.0'.)

$6.36

$3.00

LIETUVIS KRIAUČIUS
Siuvu ant užsakymo vyrų ir moterų drabužius. Perdirbu Fur 

Coats pagal naujausias madas. Išvalom, sutaisom, suprosinam 
už prieinamas kainas.

Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH- Telefonas Townsend 5-1578

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

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

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

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

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštų) 
TIK TELEGRAMOMIS.

Viso

Sausio men. paskelbtos au- 
buvo 
gau- 
1939 
pra-

“Vii 'Kitkauskas, A. Sutkus, Ona Ry
mai le, Tomas ir Al. Žilinskai, 
Tadas Daugirdas, Martynas Y- 
čas, Liudas Gira ir kt., iš “Dai
nos” veikėjų prof. Petras Lco- 

$30.001 nas, Juozas Tūbelis, poetas Mai- 
------ j-Giiis-Maciulis, Jakštas-Damb- 

$153.18 rauskas ir kt. 1905 m. “Daina”
I pirmą kartą surengė Kauno

jkos $949.50. šioje sumoje 
ir $99.00 sumoje aukos 
tos ir Lietuvon pasiųstos 
m., o skelbtos šių .metų 
džioje.

Viso 1940 m. sausio
Konsulate gauta ir Lietuvon 
išsiųsta $1,003.68.

Visiems aukotojams ir au
kų rinkėjams Konsulatas taria 
nuoširdų ačiū.

I
LIETUVOS KONSULATAS, 
100 E. Bellevue PI., 
Chicago, Illinois.

men

miesto teatre vje^ą spektaklį, 
kurio visų laikų žiūrėjosi ir pats 
rusų gubernatorius Veriovki- 
nas. Buvo vaidinta “Amerika 
Pirtyje”. Draugija tuomet turė
jo ;per 500 narių ir jai priklau
sė visa tuo metu susipratusioj i 
Kauno lietuvių jaunesniųjų da
lis. Karo metu dr-jos veikimas 
buvo nutrauktas’’ ’Neprilkauso- 
mybę atgavus ir įsteigus Valst. 
operų ir dramų ir kt. teatrus, 
■‘Daina” apsiribojo vien choru, 
kuris ir šiandien tebėra laiko
mas geriausiu Kaune.

Kovc

^arsinkites “N-nose

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

Sw8'ish Aimricai Line
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Išgirsit- vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Iš
DROTTNINGHOLM, Vas. 3, 

16, Balandi. 27.
Tamstos kelionei niekas nenatar- 
naus geriau prisirengti, kaip Tams
os apielinkėj vietinis laivokorčiv 

agentas

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

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

Turtas virš - - - - $4)000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00
Dabar Mokame 3%% ža
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

SAVINGb FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

PIRKIT NAUJĄ BUICK 
MILDA

Paieškojimas Nr. 109
Konsulatas Chica- 

sekamus asmenis:
Antanas. Gyveno

4618 S. Paulina st.,

Lietuvos 
'goję ieško

BANYS,
Chicagoj e,
Town of Lake kolonijoj. Kilęs 

(iš Jurkupių km., Rokiškio ap- 
skr.-

GRICIUS, Petras, gyvenąs 
Chicagoj e, yra prašomas susi
žinoti su Lietuvos Konsulatu 
Chicagoj e. Reikalas svarbus.

-MASKOLAITIS, Jonas. Gy
veno La Šalie, III. Buvo anglia
kasys.

PAPAS, Antanas. Gyveno 
Chicagoje, 1856 Gary St.

ŠAKALIS, Jonas ir Apoloni
ja (Szakalis). Šakalytė atvy
kus Amerikon apie 10 metų at
gal. šakalis turėjo- arba turi 
mėsos krautuvę.

Ieškomieji asmenys 
apie juos žinantieji 
tuojau atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS,
100 E. Bęllevue Place,

• Chicago,
Lietuvos 

goję, 100 
yra laiškas 
pičiui.

arba 
prašomi

VILNIUS. — Sėdėjusių len
kų kalėjimuose ir teistų už lie 
tuvybę Vilniaus krašto lietuvių 
priskaitoma apie 400. Bais.ojoj 
Berezos koncentracijos stovyk 
oj buvo pasodinta per 200 lie
tuvių. Apie tos stovyklos reži
mo žiaurumus gyvi išlikusiej. 
pasakoja neįtikėtinų dalykų. Ji 
buvo įrengta specialiai Vilniaus 
Krašto kitataučiams ir buvo 
griežčiausia iš visų koncentra*. 
jįjos stovyklų visoj Lenkijoj.

Per 19 okupacijos metų už 
lietuvybę sušaudyti trys lietu
viai: Juozas Kakanauskas, My
kolas Šinkūnas ir Vladas Jur- 
aivėnas, o mirtinai nukankini 
.u: Br. Astašauskas ir Pr. Ra- 
jinskas.

Vilniuje ruošiamas žuvusiųjų 
až lietuvybę iškilmingas minė 
junas, o gyviems išlikusiems 
rūpinamasi medicinos pagalba 
darbu ir tarnybomis.

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

806 WEST 3Įsi STREET
DOMINYKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, RODIN & SHORTY

Illinois.
Chica- 
Place,

Konsulate
E. Bellevue 
iš Lietuvos J. Ski-

CONRAD
FOTOGRAFAS 

studija įrengta pir- 
nos rųšies su mn , 
'erniškomis užlai- 
'omis ir Hollywood 
-viešomis. Darbas 
a rantuotas.

420 W. 63rd St.
(ei. ENG. 5883-5840

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

! aisykite Savo
Namus Pakol

iskas Unige
leigu 
kis į 
4HUSI 
netų

i <39

neturi pinigų, kreip 
Naujienų spulkų, 
paskolų ant ’ 1 g ų

So. Halsted Si.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

COAL

3

Pocakontas Mine Run ....
Petroleum Carbon .......
Pocahontas Pea Screened 
Musų Speciali Stoker Nut 
Krankliu County Nut .....
Coke, Nut and Range.....
6x2 BRAZIL NUT .........
110 tonų važmą mokesčiai įskaityti, už 1, 2 ir 3 ton. kiek brangiau

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

$7.45
$7.75
$8.00

$9.59
VILNIUS. — Privatus miškai 

Vilniaus srityje veik jau nusa
vinti ir tuo budu bendras vals
tybinių miškų plotas toje srity-’ 
je susidarys per 200 tūkstančių 
ha. Iš tų miškų sudaryta 12 u- 
redijų: Rudiškių, Trakų, Kenos, 
Varėnos, Pamerkio. Nemenči
nės, Naujosios Vilnios, Valki
ninkų, Pabradės, .Rūdininkų 
Švenčionėlių ir Vilniaus, šių 
žiemų numatyta iškirsti miškų 
daugiau kaip 400,000 kietmetrių 
malkoms, vietos gyventojų rei
kalams, pramonei, geležinkelių 
bėgiams ir telegrafo telefono 
stulpams, šį sezonų Vilniaus 
miškuose dirba apie 4000 dar
bininkų, daugiausiai vietos ūki
ninkai ir Vilniaus miesto bėdai 
biai.

KAINA 15 CENTŲ 
6k ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HL

KLAUSYKIMENAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— ĮVYKS —

ŠALTIMIERO RYTMETINIŲ
Vardas.

Adresas----

Miestas...

Valstija

ii

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.

Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE

2343 S6. KEDZIE AVĖ.

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ "S



4 NAUJIENOS, Chlcago, UI. šeštadienis, vasario 3, 1940
NMAJIEHOS 

The Lithuantai) Daily Naw»
Published Dali? Hbtcept Sundav by 

Uthuanian News Pub. Co„ Ino 
1739 South Halsted Street

Telephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outsičte of Chlcago
$8.00 per year in Chicago 

<c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Vtarch 7th 1914 at the Post Office 
jf Chicago, Ui., under the act nf 
March 3rd 1879
.. ......         a .—

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago. 111. Telefonas Ganai 8500.

/

Ar bus revoliucija Vokietijoje?
Vienas buvęs Vokietijos nacių šulas, Otto Strasser, 

kuris dabar gyvena Paryžiuje, sako, kad Vokietijos ar
mijos generolai planuoja kartu su maršalu Goeringu nu
versti Hitlerį ir pasiūlyti taiką sąjungininkams.

Otto Strasser ir jo brolis Gregor steigė nacionalso
cialistų (nacių) partiją Vokietijoje ir buvo artimi Hitle
rio bendradarbiai. Bet kai 1934 m. birželio mėn. 30 d. Hit
leris padarė kruviną savo partijos “valymą” (nušauda
mas kap. Rehmą ir daugiaus kaip tūkstantį kitų žmonių), 
tai Gregor Strasser buvo nugalabintas, o Otto pabėgo i 
užsienį. Jisai sakosi turįs dar daug draugų Vokietijoje, 
kurie veikia slaptai prieš Hitlerį ir yra susiorganizavę į 
vadinamą “juodą frontą”. Nacių žvalgyba neseniai kalti
no, kad tas “juodas frontas” padėjęs Miuncheno aludė
je bombą, kuri sprogo, vos išėjus Hitleriui iš salės, kuo
met buvo minima pirmojo nacių pučo sukaktis.

Per. savo draugus Vokietijoje Otto Strasser sakosi 
gaunąs informacijų apie tai, kas dedasi Trečiajame Rei
che. Jie pranešė jam, kad daugelis Vokietijos armijos va
dų nori nusikratyti Hitlerio, nes jie bijo, kad Vokietija šį 
kartą pralaimės. Pašalinę Hitlerį, jie tikisi galėsią susi
taikyti su Anglija ir atgaivinti Vokietijoje monarchiją, 
grąžinant į kaizerio sostą kurį nors Wilhelmo anūką.

Otto Strasser mano, kad šitam planui pritariąs ir 
Goeringas, kurį Hitleris, prasidedant karui, paskyrė sa
vo įpėdiniu. Goeringas laukiąs patogios valandos prisi
dėti prie sąmokslininkų ir planą įvykinti. Bet Strasseris 
įspėja, kad Goeringui rupi ne atsteigti taiką Europoje, 
atsižadant nuo imperialistinių Hitlerio tikslų, o tiktai 
atidėti karą tolesniam Jaikui, kuomet sąlygos Vokietijos 
pergalei bus geresnės. Goeringo planas esąs pasiduoti są
jungininkams dabar, kad už kokių šešių metų butų gali
ma juos sumušti!

Ar galimas daiktas/kad šitokia generolų revoliuci
ja Vokietijoje įvyks? Galimas, bet netikėtinas.

Vokiečių karo vadovybė, tur būt, numano, kad Hit
leris nelaimės karo. Ji mielai sutiktų duoti “fiureriui” 
saktį, jei tik ji turėtų viltį, kad tuomet Anglija nestatys 
perdaug sunkių taikos sąlygų. Kol Angliją valdo konser
vatoriai, tokiam susitaikymui Londone šalininkų yra. Bet 
ar norės daryti taiką su Goeringu Anglijos žmonės? La
bai abejotina.

Tik aukštieji Anglijos lordai dar, gal būt, šiandien 
įsivaizduoja, kad Goeringas ir jo sekėjai esą nuosaikesni 
ir “sukalbesni”, negu Hitleris. Visi kiti žmonės žino, kad 
Europa neturės ramybės, kol nebus sutriuškinta visa 
hitlerizmo sistema. Pašalinus vieną arba kitą tos siste
mos šulą, jokios esminės atmainos Vokietijos valdžioje 
neįvyktų.

Pagalios, iš buvusių Hitlerio bendradarbių praneši
mų yra žinoma, kad Goeringas nėra nėkiek geresnis už 
pati “fiurerį”. Visi žiauriausieji nacių darbai (reichsta
go padegimas, birželio 30 d. “valymas” ir 1.1.) buvo at
likti, dalyvaujant arba net vadovaujant Goeringui. Jisai 
yra toks pat patrakęs žvėris, kaip ir “fiureris”.

