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ĮVYKO EKSPLOZIJOS LONDONE, BIRMING- 
HAME IR MANCHESTERY

Slaptoji policija sustiprino viešųjų 
pastatų apsaugą

LONDONAS, Anglija, vas. 
6. — Bombos eksplodavo an
tradienį Euston stoty Londone, 
generaliame pašto pastate Rir- 
minghame ir pašto trobesy 
Manchestery.

Liverpoolio . pašto trobesy 
darbininkas rado padegančią 
bombą. Jos eksplozija sulaiky
ta, panėrus ją vandeny.

Eksplozijų kaltininkai, ma
noma, esą airiai teroristai.

Trečiadienį numatyta įvyk
dyti mirties bausme dviems 
airiams, Peter Bames ir James 
Richards. Teismas rado juos 
kaltus ryšium su bombos eks

plozija Coventry pereitų metų 
rugpiuti, kurioje penki asmens 
buvo užmušti.

Airijoje kalbama, kad Bar- 
nes ir Richards nekalti, masi
niai mitingai reikalauja mir
ties įvykdymą jiems sulaiky
ti. Net Airijos Vyriausybes, at
stovas kreipėsi į Anglijos val
džią prašymu palaukti, bet val
džia nesutikusi.

Taigi sakoma, airiai teroris
tai iš naujo pradėję teroro ak
tus, keršydami anglams. Tuo 
tarpu Anglijos slaptoji polici
ja sustiprino šalies viešųjų pa
statų apsaugą, numatydama 
daugiau teroro aktų.

waujlęnu-Aem* T^lephotn
Chicagos stadionas, kuriame, tur būt, įvyks šią vasarą demokratų partijos 

konvencija, kuri nominuos kandidatą j prezidentus. *

SUOMIAI SUNAIKINĘ RUSŲ 18-TĄ 
DIVIZIJĄ

DAR VIENAI DIVIZIJAI GRESIA PAVOJUS

HELSINKIS, Suomija, vas.
6. — Pirmadienį gautas trum
pas neoficialūs pranešimas, 
kad suomiai sunaikino 18-tą 
rusų diviziją. Vėlesnieji tos pa
čios dienos pranešimai įspėjo, 
kad sakyta žinia buvo neofi
ciali, kad reikia laukti iki ją 
patvirtins suomių karo vado
vybė.

Antradienį oficialaus prane
šimo nesulaukta. Bet buvę fron
te korespondentai kalba, jogei 
18-ta divizija sunaikinta šiau
rėje nuo* Ladoga ežero ir ry
tuose nuo miesto Sortavala. 45 
rusų tankai sudaužyti.

Rusų amunicija, kanuolės ir 
trokai palikti. Net politiniai 
komisarai, kurie pavojui arti
nantis pirmieji pasitraukia, ne

spėjo išsigelbėti. Suomiams te
ko jų patalpos, jų dokumentai, 
jų vežimai. Turėdami omenėje, 
kiek bolševikai paliko suomiams 
grobio ir kiek rusų yra užmuš 
tų, korespondentai daro išva* 
dą, kad sunaikinta ne mažiau, 
kaip divizija iš 20,000 karei* 
vių.

Bet suomių karo vadovybe 
pergalės neskelbia. Pranešam?, 
suomiai apsupę dar vieną ru
sų diviziją, kuri buvo pasiv> 
sta 18-tą gelbėti. Gal būt ji? 
laukia progos paskelbti dvi di
vizijas sunaikinę.

Karelijos fronte ir Marka* 
jarvi apylinkėje\ rusų atakoj 
atmuštos, sako suomių komu
nikatas.

Britanija dalins mė
są porcijomis

LONDONAS, Anglija, vas. 
6. — Maisto ministeris Morris- 
on paskelbė, kad pradedant ko
vo men. 11 dieną Anglijoj mė
sa bus parduodama nusakyto
mis porcijomis.

Britanija sutiko ati 
duoti japonams 

9 vokiečius

Ja- 
ak-

TOKIO, Japonija, vas. 6. — 
Sausio 20 dieną Britanijos krei
seris sulaikė japonų laivą ir 
paėmė iš jo 21 vokietį jūrei
vį, kurie vyko į Rusijos uostą, 
tikėdamiesi iš čia pasiekti 
kieti ją.