Ne, negalima tikėti, kad Anglija duotųsi taip save 
apgauti nacių armijos generolams. Ji ilgai toleravo na
cių agresijos žygius, bet dabar, stojusi į kovą su taikos 
ardytojais, ji tęs ją iki galo. To reikalaus, ir Francuzija, 
kuriai Vokietijos militarizmas, išlikęs sveikas šiame ka
re, butų dar pavojingesnis, negu Anglijai.

Kai Vokietijoje ateis revoliucija, tai ji nušluos ne 
tiktai Hitlerį, kartu su Goeringu, Goebbelsu ir Himmle- 
riu, bet ir junkerius bei kapitalistus, kurie užkorė ant 
sprando Vokietijos žmonėms nacių jungą. Tokia revoliu
cija galės įvykti tuomet, kai bus sunaikinta Vokietijos 
karo galybė. . ,

VILNIUS. — Vilniaus darbo 
biržoje viso buvo užregistruota 
apie 7000 bedarbių, iš kurių 4.- 
000 pat pradžioje aprūpinti dar
bu, o likusiems aprūpinti dar
bu miesto inžinieriai ieško nau
jų viešųjų darbų. Gruodžio 6 
d. buvo perimta miesto inžinie
riaus Gražulio žinion betono fa
brikas ir baigiamos perimti vi
sos kitos_ miesto žinioje esan
čios įmonės ir įstaigos.

VILNIUS. — Miesto savival
dybe baigė pasiruošimą netru
kus paleisti į darbą nuosavų 
stiklo fabriką, kuris 8 mėnesius 
išbuvo be darbo. ?

Mokslas visose Vilniaus mo 
kykloseur gimnazijose eina nor 
maliai. Tose gimnazijose, kur 
dalis mokinių buvo sustreikavu
si, padarius atranką, į gimnazi
jas vėl priimta apie 90 nuoš. tų 
pačių mokinių.

Chicagoje—paštu:
Metams __$8.0’
Pusei metu _______________ 4.0f
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ............ l.5<
Vienam mėnesiui ______ :__ 75

Chicago) per išsiuntinėtojus:
Viena kopija 8c
Savaitei.................... ..... ....... 18c
Mėnesiui 75c 

lungtinėse Valstijose, ne Chicago), 
/ paštu:

(Atpiginta)
Metams ....__________  $5.00
Pusei metų ........ 2.75
Trims mėnesiams ... .................1.50
Dviem mėnesiams_________ 1.00
Vienam mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams________ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

PLĖŠĖ LENKAI, PASKUI 
BOLŠEVIKAI

Yra užkietėjusių melagių, ku
rie dar vis tvirtina, kad bolševi
kai, užėmę Vilniaus kraštą, nie
ko blogo tenai nedarė, nors iš 
įvairių šaltinių buvo pranešta, 
kad jie grobė visokį turtą ir ga
beno Rusijos giluinon; privali- 
niems asmenims bolševikai mo
kėjo už paimtus daiktus sovie
tiniais rubliais, bet tie rubliai 
yra be vertės. Apie tai plačiai 
rašė “Naujienų” koresponden
tas ir minėjo kiek atsargesnėje 
formoje Lietuvos laikraščiai. 
Tuos faktus dar kartą patvirti
na gautas vieno Cambridge’iaus 
lietuvio laiškas iš Vilniaus, ku
rį paskelbė “Keleivis”. Tame 
laiške tarp ko kita rašoma:

“Daug ką sunaikino lenkų 
kariuomenė, o kai užėjo So
vietų armija, tai išėmė iš dar
žinių šienus, iškūlė nekultus 
javus, pasiėmė gyvulius ir 
viską išsivežė. Viską ėmė, 
naikino, kas tik papuolė.

“Rusai paliko daug savo 
pinigų, ale tie pinigai nieko 
neverti, jų niekas neima. Da
bar jau atėjo Lietuvos val
džia, ale bolševikų pinigų ir 
ji neima...”
Kaip ji juos ims, kad palys 

bolševikai savo pinigų neįsilei
džia į Sovietų Sąjungą! Jie ge
ri tiktai pačioje Rusijoje, bet 
ne užsienyje.

NETURI SARMATOS 1
“Laisvėje” įdėtas ilgas V. Bo- 

vino pasakojimas apie Suomi
ją. Štai viena ištrauka:

“Pirmiausia, tai Helsinkio 
Ryti-Tanner valdžia nėra 
žmonių dauguųips rinkta val
džia. Ji yj?a jėgos ir teroro 
valdžia (fdkia, Kaip Stalino? 
— “N.” Red.). Dabartiniai 
Helsinkio valdovai — prezi
dentas Kyosti Kailio, minis to
riai Risto Ryti, V. A. Tanner, 
K. A. Kajander, E. Erkko, 
generolas Kari Mannerheim 
ir kili, — yra prievarta save 
įvesdinę Suomijos vyriausy- 
bėn, valdžion. Tai žmonės 
dvarininkai ir bankieriai.”
Šitą begėdišką melą rašyda

mas apie Suomijos vyriausybę, 
Bovinas nepasirūpino patirti net 
tų paprastų faktų, kurie buvo 
paskelbti Amerikos spaudoje. 
Kajander jau nebėra ministeris, 
nes gruodžio 1 d. Suomijos ka
binetas persiorganizavo ir mi- 
pisterio pirmininko pareigos 
(vieloje Kajandcrio) lapo pa
vestos Risto Ryti’ui; o> užsienio 
reikalų ministerio (E. Erkko) 
vietą užėmė V. A. Tanner. Gi 
maršalas Mannerheimas visai 
nėra vyriausybės narys; jisai 
yra vyriausybės paskirtas vy
riausias armijos vadas.

Iš bolševikų spaudos teisingų 
informacijų tikėtis negalima. 
Bet Bovinas ne tiktai nežino, 
iš ko susideda dabartinė Suomi
jos vyriausybė, kurią jisai sten
giasi apšmeižti. Jisai per akis 
apgaudinėja “Laisvės” skaityto
jus, pasakodamas, kad Suomi
jos valdžia esanti nerinkta, bet 
sudaryta “prievarta”!

Suomijos ministerių kabinetą 
sudaro seimas, išrinktas visuo
tinu, lygiu, slaptu ir betarpišku 
balsavimu, pagal proporcingą 
sistemą. Tokios demokratiškos 
rinkimų tvarkos neturi net A- 
merika.

Seimo rinkimai įvyksta kas 
tręji metai. Paskutiniai rinki
mai buvo pereitų metų liepos 
mėn. 1 d. Tuose rinkimuose so
cialdemokratai gavo 85 vietas 
(193,6 m. jie buvo pravedu 83 
atstovus). Kartu su valstiečių 
partija ir progresistais jie suda
rė koaliciją, kuri turėjo seime 
147 atstovus iš 200 visų seimo

narių, t. y. daugiaus negu du 
trečdaliu. Bet Bovinas drįsta 
plepėti, kad Suomijos valdžia 
nesanti daugumos išrinkta!

Tų trijų demokratinių partL 
jų sudarytos vyriausybės prie
šakyje stovėjo Kajander. Užsie
nių reikalų ministeris buvo 
Erkko, finansų ministeris Tan
ner ir 1.1. Aišku, kad ji turėjo 
milžiniškos daugumos žmonių 
pritarimą, nes partijos, iš kurių 
ji buvo suorganizuota, sudarė, 
kaip sakėme, daugiau negu du 
trečdaliu seimo atstovų, išrink
tų visuotinu balsavimu.

Kai Stalino raudonieji bandi
tai Suomiją užpuolė, tai Suomi
jos vyriausybė tapo sudaryta 
dar platesniu pagrindu: be mi
nėtųjų trijų partijų, įėjy į ją ir 
kitų partijų atstovai. .Taigi da
bartinė Suomijos vyriausybė 
yra faktinai visos tautos vyriau
sybė. i

“Laisvės” redakcija visai ne
turi sarmatos, jeigu ji deda to
kius begėdiškus melus apie Suo
mijos valdžią. Juk net ir tam
sios komunistų davatkos gali 
sugauti jį bemeluojant, nes bet 
kuris žmogus, skaitąs laikraš
čius, gali joms nurodyti tuos 
faktus, kurie čia buvo paminė
ti.

PIRMIAUS IR DABAR
Maskva ir visi jos agentai už

sieniuose šiandien purvais drab
sto Suomijos vyriausybę ir jos 
prezidentą. Visai kitaip ta pati 
Maskva kalbėjo tais laikais, kai 
ji dar laikėsi “demokratinės Ii- 

• • J, mjos .
Dabartinis Suomijos respubli

kos prezidentas yra valstiečių 
partijos Kyosti Kailio, Ji
sai buvo išrinktas prezidentu A* v •1937 m., nugalėdamas fasistuo- 
jantį Svinhuvud’ą, kuris prieši
nosi socialdemokratų partijos 
dalyvavimui vyriausybėje, nors 
jau 1936 m. socialdemokratai 
buvo pravedu 83 atstovus į sei
mą (iš 200- viso atstovų skai
čiaus). 3;

Kai valstiečių vadas Kailio 
buvo išrinktas, Maskvos “Prav- 
da”, vasario 17 d. 1937 m., ra
šė:

“Svinhuvudo kandidatūros 
žlugimas, rinkimuose reiškia 
vokiškos fašistų agentūros 
pralaimėjimą Suomijoje. Tat 
liudija apie sustiprėjimą tų 
jėgų Suomijos viduje, kurios 
yra nusiteikusios dar labiau 
pagerinti kaimyniškus santy
kius su Sovietų Sąjunga.

“Kailio išrinkimas prezi
dentu pastatys dienotvarkėn 
klausimą apie vyriausybės pa
keitimą. Socialdemokratai tu
ri progą įeiti į naująją vy
riausybę. Artimiausios savai
tės parodys, ar šitie spėjimai 
išsipildys.”
Tai šitaip kalbėjo vyriausius 

SSRS komunistu partijos orga
nas apie Kailio išrinkimą prezi
dentu, vietoje Svinhuvudo. Jisai 
džiaugėsi, kad dabar atėjo gu
las vokiško fašizmo įtakai Suo
mijoje, ir su vilčia žiurėjo į so
cialdemokratų prospektus daly
vauti valdžioje.

“Pravdos” spėjimas išsipildė. 
Netrukus po naujo prezidento 
išrinkimo, buvo sudarytas nau
jas ministerių kabinetas, kurio 
priešakyje atsistojo kitas Suo
mijos valstiečių lyderis, Kajan
der, o finansų ministerių tapo 
socialdemokratas ir žymiausias 
Suomijos kooperatyvų darbuo
tojas Vainų Tanner.

Suomijos santykiai su Rusija 
nuo to laiko pradėjo eiti vis 
geryn ir geryn. Sovietų valdžia 
ne tiktai patvirtino seniaus pa
sirašytą su Suomija nepuolimo 
ir draugiškumo sutartį, bet pa
sirašė dar ir naują sutartį, ku
ri paaiškina, ką reiškia “agreso
rius”, Pagal šitą sutartį Maskva

' NAUJIENŲ-ACME T<‘lephoto
Anglų “Dunbar Castle” laivas, kuris paskendo užplaukęs ant minos, dar ky

šo iš vanedns.

ir Helsinkis pasižadėjo neliesti 
dts kito sienų, nežiūrint kuriais 
sumetimais tai butų norima da
ryti, ir visus tarpusavės ginčus 
spręsti tiktai taikių derybų ar
ba arbitracijos keliu.

Kajanderio-Tannerio vyriau
sybė turėjo pasisekimą ir vi
daus politikoje. Todėl, kai atėjo 
nauji seimo rinkiniai (1939 m. 
liepos 1 d.), valdžios koalicija 
dar labiau sustiprėjo. Socialde
mokratai dar labiau padidino 
savo atstovybę seime, pravesda- 
mi 85 atstovus. Maskvos spau
da ir vėl sveikino Suomijos de
mokratiją su šituo laimėjimu, 
pabrėždama ypatingai tą faktą, 
kad socialdemokratai laimėjo, 
o fašistai prakišo (vietoje 15 
atstovų, pravesdami liktai 8).

Bet už trijų mėnesių Maskva 
jau užgiedojo visai ką kita. Spa
lio pradžioje sovietų valdžia 
staiga atidengė, kad Sovietų Są
jungai gręsia baisus pavojus iš 
mažiukės Suomijos pusės! Molo
tovas ėmė reikalauti, kad Suo
mija atiduotų rusams visą eilę 
strategiškų pozicijų, o kai ši at
sisakė pilnai patenkinti jo rei
kalavimą, tai sovietų valdžia 
vienpusiškai panaikino nepuoli- 
mo sutartį su Suomija, sutrem
pė sutartį apie arbitraciją — ir 
pradėjo žiaurų karą prieš suo
mių respubliką. Prezidentas 
Kailio, kurio išrinkimu “Prav- 
da” džiaugėsi, ir socialdemokra
tai, kurių dalyvavimą valdžioje 
Maskva laikė tikriausia garanti
ja draugiškų santykių su SSRS, 
staiga pavirto — “baltagvardie
čiais”, “kapitalistais” ir “dvar
poniais” !

Kodėl sovietų valdovų galvo
se; įvyko toks netikėtas nuomo
nių perversmas? Todėl, kad 
Stalinas susibičiuliavo su Hit
leriu! Su banditu susidėjęs, ii 
Stalinas pradėjo banditiškai elg
tis bei kalbėti.

Bet kartu su ta atmaina Mas- 
kvos “ideologijoje” apsivertė 
ragožium ir visi Maskvos paka
likai užsieniuose, neišimant ir 
mūsiškių Bimbų, Mizarų, And
riulių ir Pruseikų. Ar reikia dar 
aiškesnio įrodymo, kad šitie ne
va “darbininkų švietėjai” yra 
akli Stalino diktatūros pastum
dėliai?

LIETUVOS 
ŽINIOS

VILNIUS. — Vilniečiai pirk
liai su kauniečiais sudarė bend
rą “Vienybes”7 prekybos bend
rovę, kuri užsakė prekių už vi
są milioną litų. Be šios, dar ku
riasi kelios prekybos bendrovės. 
Kauno įmonėse ir fabrikuose 
lankosi daug vilniečių pirklių, 
užmegsdami ryšius prekybiniais 
reikalais. Prekyba Vilniuj spar
čiai atgyja ir vilniečiai daug 
perka lietuviškų įmonių ir fa
brikų gamybos išdirbinių ir 
produktų.

KAUNAS. — KąUrie šiuo me
tu buvo 82 taksi mašinos, ku
rių, dėl benzino trukumų, Kau
nui buvo perdaug, todėl dalis 
Kauno taksistų keliama į Vil
nių, kur jų labai trūksta. Pasi
tarę 15 kauniškių taksi savinin
kų tuojau nutarė į Vilnių keltis.

Sovietų jaunimas kariškoj 
uniformoj

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

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Jisai net varžosi tokią sąskai

tą apmokėti, jis reikalauja tik
rą kainą išstatyti ir ginčijasi, 
dėlko iš jo pigiau imama... Ta
sai jaunuolis pakankamai išlai
dus. Su pinigais nesiskaito, jų 
visai nevertina. Visai jau kitas 
daiktas už tuos pinigus įgyta 
prekė, o pirmoje eilėje geras 
laikrodis.

Į Lietuvą jisai žiuri labai pa
lankiai, tai jam draugingas kra
štas, kuriame jisai atėjęs į pa
galbą. šituo jisai šventai tiki, 
taip lygiai kaip tiki, kad SSSR 
neturi jokių agresijos tikslų, o; 
tik kitiems eina padėti, juos nuo 
kažkokių priešų apginti... Vie
los žmonių savo krašto patrio
tizmas jam sunkiai supranta
mas, nes patriotais gali būti tik 
SSSR žmones...

Vokietijai jisai netiki ir žiuri, 
kaip į rytojaus savo busimą 
priešą... Jo draugai gina Suo
miją, kurią užplūdo baltagvar
diečiai, visokie “svolačiai”, val
katos, banditai...

Bendrai suglaudus, tasai jau
nuolis savotiškai simpatingas 
vyrukas, įdomus, bet įdomus 
tik trumpam laikui, o vėliau ji
sai nuobodus, nes jo akiratis 
siaurokas, politiškas išsilavini
mas ribotas.

Bendrai, jisai visas pusėtinai 
ribotas, fanatiškas, nevisuome- 
niškas, savyje užsidaręs, neno 
rįs į platesnes kalbas įsileisti, 
daug kalbėti, o ypač viešai savo 
kitų draugų akyvaizdoje kalbė
li.

Jisai daugiau atrodo vienuo
liškas, negu visuomeniškas. 
Tiek jisai atrodo vienuoliškas, 
kad, net vienas be savo draugu 
nenori viešumoje rodytis.

Jei eina kur, tai eina dviese, 
ar daugiau, kaip katalikų vie
nuolės. Sunku pasakyti, ar tai 
jau tokia mada, ar toksai parė
dymas? Bet kartu jisai labai 
drausmingas, susiklausęs, klus
nus ir pareigų vyras, šioji drau
smė ne tiek išvydinė, kiek vi
daus, iš įsitikinimo, bet ne iš 
prievartinės pareigos.

Savo vyresnių draugų visai 
nekritikuoja, o savo viršinin
kus dievina. Tai jaunuolis, ku
rio išvydinė valia pusėtinai su
tvarkyta, suvaržyta. Bet neat
rodytų, kad savo pareigas vien 
tik aklai pildo, — toks jau jo 
įsitikinimas. Savo narsumu, nei 
draugų narsumu nesišvaisto, ne
sigiria. Savo kariuomenės pajė
gas rimtai įvertina, bet neper
deda. Jo akyse Lietuvos kariuos 
menė labai rimtas objektas, dar
nus junginys, gražus vienetas, 

geras jo talkininkas, bet talki
ninkas mūšio, o ne pasaulėžiū
ros. Jam atrodo, kad tasai nau
jas jo talkininkas suklydėlis, / 
nukrypėlis, ne tikru keliu einąs. 
Bet tam naujam talkininkui ji
sai pagarbos pilnas.

Visur, kur tik gali, jisai šią 
pagarbą pabrėžiamai parodo ir 
neabejotinai reiškia savo man
dagumą.

Jo supratimu, tasai talkinin
kas gal tik propagandos tikslais 
gerai aprėdytas, sotus, tvarkin
gas, gal esą seniau taip ir ne
buvę, bet tik štai kaip, jie čia 
atsirado, tai viskas pakitėjo...

Bet su tais naujais talkinin
kais jisai nelinkęs susidraugau
ti, laikosi nuošalyje, o jei ir su
siduria, tai labai atsargus,, o y- 
pač žodžiuose šykštus.

Gėrisi savo talkininko, ar jo 
supratimu sąjungininko gra
žiais arkliais, gerais pakinktais, 
o ypač jį imponuoja jo; geltoni 
batai...

Taip pat jo dėmesį traukia 
geras galvos šalmas...

Gal šie įspūdžiai paviršuti
niai, gal jie nėra tikslus, bet 
pirmieji jie tokie! Sunku tasai 
jaunuolis kariškoje uniformoje 
arčiau pažinti, jei jisai toksai 
nekalbus. Tuos įspūdžius gali
ma tik iš jo veiksnių, iš jo el- 
gėsenos pažinti, sučiupti. Bet vi
si tie įspūdžiai labai artimi tik
riniuos. Gal ateityje jie nubluks, 
įgis kitą spalvą, gal bus galinta 
dar arčiau tie savotiški iš kitur 
atkeliavę kariškoje uniformoje 
jaunuoliai pažinti. O dabar čia 
tik pirmieji įspūdžiai, kurie la
bai ir labai daug ką sako.

Gal paklausite, kur tie jau
nuoliai gyvenai ir kiek jų?

Neatsakysiu, juk tai karo pa
slaptis, o tie jaunuoliai yra mu
sų sąjungininkai, bent jie taip 
sakosi, ir tokiais nori būti.

Busime ir mes mandagus ir 
kas nereikia viešai nekalbėsime.

Bendrai, tie jaunuoliai suda
ro savotiškai gerą ir įdomų į- 
spudį. Viena tegalima pasakyti, 
kad jie musų jaunuolių nepa
veiks... —Vistaspats

(GALAS)

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Lietuvos skau

tai per spalių ir lapkričio mė
nesius surinko Vilniaus moks*1 
leiviams už 7891 lt. 90 et. mok
slo vadovėlių ir priemonių, be 
to nemažas skaičius paaukojo 
vilniškiams savo asmeniškus 
knygynėlius ir knygų rinkinius.
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Veda—NORA

Mokslas ir menas priklau
so visam pasauliui ir prieš 
juos nyksta tautybes barje
ras. —GOETHE

Opera ^Lietuviai” 
Atidėta Geresniems 
Laikams

Seniai rengiama Ponchiello 
opera “Lietuviai”, kurios prem- 
jėra turėjo įvykti vasario 16 
d., tapo atidėta “geresniems 
laikams”. Vieton “Lietuviai” 
bus statoma d’Alberto opera, 
“Mirusios akys”. Diriguos M. 
Bukša.

rinko Muzikos Industrijos 
Konvencijos Sekretorius, p. M. 
A. Minnie.

Parengime, kurį “Grandmo- 
thers” klubas turėjo neseniai 
Chicagoje, naudai fondo įstei
gimui močiutėms namų Chi
cagoje, programą pildė jų pa
čių choras. Choras susideda iš 
dviejų šimtų narių. Jauniausia 
choristė yra 37 metų amžiaus 
—o seniausia net 85 metų am
žiaus. Pasirodo, kad žmogus 
niekuomet nepersenas, dirbti 
naudingus ir gražius darbus.

riais garsais—kalbomis mintis sutinka laimė ir vargai, taip 
ir jausmus dalindamosi, įvaį- ir tautas.
riomis spalvomis pasipuošda- Nųgripizdome į tamsumą ir 
ma, įvairiais vaizdais pasiaįš- skurdą, lyg tasai užburtas dva- 
kindama savo paskirties nu- ras į piliakalnį, iš kur tik kai- 
jautimus ir uždavinius. 'kada pačiam vidurnakty pa- 

Ir lietuvių tautai skirta da- sigirs.davo dejonės kalnu pri- 
lia savaip gyventi ir jausti, segtųjų.
Tas savaip ir yra esminis pa-| Ar Napoleono karų paskalb- 
grindas, kuriuo tautos gyvena to Šukio: .išlaisvinti pavergtas 
ir vystosi. Tie skirtumai žino- tautas pasekmėje, ar didžiosios 
nijos dalelių vienų nuo 'kitų prancūzų revoliucijos šukių: 
yra nekieno nors išmislas. Di-(lygybę, broliškumas, — sukąu- 
džiųji tapytoja—motina gamta styta Europa pradėjo judėti;
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Duodam Paskolas ant 
Pirmų Morgičių

Chicagoj ir Apielinkėse, Lęngvaįs Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui naujų namų

Remkite Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

, CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St
TeL Boulevard 0014

Lietuvių Liaudies 
Dainos Anglų Kalba

Šiomis dienomis, Pribaičio 
knygynas, Kaune, išleido An
gliškai knygą “Old Lithuanian 
Song” (Senos lietuvių dainos). 
Buvęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto anglų kalbos lekto
rius, Adrianas Patersonas, iš
vertė šias dainas į anglų kal
bą. Įžanga šiai 95 puslapių 
knygai padarė dabartinis Uni
versiteto anglų kalbos lekto
rius, Martynas Lingsas.

Mums amerikiečiams bus 
smagu susilaukti šio be abe
jo įdomaus Reidinio.

Dresdeno opera yra 275 me
tų senumo. Pirmoji opera bu
vo pastatyta šioje operoj sau
sio 27 d., 1667 metuose. Buvo 
“II Teseo” ir jos kompozito
rius dabar nežinomas.