Britai ■ paėmė vokiečius, 
ponija užprotestavo britų 
ciją. Ilgokų derybų pasėkoje 
Britanija sutiko grąžinti japo
nams 9 vokiečius. Japonai gi 
reikalauja grąžinti visus. Sa
vo keliu japonai prižadėjo dau
giau nebegabenti Japonijos lai
vais vokiečių, kurie yra kariuo
menės amžiaus arba gali ka
riuomenėje Vokietijoje tarnau
ti.

Jau devynias dienas 
eina didelis japonų- 

kinų mušis
vas.

31
HONG KONG, Kinija, 

6. — Antradienį sukako 
mėnuo kai prasidėjo Kinijos— 
Japonijos karas. Antradienį 
jau devintą dieną didelis mu
šis eina. Kwangsi provincijos 
pietų daly. Japonai sakosi ap
supę 50,000 Jdnų karių ir už
mušę 8,000 kinų. Kinai gi pra
neša, kad mušis nepasibaigęs, 
kad daug japonų žuvo ir kad 
jiems sunkių nuostolių daro 
kinai partizanai, veikią japonų 
fronto užnugary.

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

Bendrai giedra; temperatūra 
mažai pasikeis; saulė teka 6:58 
v. r., leidžiasi 5:11 v. v.

Naąiai ruošiasi pa
siūlyti taiką

Goeringas 
komitetas 
atsteigti. 
Vokiečių

atly- 
pro- 
tuo- 
pra-

OSLO, Norvegija, vas. 6. — 
Dienraštis Tidens Tegn prane
ša, kad feldmaršalas 
ir jo vadovaujamas 
ruošia planą taikai 
Jį užgyręs Hitleris, 
planas susidedąs iš šešių punk
tų: 1 — jokia šalis neprivalo 
reikalauti karo nuostolių 
ginimo; 2 — ekonominės 
blemos turi būti išrištos 
jau; 3 — Sudetų žemė, 
eity priklausiusi čeko-Slovaki- 
jai, turi pasilikti Vokietijoje; 
4 — Lenkija turi atiduoti Vo
kietijai tą teritoriją, kuri jai 
priklausė prieš Versaliaus tai
ką; 5 — plebiscitas Austrijoje; 
6 — vokiečių, franeuzų ir bri
tų komisija turi išspręsti čekų, 
lenkų ir slovakų valstybių klau
simus.

Bulgarija ir Vengri 
ja kritikuoja antan 

tės laikyseną
vas.BUDAPEST, Vengrija, 

6. — Turkija, Graikija, Rumu
nija ir Jugoslavija šiomis die
nomis įvykusioje konferencijo
je nutarė palaikyti Balkanų 
antantę dar septynis metus. 
Bulgarija ir Vengrija klausia, 
ar antantė ketina palaikyti to
kius rubežius, kokius ji dabar 
turi. Mat, Bulgarija ir. Ven
grija reikalauja sau daugiau 
teritorijoj ir nori teritorijos 
gauti iš Rumunijos.

Civilių Laisvių Uni 
ja išmetė komunis 

tus ir fašistus
NEW YORK, N. Y., vas. 6. 

— Amerikos Civilių Laisvių 
Unija pirmadienio vakare pri
ėmė rezoliuciją, kuri pašalina 
iŠ valdybos komunistus, fašis
tus, nacius ir bendrai dikta
tūrų šalininkus.

Unijos pirmininko pareigas 
laikinai eis kunigas John Hay- 
nes Holmes, iš pirmininko vie
tos rezignavus kunigui Harry 
Wardiii, kuris iki šiol pasižy
mėjo pataikavimu Stalinui ir 

I komunistams.

DEMOKRATŲ KONVENCIJA 
CHICAGOJE

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

WASHINGTON, D. C., vas. 
6. — Demokratų partijos va
dai parinko Chicagą kaip vie
tą busimai nacionaliai partijos 
konvencijai, kurįr nominuos 
kandidatus į prezidentą ir į 
vice-prezidentą. Konvencijos 
laiką paskirs- nacionalinis par
tijos pirmininkas Farley.

Demokratai planuoja laikyti 
konvenciją po to, kai jau re- 
publikonų konvencija bus įvy
kusi. Republikonų gi partijos 
nacionalinis komitetas susi
rinks Washingtone vasario 16 
dieną. Jis parinks vietą ir pa
skirs laiką savo konvencijai.