Jurgis Vašingtonas buvo di
delis ųiuzikos mėgėjas. Kada 
tiktai galėjo, jis lankė koncer
tus New Yorke ir Philadelphi- 
joje. Jis taipgi turėdavo muzi
kalius parengimus savo na
muose, kada tik buvo galima.

pradėjo atbusti apmirusios 
tautos. Vengrai, čekai, suomiai^ 
norvegai pagaliau ir latviai 
pasuka mielojo savo tautinio 
gyvenimo keliu. Lietuvoje me
tų metai slenka, o toji naujai 
suvirpinta tautų prisikėlimo 
banga bent kiek žymiau mus 
nepaliečia. Bajorija, šviesuo
menė paniekino liaudį, atitru
ko nuo jos ir gyveno persiė
musį svetimais net mums prie
šingais idealais; kalbėjo vi
siems nesuprantama kalba. O 
tautos sultys, liaudis, suvary
ta į kiautų, užsidarė jame ir 
ir merdi, skaidrindama saVo 
niūrų gyvenimą senovės dai
nomis, apeigomis ir pasako-

nudažė akių, kūno, plaukų 
spalvas. Toji pati didžioji kal
bų žinovė žmonijai tūkstan
čius, kalbų ir tarmių paskelbė. 
Žemę apsupo virpančiu oru, 
kurs skleidžia gyvenančių mal
das, dejones ir džiaugsmus. 
Krūtinėn įdėjo širdį, kuriai 
duota galimybė nujausti tai, 
kas nežinoma, nematoma, ne
įgirdima. Ir apsupo žmogų 
svaiginančia galybe meilės, ku
ri jį gaivina, skaidrina jo gy
venimo takus, padeda gyven
ti ir jausti.

Kiekviena tauta savo sukur
tą dalį pamilo. Susirado savo 
dievus, sudėjo jiems himnus; 
savo gyvenimą margina, puo
šia įvairiais džiaugsmais ir ai-;in‘s« Vienas, kitas moksleivis 
manomis.

Ir musų tautai buvo lemta 
susidaryti sau gražų gyvenimo tauta. Telkiasi. Jų būrys auga, 
pilnumą. Kaip paskirą mogų

praregi, pamato tas tamsu
mas, kuriosna nugrimzdusi

(Tęsinys pirmadienį)

MOKAME į
Dividendų už padėtus pinigus ‘

Kiekvieno asmens taupiniai yra 
Federal Savings & Loan Insurance

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

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

MFederalŠavings
8h AND LOAN ASSOCIAT1ON™AND LOAN ASSOCIAT1ON

•’ OF CHICAGO

2202
Telephone Canal 8887

W. Cermak Rd
Ben. J.

Chicago, III. ■
Kazanauskas, Secretary ■

ryto iki 5 v. v.
9 ryto iki 7 v. v.

RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 
Ketverge nuo 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Mitcheil’s TAVERN
2038 West North Avenue

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
abeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., Worth, III.

t.......... .................................... ....................
Phone Virginia 9780

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

nOLLYWOOD INN Prop.
Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago. III.k..........  J

Komp. J. Dambrauskas 
Pasitraukė iš Pareigų

Per šešiolika metų diriga
vęs Kauno Įgulos Bažnyčios 
chorą, kompozitorius J. Dam
brauskas pasitraukė iš šių 
pareigų. Komp. Dambrausko 
suorganizuotas choras buvo la
bai įžymus, giedojo ne vien 
bažnyčioj, bet ir koncertuose. 
Be religinio turinio kompozi
cijų, komp. Dambrauskas pa
raše daug įvairios ir vertingos 

■/•imuzikos.- Vienas‘ iš svarbiau
sių jo darbų praeituos metuo
se buvo pagrindiniai naujai at
kurta Miko Petrausko parašy
ta opera “Eglė, Žalčių Karalie
nė” ir jos pastatymas. Už šį 
darbą kompozitorius Dam
brauskas susilaukė gražių į- 
vertinimų.

Garsusis dainininkas jEzio 
Pinza turėjo garbės dalyvauti 
atidarymo vakare net trijų 
svarbiausių operų šiame sezo
ne Jis dainavo pricipalę rolę 
Moussorgsky operoj “Boris 
Godounoff” Chicagos operoj; 
vieną iš svarbiųjų rolių Verdi 
“Simone Boccanegro” Metro
politan operoj, New Yorke ir 
vėl “Boris Godounoff” istoriš
koj Muzikos Akademijoj, Phi- 
ladelphijoj.

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

kiusieji Gaus Atminčiai Po Gražų Suvenyrą ir Po Kalendorių

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
S 0 K 0 L Ų 

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Garsinkitės “N-nose”

Ar Žinote, Kad:
Yra apskaitliuojama, kad 

Amerika praleidžia $80,000,000 
kas metai muzikaliams instru
mentams. šias skaitlines su-

Tėvas Asistuos 
Dukters Koncerte

Mes vis tankiau ir tankiau 
turime malonumo matyti ir 
girdėti tėvą ir dukterį dalyvau-J 
jaut vienoj programoj. Praei- I 
tą sekmadienį matėm muzi
kos Juozo Saurio sumokinta v 
ir jo diriguojamą Vyčių Choro 
programą. Šiose “1940 metų 
įvairumuos” gėrėjomės dviem 
lokių numeriais, kuriuose pa
sižymėjo ponų Saunų duktė, 
Genovaitė. Pasirodo, kad Geno
vaitė yra ne vien gabi šokėja, 
bet ji pati tvarkė ir sumokino 
visus šokių numerius. Jos ar
tistiškas skonis pasirodė ir 
choro sugrupavime.

Sekantį penktadienį, kitos 
musų muzikalūs šeimos nariai 
pildys koncertą D o w n e r s 

į. Šio 
solistė

MADOS

20

EGG _________________ $6.00
NUT _________________ $6.00
LUMP .............................. $6.00
MINE RUN __________  $5.75
STOKER Screenings.... $5.20

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

/. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

koncerto
bus mums gerai žinoma ir ga
bi pianistė, Silvija Saboniutė- 
McElroy. Asistuojantis solistas 
bus jos tėvas, tas populiaris 
baritonas, Kastas Sabonis. 
Programa bus įdomi, nes Sil
vija nuolatos studijuoja ir jos 
mtuziazmas muzikai nuolatos 
didėja.

“Kita gera naujiena” rašo 
man Silvija, “yra, kad mana 
vyras, Jurgis, tik ką pardavė 
vieną iš savo parašytų ir tik
rai gerų vieno akto veikalų 
Dramos Leidinių kompanijai. 
Yra sakoma, kad pirmasis 
ingsnis visuomet sunkiausias.”

Geriausio pasisekimo vi
siems šios artistiškų gabumų 
šeimos nariams, kaip Leoka
dijai ir Kaštui Saboniams, 
aip ir jų vaikams, visuose jų 

žingsniuose muzikos pasauly
je.

Kudirkos
Atminimui
(St. Šimkaus kalba, pasakyta 
š. m. gruodžio 10 d. V. D. U. 
Stud. Korp. “Ąžuolas” 
40 m. Kudirkos mirties
*l)

minint 
sukak-

Po pasaulio klonius ir kal
nus gūžtomis apsigyvenusi 
žmonija, kaip augmenys, sau
lės šildoma auga, vystosi, įvai-

&&&&&&

Šitas 100 Šmotų Stalinis Setas, Kaip Jis paveiksle Matos, Galima Pirkti Tiktai už $9-95, 
Mokant po 50 Centų į Savaitę. Pirkėjai, Kurie Pirks Iš Budriko Krautuvės Prekių Vertės 

$49-00, Gaus Šitą 100 Šmotų Stalini Setą DYKAI!

FDRNITURE HOUSE
3409 SOUTH HALSTED STREET TEL. YARDS 3088

Nedėlios Vakare Nuo 5:30 iki 6;30 Yra Leidžiamas žymus Radio Programas iš Stoties WCFL—970 k

4363

No. 4363—Graži dviejų šmotų 
suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18 ir 20; taipgi 30, 32, 34, 36, 
38 ir 40.

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

NAUJIENOS Patiem D^L 
1789 S. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdeda 18 eentų far prašau 

atriesti maa pavysdį No « 

Mforai , , ■>.«, , per krutiną

.(Vardas ir pavanU)

VHMaa Ar mhtija)
......................................... i ..
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VARGŠE TA “VINCENT1NE” VĖLIAVA!
IKI KO JI DASIGYVENO! - =Kaino

Žinios ir Prisiminimai iš Roselando Praeities

Seniausia iš pašalpinių drau
gijų Roselande buvo “Vincen- 
tinė” ir “Petrinė”. Abidvi kal
bamos draugijos išgyvavo “Ro
žių žeme j” po virš 30 metų. Su 
pabaiga pereitų metų abidvi 
buvo likviduotos ir pinigais pa
sidalinta. .

“Vincentinės” draugijos vė
liavą vienas narys atpirko ir 
dabar rengiasi ją išleisti išlai- 
mėjimui.

Vargšė ta švento Vincento 
vėliava — ką ji dasigyveno! O 
kiek sykių ji buvo šventu van
deniu šventinta, kiek poterių 
po jos priedanga kalbėta. Kaip 
ji jausis, kada bus laimėjimui 
leidžiama, bijodama patekti į 
bedievio rankas!

Buvusi lietuvių “spulka”
United Lithuanian Building 

and Doan Association, vietos 
lietuvių spulka, per daugelį 
metų Roselande gyvavusi, apie 
du metai atgal užbaigė savo 
vargingą gyvenimą, nors, tiesą 
pasakius, dar dalykai nėra 
baigti. Pinigai dar nėra atmo
kėti spulkos dalininkams.

Kalbama spulka buvo vado
vaujama katalikų srovės žmo
nių ir jos buveinė daugiausia 
buvo parapijos pobažnytin’ame 
skiepe.

Kartą spulkoj buvo iškilęs 
didelis skandalas, kuris jai už
davė mirtiną smūgį. Dėl to 
skandalo bendrovės vardas bu
vo pagadintas ir po to ji nebe
turėjo jokio pasitikėjimo.

Dėl iškilusio skandalo buvo 
kaltinami v enas žymus Bose 
lando biznierius ir jo sūnūs. 
Vienas buvo spulkos raštinin
kas, o kitas kasierius. Jie, kaip 
aiškino teisme, supirko spulkos 
pinigais netinkamų bonų, už tai 
gaudami gerą komišiną. Ta* 
pasielgimas teko spręsti teisme 
ir jie buvo apkaltinti. Už jų 
nusikaitimą pinigiškai nukentė
jo jų bondsmanai Stasevičiua 
ir Prajovus.

Neskyrė receiverio
Po tų įvykių spulka gyvavo 

dar ilgai tol, kol valdžia nepra
dėjo pertvarkyti bankus ir 
spulkas.

United Lithuanian Building 
and Loan Association spulkai 
buvo patarta likviduotis. Bet 

■r aaBBaKEamBflaeaBBmmmainraaMaeBDKaBnasmmHUMsnHMHnan
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Ernams

kadangi jos finansai buvo tvar
koje, tai . valdžia neskyrė recei
verio, bet leido patiems užbaig
ti spulkos likvidaciją.

Vėliau prie progos parašysiu 
apie kitas draugijas ir ap’c bu
vusius biznierius.

Steigia jaunimo skyrių
Pereitą sekmadienį, sausio 

28 dieną, buvo surengta net du 
parengimai, būtent, Golden 
Star Kliubo metinis bankietas, 
kuris įvyko Darbininkų svetai
nėje, 10413 Michigan Avė., ir 
Visų šventų parapijos irgi, ro
dos, metinis parengimas para
pijos naudai parapijos pobažrf 
nytiniame skiepe.

Golden Star Kliubo bankie
tas nusisekė neblogai, bet buvo 
mažesnis negu pereitų metų. 
Tam priežastis, tur būt, buvo 
ta, kad du parengimai pasitai
kė viena diena.

Golden Star Kliubąs savo me
tiniame susirinkime nutarė prie 
kliubo turėti jaunimo skyrių, 
prie kurio priklausantis jauni
mas turės mokėti metinę mo
kestį, rodos, $2. Kliubas savo 
kliubavietę nuo 108 Si. perkėlė 
į senąją vietą, 107 St.

Steigia Sporto Skyrių.
United Lithuanian American 

Citizens Club of 9 ward savo 
metiniame susirinkime nutarė 
turėti sporto skyrių. Sumanyto
jai sporto skyriaus yra Al. Pet
ronis, Čiuželis ir Kezis. Suma
nytojai, kuriems ir pavesta su
organizuoti sporto skyrių, ne
reikalausią iš klubo finansinė* 
paramos. Jie mano sporto sky
rių palaikyti iš parengimų.

Klubo metiniame susirinkime 
nutaria surengti pirmas pikni
kas gegužės 5 d., L. Sruogio 
darže, Riverdale. Untanas

Pasilinksminimo 
Vakaras

Rytoj Šv. Marijos Parapijos 
nariai rengia pasilinksminimo 
vakarą, kuris įvyks parapijos 
svetainėje, prie 35-tos gatvės 
ir So. Union Avė. Pradžia 7 
vai. vak.

Kviečia,
Rengėjai ir Valdyba.

Budriko Radio Valan
da ir Oro Teatras

Sekmadienio vakare, nuo 
5:30 iki 6:30 vai., vasario 4 
dieną, bus puikus Budriko ra
dio programas iš stoties WCFL 
970 k. Programe dalyvaus dvi
gubas parin'ktinjų dainininkų 
kvartetas ir žymi solistė, p-lė 
Jadvyga Gricailė, soprano.' 
Jiems akompanuos didžiule 
Studio Orkestrą. Be daininin
kų ir orkestrus bus dar vaidy- 
lų grupė su savo įdomia dra
ma, ir bus daug naudingų pa
tarimų. Programas yra tvarko
mas ir leidžiamas Jos. F. Bud
riko Rakandų ir Radio Krau
tuvės, 3409 So. Halsted St., tel. 
Yards 3088. —Pranešėjas

Žavinč’os Dainos, Sma
gi Muzika Linksmins 
Klausytojus

Primintina radio klausyto
jams užsista'yti savo radio ry
toj reguliariu laiku 11:30 vai 
prieš piet ant stoties WGES ir 
pasiklausyti gražaus ir įdomaus 
programo, leidžiamo pastango
mis Progress Furniture Com- 
pany Krautuvės, 3224 South' 
Halsted Street.

Programo išpildyme daly
vaus žymus menininkai ir me
nininkės, kurie žavės klausyto
jus. Prie to, bus žingeidi! žino
ti radio klausytojams, kuriems 
reikia namams reikmenų, kad 
šiomis dienomis Progress Krau
tuvėj eina didis vasario mėne
sio išpardavimas naujų madų 
prekių sumažintomis kainomis. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. Z.

Krautuvninkai 
Rengia Savo 
Vakara

Sekmadienį, vasario 4 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted gt., pirmam aukšte 
įvyks mėsininkų ir grosernin- 
kų vakaras.

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

Kviečia Valdyba.
(Skelb.)

Vasario 3 d., 1940
š’rdinvai kviečiame jus ir jūsų draugus į Iš
kilmingą Atidarymą musų naujai pertaisytos būs
tinės šeštadienį vasario 3 d, 1940 nuo 9 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro.

Mokame už santau
pas, Apdraustas iki 
$5,000.00.

FAIRFIELOSAVINGS&LJANASS’N
Įsteigta 1892.

2729 W. Cermak Rd., Chicago
• MMB MBa asm BBM BBBM BBi BBBB BBBB» BBBI BBB M. BBI

Į DOVANOMS KUPONAS
Su šiuo kuponu padavėjas gaus dykai dovanų, 

1 atidarydamas naują sąskaitą už $1.00 ar dau- 
| giau.

Aukštos Rusios Garantuoti Vartoti
KARAI

NEREIKIA ĮMOKĖJIMO
ARBA, JŪSŲ SENASIS KARAS ATSTOS {MOKĖJIMĄ 

DYKAI 1940 LAISNES FLEITA
JEI TURITE DARBĄ, NEBUS DAUGIAU TRUGDYMŲ 

NĖ ATIDĖLIOJIMŲ
TUOJAU PRISTATYMAS

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

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

I Uvv push button radio—Oldsmobile šildytuvai, elektros vvV 
laikrodis ir balti tairai. Kaip naujas. Tikras pirkinys1 PACKARD—4 dųrų Sedan, De Luxe, 6 cilinderių

CHEVROLET sedan—geri tairai, maleva 
kaip naujas ...................... ............................ .........

PONTIAC—4 durų trunk-sedan tobulas. 
T'ktai .... ........................ ......... ...........................

OLDSMOBILE, sedan, trunkas, šildytuvas, side- 
mountinffs—kaip naujas ................................1934 PLYMOUTH, sedan, labai geras šeipas, bargenas 

NEUŽMIRŠKITE DYKAI GAUNAMO LAISNIO. 
Geresniems Pirkiniams!—Pasimatykite su BENNETT.

BENNETT MOTOR FINANCE
1315 WEST 63rd STREET

ARTI THROOP STREET NORMAL 3180

1936
1935
1935

Northsidiečiai, 
Atsineškit Kortas 
Ir Kauliukus

“Padirbę Jm” vilniečių 
sušelpimui

Rytoj, tai yra vasario 4 d., 
visį vykini į J. Grigaičio sve
tainę, 3801 W. Arm.'tage Avė., 
kur SLA 226 kuopos yra rcn 
giamas bunco ir kortavimo va
karas. q

Kadangi ši taajr Vakaras yra 
rengiamas Vilniaus naudai, tai 
ne tik northsidiečių tarpe, bet 
ir kilų kolonijų geros valios 
lietuviuose rado didelį prijau
timą. H

Šitos kuopos darbščioji ko
misija yra išpardavusi iš anks 
o apie pusantro 'šimto tikietų. 

Galima tikėtis, kad apie tiek 
pat pribus tokių, kurie nesu 
spėjo tikietus nusipirkti iš ank
sto.

O kadangi visi turės lošti ar 
jun'co ar kortomis, tai reikės 
.iaug kortų ir kauliukų. Kurie 
turite kortų ar kauliukų, pra
šome atsinešti, nes svetainė.; 
aprūpinti tiek daug tomis reik 
menomis bus persuhku.

Dovanų yra surinkta laba, 
laug, tad visi lošėjai jų gaus.

K. č.

Pranešimas
šiuomi pranešame, kad Ona 

Davginienė buvusi “Naujienų’ 
.ton tęs te pasilieka “Naujienų’ 
darbuotoja ir toliaus.

Norėdami su ja pasimatyti 
galite ją pašaukti Tel. ENGle 
wood 6530.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLU SALftTE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

$360
1245
$235
$245
$145

JUOKAI
Vyro C harukteristi ka

Spaudos atstovai aplanko 
nebejauną novelistę ir ją pa
sveikina premijos apdovanoji
mo proga. Vienas žurnalistas 
įsidrąsina ir paklausia:

“Kodėl, panelė laureate, vis 
dar iki šiol nesiryžtai ištekė
ti?”

Novelistė metusi žvilgsnį į 
akyplėšą laikraštininką sako:

“Pas mane namie yra trys 
dalykėliai kurie puikiai cha
rakterizuoja šių dienų vyrą.”

Visiems parupo sužinoti apie

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS Į 20 METŲ

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

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

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

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

COOK COUNTY FINANCE CO.
1310 W. 63rd STREET (Prie Loomis)

kokius dalykėlius novelistė gal
voja.

“Tai yra”, sako rašytoja, 
“šuo, kurs loja nuo pat ryto, 
napuga kuri keikia pietų me- 
*u ir khtė kuri kiauras naktis 
lankioja svetimais pakie

miais.”
V ėdu s i ų Pa s i k a l b ė ji m a s

Vyras žmonai: Kokia graži 
fotografija. Tu joje kai]) gyva. 
Ir pamanyk tik, juk lai mo
mento nuotrauka.

'Žmona:—Kodėl tu manai,
kad momento?

Vyras.—O kaip-gi: burna už
daryta !

AUDITORIUM
RESTAURANT

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

P. BALČHJMAS ir 
M. KOVARSKI. Sav.

STOP YOUR PILĖ 
SO WORRIES

d a u g i a u • ---- -------
kentėti? Štai proga pasveikti be 
ncitio piaustymų operacijos, be 
skausmo ir laiko sugaišties. 20 
metų patyręs specialistas dakta
ras pasiūlo pagelbą įtikinimui 
už $2 ar 3 už $5. Rimtose ligo
se—1 iki 3 Kraujo Indų norma
vimo gydymą įrodymui absolutį 
šgydymą laike 1 iki 10 dienų. 

''■”«tnbcto kraujavimą— sustabdo 
dribimą, šlapavimą, pūtimą, ir 
skausmą. Namų gydymui vaistų 
dėžė už $1.00. Ekzaminavimas — 
nieko. Atidėjimai yra pavojus. 
Kam laukti, šaukis šiandien ar 
rašyk naminio gydymo.

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

20 metų patyręs specialistas
1869 N. DAMEN AVENUE

Įėjimas per kampinę krautuvę, 
antras aukštas.

Telefonas ARMITAGE 8200
NA-11-39

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti | tas Krautuves, 
kuries Skelbiasi Naojien—.

PROGRAMAS:—Chorai, Kalbos, Muzika, Vodeville, 
Sportas. Dalyvauja Radio Artistai, Kelios Orkestros, 

2 American Legion Benai

PO PROGRAMO ŠOKIAI IR CABARET PARTY

Lietuvos Nepriklausomybės Švente!
CICERO STADIONE

19th ir 52nd Avenue -- Cicero

SEKMADIENI Jf
Vasario*)

|

i

j PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIET



šeštadienis, vasario Š, 1940 NAUJIENOS, Chicago, HL

D’ena !Ž Dianos Rytojaus “Lietuvių Dieuos” Rengėjai

Jau
Pasveiko

BRIGHTON 'PARK — l’ėr 
pareitus šalčius liga buvo pa
lietus ir ir batsiuvį (shoema- 
ker) M. Palionį, 4648 So. Rock- 
well St. Matomai ligonis jau 
pasveiko, nes vėl kald ir siuva 
visokius hidterų ir vynj batu
kus.

JĮ gydė Dt. A. J. Rlerliash, 
756 W. 35th St.

—Kosfmhčbis

SITUATION WANTĖD 
Ieško Darbo , .

keal estate to exchange
Namai žemė Mainais

VfeRŠONAL

PAIĖŠKAU DRAUGŲ, KURIE 
buvo. “draftyti” į kąriuomenę Oct. 
1, 1918 iš. Chicago, iii. į Jefferson 
Batrack, Misš'ouri. iVfah labai Rei
kalinga dėl Valdžios . dalykų. Pra
šau atsišaukti šiūb adresų ANTON 
STREtKIS, 59 Exėter Si., Arlirtg- 
toh, Mūšs.

IEŠKAU DARBO už bartenderį. 
Galiu Ir porterio darbą dirbti. Už- 
mažą atlyginimą, esu nėgirtuoklis 
r—teisingas. Rašyti 1739 So. Halsted 
St. Bdx 1154.

llELP WANTED—-MALĖ 
Darbininkų Reikia

MAINYS 3 NAUJAS nešildomas 
krautuves šiaurės vakaruose 69 ir 
lockvvell gat. Duos lysą drabužių, 
oaldų ar moterų drabužių krautu
vei, žema renda, $2100.00. Reikalin
ga apartmentų. Dorchester 0883.

Buvo Susirgęs 
Mechanikas

18 APYLINKft — Andai, 
suhknkai buvo susirgęs gferdi 
žinomas mechanikas, John 
Mikšis, kurs yra . valdytojas 
Palace Garage, 724-26 W. 19 
St.

Dabar p. Mikšis jau pasvei
kęs. Jį gydė Dr. V. A. Šimkus.

Mechanikas Mikšis minėtu 
Udrč’su taiso aiitotmobiliUs ir 
trokus. —-KostumeYis

šldi jaunuoliai, kurie sdHeiigė rytojaus “Lietuvių Dienų’’ Li'etliyos; hėprik- 
IdUšoihybės 22 metų Sukaktiėš jiahiiiVėjiihiii. Iškilmės įvyks Vy'toj. po p'eto 
Cicero Stddi'oile, prie 19-tos iV 52hU Aveli be.