Ar nemėgins republikonai 
laikyti konvencijos po to, kai 
jau demokratai bus turėję sa-

4reštavo 12-ką ry
šium su verbavimu 
savanorių- Ispanijai

DETROIT, Mich., vas. 6. — 
Federalus Investigacij ų Biuras 
areštavo Detroite 11 asmenų 
ir Mihvaukee 1. Areštuotieji 
kaltinami tuo, kad 1937 ir 1938 
metais jie Verbavę 
Ispanijos lojalistų 
riauti. Areštuotųjų 
viena moteris.

savanorius 
eilėse 
tarpe

ka- 
yra

Thomas užėmė 
Boraho vietą

vas.
Bot-

sena-

WASHINGTON, D. C., 
5. — Idaho gubernatorius 
tolfsen paskyrė mirusio 
toriaus Boraho vietai užimti
John Thomasą, kuris jau pra
eity yra buvęs senatorium. 
Thomas užėmė senatoriaus vie
tą antradienį.

Priešingas Darbo 
Akto pakeitimui

WASHtNGTON, D. C., vas. 
—- Antradienį liūdi jos sena-6.

to komisijai Philip Murray, 
Plieno Darbininkams Organi
zuoti Komiteto pirmininkas. 
Jisai pareiškė, kad nereikia 
Akto keisti. O jeigu jau nori
mą jį 
rinti 
kurie

keisti, tai reikia sustip- 
bausmės * samdytojams, 

laužo Akto nuostatus.

vo konvenciją? Aiškinama, kad 
republikonams, kurie per ke-. 
lėtą metų nęra buvę valdžioj 
j e, reikalinga .- daugiau laiko 
rinkimų kampanijai, taigi jie 
stengsis greičiau nominavimo 
konvenciją sušaukti.

Kitas: dalykas?,, Chicagos de
mokratų partijos vadai, su me
ru Kelly priešaky, yra prez. 
Roosevelto trečiojo termino ša
lininkai. Demokratų konvenci
ja Chicag'oje, o ne kuriame ki
tame rpieste, interpretuojama 
kaip ženklas galimumo, kad 
prez. Rooseveltas kandidatuo
siąs trečiam terminui. Tačiau 
prezidentas pareiškė spaudos 
atstovams, kad jis pats pasa
kys, kai matys reikalą, ar jis 
kandidatuos ar nekandidatuos.

Ginkluota įmonės 
sargyba iššaukė 

riaušes
TOLEDO, Ohio, vas. 6. — 

Ohio Fuel Gas Company įmo
nės darbininkai streikuoja jau 
šešias dienas. Pirmąsias pen
kias dienas streikas ėjo ramiai. 
Bet paskutinę dieną kompani
ja pastatė daboklėje dešimt 
sargų apgikluotų šautuvais.

Greitai pikietuotojų skaičius 
prie įmonės pradėjo 
sirinko keleto šimtų 
nia pradėjo mėtyti 
įmonės langus.

Atvykusi policija 
sklaidė, o sargams įsakė padė
ti ginklus. Padėtis aprimo. Gre
ta pikietų dabar prie įmonės 
pastatytas stiprus policijos pa
trulis.

Federalės valdžios atstovas 
mėgina darbininkus ir kompa
niją taikyti.

augti. Su- 
minia. Mi- 
akmenis į

minią iš-

50 metų kalėti už mė 
ginimą apiplėšti 

traukinį
DANVILLE, I1L, vas. 6. — 

Johii F. WaldonUi, 38 metų, 
paskirta bausmė kalėti 50 me
tų, be to, užmokėti' $20,000. 
1939 metų liepos mėnėsį. jis 
mėgino apiplėšti Illinois Cent
ral geležinkelio traukinį.

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
6. —- 50 geležinkelio vagonų, 
prikrautų Italijos lėktuvų, pa
siekė Francuziją. Lėktuvai ski
riami Suomijai.

HELSINKI^ Suomija, vas, 
6. —; - Rusų ..atakos Karelijoje 
ir šiaurėje nuo Ladoga ežero 
atmuštos, šiaurėje nuo Ladoga 
rusai stengiasi išsigelbėti nuo 
apsupimo.

HELSINKIS, Suomija, vas. 
6. — Rusų lėktuvai nepaliau
jamai atakuoja Suomijos mie
stus ir civilius gyventojus.

LONDONAS, Anglija, vas. 
6. — Nacių sub,marinas pa
skandino greitą Kanados laivą 
Ęeaverburn, 9,874 tonų. Kana
dos laivą nelaime ištiko Ang
lijos pietų vakarų pakrašty.

LONDONAS, Anglija, vas. 
6. —r Keletas bombų išsprog
dinta Anglijoje. Kaltininkai yra 
Airijos teroristai. 6 asmens 
sužeisti.