FotbgVafijOj kartu su reUgėjhts yiii grUįiė SVečių, kliiie dalyvavo posėdy j, 
kūV paYėikSlės buvo trauktas.

Priešakyj (iš kaitės dešiiieU) Aiillibily Žilius, Jdhii Shulmisti-ds, Aini Ja
kaitis-, Peter Vaičiūnas (ižd.); mtiš Grigailiš (“N.” FedaklbHUš), kbhštilas jl\ 
Daužvardis, Jack L. JUozaitiS IbitmmibkdS) > St'dn!fey ŠtūšUitiš (sOkt.), Mary 
Brazauskas, Phil Krause (vicfe-pVež.). VidUtyj: Jbliii ‘CdVdbUš, MatgUPėt Itož- 
lauskas, Juozas Poshka, Stejihahi'ė Mockus, CUhUVe JėUsėyrčė^ Al. Kiššiėl, Ann 
Woicčk, Anthony Rudis, Mar.y JUOžhiHš’, Jbšė|)h Mhžtmhliiš•, Alld Šthkiėh, J0- 
sejph Žukas, Anh Jatis, Whitney Tarutis. Užpakalyj: Dr. John Poška, J. 
Wėnčkūs, Anthony Vaivada, Al. G. ktiinškiš, Wni. S'ėbastihn, Paul Grigaitis, 
hay Dartz. 11

VALDŽIA SAUKIA DAUG LIETUVIU 
PILIETYBES KVOTIMAMS

RAiE&KAU AČŠlVfebltaUI MO
TERS. Mano amžius yra 45 metai. 
Rašyti Box 1133, 17$9 So. Halsted 
st., chicago, iii.

REIKALINGA PATYRUSIŲ vy
rų dirbti farmoje. Rašykite 1739 
So. Halsted St., Box 1153.

PAIĖŠKAU ApSIVEDIMUI drąu- 
jOj 48 iki 58, kad dirbto— ne W. 
?.\ A. ir būtų pašiturihli. Aš esu 
našlė. 48. metų? ttiriii naują- Rašyki
te 1739 So. iialsted Št., Box 1155.

REIKALINGAS KRiA U Č I U S. 
Turi būti patyręs visam kriaučys- 
tės darbe, blaivas, atsakomingas— 
nuolatinis darbas. Mokestis gera. 
Atsišaukite tuojaus. 3113 West 111 
St. Beverly 4314.

faIiMs for sale
Ūkiai Pardavimui

MAŽA FARMA — apie 2 akrų 
grįstas privačias kelias—arti Hig- 
gens ir Mannheim kelio. Kaina $750 
—$150 pinigais, $10 į mėnesį. 
Box 1162, 1739 So. Halsted St.

RAiEškAū Pusamžės mo
ters prie biznio: linksmos, lais- 
ydį. 'iUėištogos^ inokahčios rašyti, 
apsukrios bizpyjė; turinčios pinigų 
arba biznĮ: . Aš turiu tris tukstdn- 
čius—atsišaukite raštu. 1739 South 
Halsted St., Box 1150.

HELt WANT^b—-ŽEMALE = 
...Darbininkių Reikia

REIKALINGAS PATYRĘS drai- 
veris vairuoti troką. 1823 South 
Union Avenue.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS dėl vai
kino, merginos arba ženotos poros. 

7127 So. Rockvvell Street.

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

ialsted St.

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

Box 1160, 1739 So. Halsted St.

Šaunios 
Vestuvės

NeačlJieriy, sausio ŽS <1., šv. 
Jurgio bažnyčioj kun. Petraus
kas surišo moterystės ryšiu 
jaunų porų—Juozų Bekinų sti 
p-le Bernice Balis, .‘1222 So. 
Wallace St. Per vestuvių cere
monijas J. Metelinas giedojo 
solo, Avė Maria, o jaunavedžio 
sesutė, Matie Gibbons, švelniai 
ir jausmingai pagiedojo jiems 
“I Love You Truly”.

Po to visi vestuvių brolaičiai, 
pamerges ir jaunavedžiai apsu
ko miestų, atlankė graborių p. 
Mažeikų, kuris nuo automobi
lio siisižeidimo jau ilgas laikas 
kaip gydosi šv. Kryžiaus ligon- 
buty, užsuko pas fotografų, ki
tur, ir tada sugrįžo į Lietuvių 
Auditorijų.

Apie aštuntų vai. buvo ves
tuvių vakarienė. Prie garbės

Bet Daugelis Neišlaiko; Žinutės Iš 18LtbS 
Apylinkės Gyvehiiho

18 APYLINKĖ. — šiomis 
dienomis Dėdė Šamas šaukia 
kamantinėjimui daug musli 
žmonių pilietybės reikalu. Per 
pastarąsias dvi savaites pašali- 
ke daugiau kaip dvidešimt lie
tuvių, bet retės kuris iš jų iš
laikė kvbtiinuš — neprisirengė. 
Dabar yrU naujas vyriausias 
kvotėjas. Jis gana daug klausi
nėja iš Amerikos istorijos. Ne
išlaikę kvotimų siunčiami į va
karines 
nų.

savo gyevnamudsius kamba
rius.

* :Į: *

Simonas M. Skūddš, iaid'dtu- 
Vių direktorius, įsitaisė hdujų 
“stokerį“ — autbihdtų ktireHti 
pačių.

ihokyklas 90-čiai die-

Vesti! veš
dienomis apsivedė p. 

Cliernauckas su Vik- 
Jauniem-

Kas Neaisilankys^ 
Turės Užsimokėti 
80č Pabaudos!

—------------- į.

ttytoj 4tiėtovbš Ųktoihkb” 
kbncettas su šbkia*i$

REIKALINGA SKUDURŲ SKIR
STYTOJŲ ,dąrbas nuolatinis. 
WESTER PAPER GRADING CO.

1101 So., Fairhęld Avė.
Vah BUten 6151

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

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.

PRIE IRVING PARK kelio arti 
Mannhcim kelio, apie 23,000 ketv. 
pėdų, lengvos žemės. Kaina $495— 
$100 pinigais. Box 1159, 1739 So. 
Halsted St.

nosios tėveliai, jaunųjų artimi 
gentys ir kun. Petrauskas sū 
kun, Gandu. Po vakarienės kdi 
kurie svečiai tuojaus apleido 
pokilio viėtų, o kiti viešėjo lig 
ankstyvo ryto.

Rytojaus vakare, jaunųjų ar
timi gentys ir kaimynai susi
rinko pas ponus Račiūnus į 
Auditorijos Tavernų. Jie buvb 
užkviesti čionai todėl, kad* po
nia Račiūnienė yra jaunosios 
artima giminaitė. Račiūnų jau
kioje vietoje buvo galima ir 
pašokti ir stalus valgilii paties-

šiomis 
Vytautas 
tori ja S’ausgalvyte. 
Šiems, šliUbų davę, 
blevb bažnyčioje kun. Justinas 
(Victoras) Mikaitis, jaunojo dė
dė. žmonių buvo, kaip bažny
čioje, taip ir vestuvėse, apsčiai,

* >|S *

Muzikaš p. Petraitis atsidarė 
muzikos krautuvę ir mokyklų, 
666 W. 18 St.

Juozas Žitkus susidurino sa
vo gyvenimo kartibaritiš ir iš- 
rendavo likusius.

’★ S|4 *

P-as Julius Savickas Su sū
numi atidarė šokių šalę prie 
taveVno, 1720 S. tlniori Avė.

* sĮe * t,

P-dš Kaži hliėVhŠ Miku t eki s

Ryloj Wčšt Side sv'ėtUiiiSj'e, 
2244 W. 23i’d Plače, pi'adėddrit 
5:30* valandų vakarė, skambės 
gražids dainbs ir rinktina lie
tuviška hiužika. Taiįigi bus gra
žus teatras, ktirį išpildys atšižy- 
m-eję dHišidi. Vis'ų programų

ATIDOS! REIKALINGA vidur
amžes Įhoterš, 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.

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

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

žmonės. Linkiu jiems daug lai
mės;

Irgi apsives
Veikiai kitas gražus jaunuti- » • ' ♦ 

lis priims “stonų moterystės“. 
Tai Edwardas Dau jotis nu'o 
llublė gatvės. Geras jaunimas 
neturi blogų laikų.

Trttmp'dš žihhtėš iš lifetUvių 
gyvehini'6

Juozapas F. Badžius, laidotu
vių direktorius, persimodeliavo

jali
su-

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

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

Negana to, dar ir trečių die
nų kaikurie tas vestuves minė
jo, bet pas jaunosios tėvelius, 
Jonų ir Maga lenų Balis, prie 
kurių pasiliko gyventi jų ište
kėjusi dukrelė už Jiidžo Reki- 
no, gerai žinoti to B’ridg'epbtto
jaiinudlfo. Kaimynai

n Gėtės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GfiLlNINKAS mams 
4180 Archer AVenue 

Phone LAFAYEtTĘ 5800

Išsiėmė Leidimus
Vcdybohls

(thieagoj)

Edward G. Lendabarkerį 21, 
su Petrohclla ’Gerigte, 20

JoseĮih Pbii'šėt, 21,' ŠU Lteohė
Lųtackds, 10

WiIltoiH Ragais, '21, SU Aftn 
Gailius, 29

vakarėlį savo dukters Helehbs 
gimtadieniui' paminėti. ItapĮjy 
Birlhday to vinį, Hėlen!

Juozukas Kuzmicku tis
sveiksta. Prieš du iheilesiU
sirgo rėuniatizmu. ‘Gdvo Vėūma- 
tikos širdies įd’egiiiid. Išbūv'o li
goninėje apie dii mėhėšiU. Grį
žo nhiho, bet dar tliVės 1'oVoje 
gulėti apfe tris mėliteštoš. ištik
ši o j ime “Naujiteito“ (pagelbsti 
kiti du broliukai.

* i

“Broliai ir sėsėrs“ husitarė 
rengti “bUiicd” lošimų, komisi
ja iš pįi. fcikitehėš’, JUčėviči’ėhėš 
ir GūmbU tiėiiės pViVėhgė ir 
tvarko rėikulUš; įvyks Už p'oroš 
savaičių. ,

* i'f * ,

George Jakubauskas, buvęs 
18-kietis, “Brolių ir Seserų“ 
bihiiiuihkaš, atsidavė ihaišto 
kVdlituVę 3541 Š. iialsted St.

* *
Jau miėštaš įdėj'6 žttiiaš iv 

rauUuiias švi'ėsaš |)ri‘e Uahal it 
i 3 gaiviu. —iJyhsas.

a Auriu ■ ^Siunčiam GėlesLOVEIKISvS-;x.į
, y, Dalis

KViETKINlNKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

TęĮ. YĄRDS ,7W

lieikdlildja
PerskiUtį

Annd Y’eškėš hito Stahlėy
Yeskes

Sophie Tdhkfe htib VitloV k.
Tanke

TARP

££

Gavo
Perskiltas

Hazct ŠtUihp Uuo DaUi'cl
Stump

»iia oti •

■S NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BflRSKIS FURHiTURE HOUSE, lec 
“‘THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phohe Yards 5069

ras, vadovaujant muzikai J. 
•Siauriui.

Po progtaiiib bus šokidi pti'e 
rinktinos liėhty Petets drk’ėst- 
roš, po vddOvybe di’dti'gijbs ba
rio, Petro Ruddkb. ;

Kviečiame draugijos narius 
ir lietuvių visuomenė dalyvau
ti dt’-jos “Lietuvos Ūkininko“ 
metiniam parengime. Vakaro 
renginio koi\iitotas, P- Š’dpališ, 
J. MdbtinkUSj ii: P. Sabijbhaitiš, 
kuo gražiaįisįaį) visk^ prir'engė 
it praheša, kad . visi, kiltie dtši- 
lailkys, linksniai vakatų pria- 
iteiš. ....

Dar priiilinli'nd, kad ki’ėkvib- 
iiaš natys-, kuris hedtsilabkVs 
šį įiatehgiiiių, turės UžsiiijĮiįikėli 
po 8bc į tlrdUgi j Oš iždų.

Prdįbaiitoš prhšidės ly$ito 
5:Sb vdl. Vdkidtb. įždiiįgd foc, 
šbkidliis — 25b. Šokidi prd^id’eš 
g vdl. —U. Pfdhihfeite;

Už&avghią
Pats

vukdtų>, vdšdtib S d., ted- 
^ėpdMfeči'di bižhifeHdi W. it J. 
Pdliohiai bengiu gražių “UŽįjK- 
vėiiitį pai^’ to (stote Td- 
V’ėHibje”į 3&to S. Hhlštod Ši.

kaip būvu gdtšihta vakAV 
“kdli j teitose’’, bds fttožika ir 
gdfcdlįš Užkdhdžidi Vfeltoi. '

Skelbimai Naujienbs'e 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

RfelKALINGA MERGINA PA
GELBĖTI į taverną. Atsišaukite 
34Ž7 So. Wallace St.

RENDAI 6 KAMBARIŲ FLA- 
TAS, garu apšildomi. Taipgi 5 kam
bariai pečium šildomi. Atsišaukite 
Tel. CANAL 2183.

Pagerbi; Diaūghs 
& if V-. R iiitlU s

ŠKteib ^7 <1. skrtiiiiilįSis <iHh- 
įjų hllkyk šUsitiiikb feftlvihgbj'ė 

mų ir gerbiamų N. ir V. Klimų 
šeinių jų 25 mėtų žėnybinlo gy
venimo proga.

per unngėiĮ mėtų urau'gm 
iižiidikd kfėlikt- 

Vę Į/d dnlBšti 4516 &). 'Cdii- 
feHifd Avė. RHklatis'd jiriė fei- 
ŠtUeib iitobb. ir Vėli .Užitod dtšh- 
k'diiiing^ vietų, l'd'd hėštebėtihhy 
kati taip šakitiingai šiisiVinkn 
šVfefchį į įjagėriiinid įitibliį.

i)rg. kliiii iį vyVfešhyšiš šd- 
fthš, alitiafęš p^ngvanių, va- 
kVbetė ’clFg. J; Stmghilį tižhiVti 
biHiiĮiiihkb Vifelų. i^itiiiiiiiiikdš 
įiakvi'ėtė bitę dalyviu iš- 
Vėikšli tiiiiilisi laiįi apiė gėVbih- 
ftitte jbbili&toš', taib abię ^ačia 
nitotį. Viši kalbėtojai iuikbjd 
ktva gėviaušibs kinlifeš jnbiian- 
laftišj karto atžymėjo kad ir 
foiiatlš klihiai pašilikltį iife lik; 
savo namų gerais šeimininkais, 
b’ėt it višUdhiėhiškamė gyvieni- 
ma.

bVg. N. Klimas, tdiį) kd kilb, 
savo kalbbjė pažytoėju, kad 
jdto višada VUįM višUbtoaniški 
Skalai it kvielė tom šv^iuš, 
kum dar to&a feištoėfo kito- 
bo Hat-iaiš1, štoii į kitoba.

Pudlbš eiga bUvd iiUošfekJI U* 
naujoviška. Už tai daug kfėdi- 
tb tenka dbg. kiitoui;

Svečiai buvo pavaišinti labai

TIKTAI PATYRUSIOS MERGI
NOS prie drėsių, kvieikų ir plunk
sninių novėltiės. 121 So. Market St. 
2 lubos.

SUSIRINKIMAI
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. Laūrinaviche, 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.

— llelėn Chapas, rašt.
SiMANO DAUKANTO DR-JOS 

inėriesihiš narių fe&MHtottfnas įvyks 
šėkinadiėnį, vdšario 4 d., 12 vai. 
dieną ’Chi^agos Lietuvių Auditori
jos svetą 3133 Šo. Halsted St. Susi- 
tihkimaš yra svarbus, nes yra svar
bių klausihių apsvdrstyti.

—P. K., sekr.
t>. L: K. VYTAUTO KLIUBO

visi pirmininkai ir pirmininkės 4 
d. vasario, 21(51 St. Catherine S t. 
East rūbšia Vakarienę su gėrimais 
it kū^tūis užkandžiais. Kviečiame 
škąitlihjgiaūsia atsiląnkytt Pradžia 
5:30 vakaro. —A. Celkis, sekr.

DRAGUYŠTĖS SALDŽ. ŠIRDIES 
VIEŠPATIES JĖZAUS narių mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, vasario 4 d., 1 vai. popiet Chic. 
Lithuanian Community Center, 
3133 £3b. Halsted ^’t. Prašome atsi- 
ihnkyti. Frdnk Bakutis nut. rašt.

(< .LIET. MOTERŲ DRAUGIJOS 
“Abšvietos” harilį ihenesinis susi- 
tihkitoąs įvyks įsektoadienį, vasario 
‘4 d.—Sandaros Kliūoė 2:00 vai. po 
iiet. Knygų Peržiūrėjimo Komisi- 

1 išaūos , metiūį rdjjbrtą. Taipgi, 
poniięįja Buhco rehgti dėl Marijos 
tibgelidnienėš Pahiinklo Fondo, iš- 
uds tapbrtį Būhco Party, kuti 

įvykš ygsTario; 21, Lietuvių Audito- 
rįjoj. Visas Jctfi'ė’čiaŪAe skaitlingai 
dtšilahkyti. S'eiiojį pirmininkė — 

—A. Miščikaitienė.
S GARSAUS, VARDO LIE- 
IŲ nūHų toėnes^n^s susi" 

įvyks hedėllbj, vasario 4
d.-, pas C. KrikSbiŪhą, 4501 South 
Ashland Avė. Ptadžia 2 vai. popiet. 
Neūžhiitškitb, kad tą pačią diedą 
AŪ*a Dtatigijoš Balius Sadie Haw- 
kepš . Da'ncė Libfetty Grove svet., 
4615 S; Mdžatt St Būs gražių Dodr 
Prizbs. —B. Jalinskas, rašt

Saikiai, yįVdč gŪšĮjadinių rupes- 
tighiiias valgiu gaminime vi- 
Šiį dalyvių buvb labai maloniai 

šUliklaš.
Nukibtos gVbjU gUra muzikd. 

ŠVėėidi škiVslėšI gėroj n uotai* 
kbj it liUkėjb kUU ilgiausių it 
idifftirtgiūusių gyvenimo metų 
jiibiiidhtdms.

BUki rUį)ėštoigaš ir ateityje 
visUbto'ėhiškdtofe dailei

Draugas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

ESU PRIVERSTA AP
LEISTI CHICAGĄ, o 
turiu gerą bučernę-gro- 
sernę. Dirba 2 bučeriai. 
Parduosiu už teisingą ir 
tinkamą pasiūlymą. Kas 
pirks, laimės.

NAUJIENOS, 
Box 1120.

NAUJAI BAIGTAS NAMAS tik
tai 24,000 ketv. pėdų — į Irving 
Park bulvarą priešakiu, apie 10 
minučių iki Harlem Avenue. Gata
va 30 dienų. Kaina $2975 — $500 
pinigais, $21 į mėnesį. Vanduo, ele- 
krikr,, išdekoruota. I3ox 1156, 1739 
Sb. Halsted St.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
G y v u liai—š unys—Paukščiai etc.
PARSIDUODA PIGIAI UŽ Pir

mą pasiūlymą gražus Spitz (maišy
tas) šuo. Metų senumo. Geras na
mų sargas. 1620 S. Union Avė.

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

FINANCIAL

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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 
HEMLOCK 9431.

ASMUO GALI PASKOLINTI ant 
pirmos rūšies pirmųjų morgičių 
nuo $1000 iki $4,000. I visų aplikan- 
tų prašymus kreipiama skubi ati
da. Ravenswood 0612.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

PARDUODU NEBRANGIAI Kim- 
ball Player Pianą, mažai vartotas.

4011 So. Campbell Avė.

PARDUOSIU RUIMINGHOUSE. 
22 kambariai ir štoras .tinkamas 
bile bižrtiui. Taipgi ir daug kito
kių namų didelių ir mažų. 
Šaukite Edward Chernauski,- Real 
Estate, 1900 So. Union Avė.

b (jiCi>H (JKE FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA TAVERNO fikče- 

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

Atsi- VVHOLESALE FUKM'IURE . 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Parsiduoda; marquette
PARK ĖOREKLOZERIAI NAMAI.

14 flatų, $27,000. 10 flatų $19,500. 
5 f lėtas bungalovv stogas $11,500. 4 
fletas kampas $9,500 arba mainy- 
sim'e. 8 flatų $17,000. Dvifletis kam
pas, prie Parkes, $8,250, arba maį- 
nysim. Medinė katedžė $2,60Q. KI
TOSE VIETOSE: Gasolino stotis, 
įkurta biznis $10,000, arba mainais. 
Štoras it 3 fletis $2,500. 4 fletis 
medinis, $1,250. 4 fletų muro na
rnas $4,000 ,arba mainysim. 4 fla
tų muro įkurta Tavern, šokių salė 
$8,000, arba mainysim.- Medinis na
rnas šu plčtu žemės 105-tos, gal lai
kyti paukščių ir karvių $2,600. šie 
namai yra parinkti bargenai. Tei
singas patarnavimas. Charles Ur- 
nich, 2500 W. 63rd St., 2-tros lubos 
kambarys 4, Tel, Prospect 6025, 
Klauskite MR. URNIK.

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista- 
ome bile kur. Pašaukite ar rašy

kite dėl daugiau informacijų. Vien 
'ik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su- 
aus, 6343 S. Western Avė., Chicago. 
(11. Phone Republic 6051.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Tukstantfnės pirkėjų armijos Į 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t

PARDUOSIU AR MAINYSlb 
bizniavą mūrinį namą: štoras ir 
kambarys, 2 flatai viršuj. Parsi
duoda restaurantas pigiai. Mainy
siu į taverną. Atsišaukite 3553 So. 
Halsted St. YARDS ,5118 Mr. L. V. 
Sirus.

GĘRIAUSĮAS PIRKINYS, što- 
raš, dabar yra grosernė, be lyso, 4 
kambariai užpakaly ir 5 kambarių 
flatas viršuj* Namas yra mūrinis, 
geriausioje padėty, karštu vandeniu

mo, arba manysiu aiit mažesnio na
mo. .

chaAleš URNICH, 
2500 West 63rd Street

Prosp. 6025 Klauskite Mr. Umik.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerĮ, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“CIassififed” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, ktir siuldma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės clašsified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbakt- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

• 1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.



Šeštadienis, vasario 3, 1940

RYTOJ “NAUJIENŲ” RADIO PROGRAMAS 
BUS LABAI ĮDOMUS

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

Dalyvauja Aldona Grigonis, Edna Kazlaus
kaite, Christina Krikščiūnaitė ir Naujienų Raš
tinė su Klijentais.

Streiko Balsavimai i Pradeda Įvairiais 
Harvester Dirbtuvėj (Budais Varžyti 

Pašalpa BedarbiamsC.I.O. Ūkio padargų unija, 
Farm Eųuipment Workers Or- 
ganizing Committee, paskelbė, 
kad autorizavo darbininkų bal
savimus streiko reikalu Inter
national Harvester dirbtuves 
traktorių skyriuj. Ginčas su 
dirbtuvės viršininkais eina apie 
algų nukapojimų 6,000-iams 
darbininkų.

Unijos viršininkai ir Inter
national Harvester atstovai va
kar laikė konferencijų ginčo 
reikalu, bet susitarimo nepri
ėjo. Unija reikalauja numuštų 
dalį afgos darbininkams gru
žių ti.

Ves Atkaklia Kova
v 4-

Prieš Monopolius 
Chicagoj

Trauks Teisman Naujas 
Pramones

Federalės valdžios generalio 
prokuroro asistentas Thurman Į 
Arnold vakar pareiškė, kad jis 1 
ves atkaklių kovų prieš visus 
monopolius Chicagoj. Jisai bu
vo čia atvažiavęs pasakyti kal
ba ūkininkų kooperatyvų su
važiavimui.

Thurman Arnold pridūrė, 
kad ta kova bus vedama Chi
cagoj atkakliau negu kituose 
Amerikos miestuose. Nes, ypa
tingos statybos bendrovės turi 
sudariusios tokius tamprius 
ryšius Chicagoj ir apylinkėj, 
kad namas pastatyti čia kai
nuoja daug daugiau, negu ki
tur, nors ir kitose Amerikos 
dalyse statybos kainos yra iš
keltos kur kas aukščiau nor
mos.

Už monopolio palaikymų val
džia jau patraukė teisman pie
no pramonę, taipgi tris šakas 
statybos pramonės, bet žada 
traukti teisman ir kelias kitas 
Chicagos pramones.

Vėl Traukia
Caponę Teisman

Nori Iškolektuoti $350,000.
Federalė valdžia, kuri prieš 

keletu metų pasodino Al Ca- 
pone kalėjime už income tak
sų nemokėjimų, netrukus ve 
žada jį patampioti po teismus 
šį kartų valdžia bandys iško
lektuoti iš jo apie $350,000 in
come taksais, už kurių nesu- 
mokėjimų jis buvo uždaryta? 
kalėjime.

Capone neseniai užbaigė ter
minų ir dabar gydosi Baltimo- 
rėj. Jisai gavo nervų pakriki 
mų kalėjime.

Parkuose Daugiau
sia Areštuoja Už 
Laisnių Neturėjimų

Chicagos policija ketvirta
dienį pradėjo gaudyti moto
ristus, važinėjančius automobi
liais be naujų miesto laisnių. 
Daugiausia areštuojama auto
mobilių, važiuojančių per par
kus: Lincoln Parke areštavo 
275; West Parkuose—150; So. 
Parkuose—150;, o miesto gat
vėse—172.

Bausmė yra $2.00 ir kaštai.
i

“Re Ii viniai” Apsisaugokite! 
Tapkite Piliečiais!

Jau kelis kartus esu perser
gėjęs musų tautiečius—“rcly- 
vinius” — imančius pašalpų, 
kad jie taptų piliečiais ir mo
kytųsi skaitymo ir rašymo. 
Valdžia parūpina mokyklų vel
tui. Mokytojauja seni mokyto: 
jai, kurie jau atgyveno savo 

.darbų mokykloje. Valdžia juos 
paskyrė mokytojauti suaugu
sių tarpe kiekvienoje kolonijo
je mokyklos veikia.

šimtai žmonių, kurie neiš
laiko pilietybės egzaminus, 
yra siunčiami į tas mokyklas 
mokintis pilietybės teisių. Vei
kiai ateis laikas, berods po ko
vo mėnesio, kad visi pašalpga- 
viai bus verčiami pilietybėm 
Pašalpos valdyba jau nutrau
kia pašalpa žmonėms, kurie 
nors krisleli nesupratimo pa
rodo—nesupranta jiems prisių
stų aplikacijų, o jas sunčia kas 
tris ir šešis mėnesius. Jeigu 
suranda, kad žmogus iš kur 
nors kitur gauna kokį centų 
užsidirbti, prie mažiausios pro
gos nutraukia pašalpų, o pa
šalpos administracija sako: 
“privatinė industrija žmones 
samdo.”

Kiek girdėtis, po kovo mė
nesio ir ateinančių vasarų bus 
gana sunkus laikai daugeliui 
iš musų. Dabartiniu laiku ad
ministracija jungia pašalpos 
stotis, kad sumažinus išlaidas, 
šiomis klienomis sujungta 
Lawndale nuo Ashland ir Stan- 
ford nuo Harrison, padaryta 
iš dviejų viena—stot:s (No. 8) 
prie Maxwell ir Newbcrry.

Žmones pasirūpinkite, kad 
vėliau nereikėtų gailėtis.

—Bynsas

Užmušė Kūdikį 
Motinos Rankose
— Auto. Nelaimės Chicagoj —

• 6 savaičių berniukas, mie
gantis motinos rankose, buvo 
užmuštas automobilių nelaimėj 
prie 87th ir South Parkway. 
Kūdikis buvo Ervin Olsen. Jo 
motina, Nora Olsen, 910 E. 
32nd Street, išliko lengvai su 
žeista.

Antrojo automobilio vairuo
tojas, Morton Lewis, 7948 An- 
;hony avenue, buvo suimtas už 
eatsargų važiavimų.
• Prie Harlem ir Wright- 

wood avenue automobilis mir
tinai suvažinėjo 75 metų sene
lį, William C. Seibert, 2533 N. 
Mont Clare avenue.

Mirė Du Filtracijos 
Stoties Darbininkai

Užvakar mirė vienas, vakar 
mirė ir antras darbininkas, ku
ris buvo sužeistas filtracijos 
stoties nelaimėj. Abu nukrito 
nuo “scaffoldingo” prie 79th 
ir ežero kranto, kur yra sta
toma minima stotis.

Užvakar mirė Arthur An- 
derson, nuo 5942 Rice Street, 
o vakar, John Pender, nuo 
4945 So. Bell Avenue. Jie nu
krito 150 pėdų žemėn.

NAUJIENOS, Chicago, 111.
--------- r- ?.---------------- -........................... . -- ........— ■ ................................................

NAUJTEVU-ACME Tpl«Dhoto
CENTRAL CITY, PA. — Custeriai su vos tik gimusiu kūdikiu turėjo per 

sniego pusnis kastis į miestų maisto ir daktaro pagalbos.

, NATt.ttenU-ACME Tnlnnhofn

GRANVILLE, MICH. — Benny McCoy (po kairei), paskilbęs beisbolininkas, 
“licituoja” pats save-i Už dviejų metų kontraktų jis gaus $45,000 bonusų. Be to, jo 
metinė alga bus $10,000.

z. s a < I.HEN Ų-aiJM E Teicpnoto
Olandija atidarė Vokietijos pasienyje tvenkinius, kad galėtų geriau sustip

rinti apsigynimų.

Westside Gaus pienų 
Pusgalioniais

VAKAR CHICAGOJE
Po 22c

Kai kuriuosę Chicagos apy
linkėse neseniai pieninės pra
dėjo pardavinėti pienų pusga
lioniais ir galionais. Kelių sa
vaičių patyrimai parodė, kad 
šeimininkės mėgsta pienų di
desniais buteliais, todėl pieni
nės nutarė jo pristatinejimų 
praplatinti po visų Chicagos 
Westsidę, taipgi dalį Southsi- 
dės. Klauskite apie pusgalioni- 
nį ir galioninį pienų savo iš
vežiotojo.

Už pusgalionį reikės mokė
ti 2'2 centus, už galionų — 40 
centų.

Vėl Sprogimas 
Glidden Dirbtuvėj

1936 metais Glidden bendro
vės dirbtuvėj, 5165 Moffat 
Street, įvyko sprogimas, ku
riame žuvo 11 žmonių, v

Vakar dirbtuvėj įvyko 
naujas sprogimas, šį kartų už
muštų nebuvo, ir nuostoliai te
siekia $500. Firma gamina che
miškus preparatus.

Rytoj Dainuoja 
Chicagoj

“Kardų šokis”, kurį pildo vie
nas Kazokų Choro narių

Rytoj, 3:30 vai. po pietų, 
Auditorium salėje, prie Con- 
gress ir Wabash, dainuos taip 
vadinamas “Generolo Platovo 
Dono Kazokų” Choras. Ši gru
pe nėra taip gerai žinoma kaip 
Jarovo Dono Kazokų Choras, 
kuris čia koncertavo pereitų 
metų pabaigoj, vienok ir ji tu
ri gana didelį Amerikoj pasi
sekimą.

13 metų bėgyj šis choras 
išpildė 3,700 koncertų, daugiau
sia Europoj ir Pietų Amerikoj, 
o pernai pirmų kartų pasirodė 
Chicagoj.

Bilietai yra nuo $1.50 iki 
$2.50. (Sp.)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

rraujlenų-Actne Telephoto
Petsamo srityje suomių kariai kaujasi su bolševikų įsiveržusią armija. 
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• Nežinomas piktadaris už
klupo 25 metų moteriškę jos 
bute ir skaudžiai jų sumušė. 
Trys kaimynai bandė piktada
rį sugauti, bet jam pasisekė 
pasprukti. Nukentėjusi mote
riškė buvo Leoną Conner, 4536 
N. Wolcott st. Jai buvo per
skelta galva.

• Vakar Illinois universite
tas ir plumbcrių unija laike 
konferencijų streiko likvidavi
mo reikalu, bet išsiskyrė nie
ko neatsiekę. Unija paskelbė 
streikų apie mėnesį laiko at
gal, prie trijų universiteto rū
mų statybos projektų.

• Bute, ties 11306 S. Troy 
Street, kaimynai atrado negy
vų 75 metų senelį Otto Dan- 
hoff. Jisai sušalo.

• Sekmadienį bus atidary
tas Laramie avenue tunelis po 
Great Western ir B. & O. gelž- 
kelių bėgomis, netoli Harrison 
gatvės.

• 45 balsais prieš 8 — An- 
ton Szumny and Sons darbi
ninkai atsisakė prisidėti prie 
A.F.L. Furniture Workers uni
jos. Balsavimai įvyko po prie
žiūra darbo santykių tarybos. 
Firma užlaiko rėmų dirbtuvę, 
adresu 2130 Fulton Street.

• Apskričio grand džiurė 
vakar patraukė teisman aštuo
nis asmenis už tariamų daly
vavimų kriminalčs džiurės pa
pirkime; tos džiurės, kuri svar
stė Bridgeporto (11-to wardo, 
52-tro precinktc) politikierių 
Sam Orlando ir Joseph Vinci 
bylų. Ji kaltinamuosius išteisi
no, ir, kaip vėliau pasirodė, ke
li jos nariai buvo papirkti tai 
padaryti. Apkaltinti yra advo
katas G. M. Grane, policistas, 
bailifas, keli valdininkai ir du 
džiurininkai, kurie prisipažino 
ėmę kyšius.

• 4$ metų ugniagesys Joh|} 
Williams buvo sunkiai sužeis
tas begesinant gaisrų sandelyj 
ties 303-307 N. Cicero avenue. 
Jis nukrito nuo namo stogo, 
apsvaigęs durnais.
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Rytoj Važiuojame 
J Cicero Stadium
Jaunuoliai Surengė I- 

spudingą Programą 
Iškilmėms

Rytoj, visi vyksime į jaunuo
lių suruoštų parengimų, atšvęs- 
'i Lietuvos Nepriklausomybės 
22 melų paminėjimų. Vietų— 
Cicero Stadium, 52 A ve. prie 
19 gatvės.

Kalbės Konsulas
Programų atidarysime su 

įspūdingų Amerikos ir Lietu
vos vėliavų pakėlimu; kalbės 
Lietuvos konsulas Chicagoje, 
Petras Daužvardis; dalyvaus 
radio artistai; dalyvauja Am. 
Legion Dariaus-Girėno postas, 
’aipgi Edison postas,“ dalyvaus 
narsus lietuviai sportininkai, 
įvyks įteikimas trofėjų lietu
vių čampijonams; dainos; mu
zika.

Laukiame daug įžymių sve
čių šiame parengime. Pasiža- 
lėjo dalyvauti miesto meras 
Sdward J. Kelly ir Cicero mie
sto valdininkai, žymus lietu
vių veikėjai, ir eilę kitų. Taipgi 
jtvyks svečių iš kitų miestų.

Kai p Pri važiuoti
Gerb. Chicagos visuomene— 

priimkite šį pakvietimų ir at
silankykite rytoj į Cicero Sta
dium. Ši šventė mums yra la
bai brangi, ir lai nė vienas lie
tuvis neatsilieka nepaminėjęs 
jos.

Frivažiuoti galima su “Dou- 
glas Park” eleveiteriu arba su 
suburbau gatvekariu. Po pro
gramų—šokiai ir bendras pasi
linksminimas. Lauksime Jūsų.

M. B.