TOKIO, Japonija, vas. 6. — 
Britanija sutiko grąžinti Japo
nijai 9 vokiečius jūreivius, ku
rie buvo paimti iš japonų lai
vo sausio 20 d. Dvylika kitų 
vokiečių Britanija pasilaiko. 
Atrodo, Japonija pasitenkins 
šiuo britų nuolaidumu.

LONDONAS, Anglija, vas. 
6. — Jungt. Valstijų ir Bri
tanijos atstovų pasitarimai ža
da pašalinti ginčus, kurie buvo 
kįlę ryšium su blokada. Ame
rikiečių didžiausias nusiskun
dimas yra, kad jų laivai per
daug ilgai sulaikomi prekes pa
tikrinant.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
6. — Nacių spauda atakuoja 
Daniją. Vokiečiai sako, Dani
jos spauda esanti nepalanki 
Vokietijai.

Ramiausia diena 
vakarų fronte

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
6. — Išleistas antradienį fran
euzų armijos komunikatas sa
ko, kad nėra kas pranešti apie 
įvykius vakarų fronte pirma
dienį. Artilerija tylėjo, lėktu
vai irgi neveikė.

248-ms rusams me
daliai už pasižy

mėjimą
MASKVA, sovietų Rusija, 

vas. 6. — Vyriausiojo sovieto 
nrezidiumas paskyrė medalius 
ir kitokius garbės ženklus 248- 
ms karininkams ir kareiviams 
už pasižymėjimus kare su Suo
mija.

Naciai ketina rusus 
ir suomius taikyti
COPENHAGEN, Danija, vas. 

6. — Dienraščio “Berlingskc 
Tidende” korespondentas pra
neša, kad į Berlyną atvyko 
Vokietijos ambasadoriai Mask
vai ir Helsinkiui. Jie padarys 
Hitleriui pranešimą apie padė
tį Rusijoj ir Suomijoj. Hitle
ris norįs rusų ir suomių lai
kai tarpininkauti, jeigu tik pa
sitaikytų proga.

Naciai areštavo So- 
kolų organizacijos.

prezidentą
PRAHA, Čekija, vas. 6. — 

Vokietijos slaptoji policija areš
tavo Josefą Truhlarsch, 70 me
tų čekų Sokolų organizacijos 
prezidentą. Kaltina jį tuo, kad 
jis Pasaulinio karo melais pri
klausęs slaptai čekų organiza
cijai, kuri kovojo už čekų ne
priklausomybę.

Santiago laikraščių 
darbininkai strei

kuoja
SANTIAGQ, Chile, vas, 6. 

— Antradienį jau trečią die
ną Chile sostinė neturėjo laik
raščių. Spaustuvių darbininkai 
ir reporteriai streikuoja. Jie 
reikalauja algų pakėlimo ir mi- 
nimum algų skales. Valdžios 
atstovai sakosi turi planą strei
kui likviduoti. Bet laikraščių 
vadovybė pareiškė, kad ji ne
mato bent kol kas galimumo 
susitaikyti.

PRIENAI. — Miesto savi
valdybė nutarė pakelti elektros 
kainą nuo 1,05 iki 1,30 litų 
už kilovatą.

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

— Suomiai atmušė rusų ata
kas visuose frontuose antra
dienį. Sunaikino 22 sovietų tan
kus. Suomių karo vadovybės 
pranešimas sako, kad 18-ta di
vizija nesunaikinta, bet yra 
sunkioj padėty.

— Suomiai sunaikino vieną 
rusų parašiutininkų būrį, ku
ris nusileido fronto užnugary. 
Keletas kitų burių nuleista, bet 
suomiai sakosi žiną kur rusai 
nusileido.

— Vatikano laikraštis Osser- 
vatore Romano pataria ne tik 
kalbėti apie pagalbą Suomijai, 
bet duoti tikros jai pagalbos, 
kokios jau davė Švedija.

— Paskandinti: britų 7,000 
tonų laivas, norvegų 7,000 to
nų ir. Švedijos mažas laivas.

— Kongresmano rinkimuose 
New Yorke kandidatavo Brow- 
der, komunistų partijos sekre
torius. Iš daugiau kaip 20,000 
apskrities balsų jis gavo tik 
apie 3,000. Išrinktas demokra
tas.

— Suomių lėktuvai pradėjo 
atakuoti rusų pozicijas Kare
lijoj nakties metu. Rusų ka
riuomenės koncentravimo pun
ktus suranda, pastebėję ugnia- 
kurius.

KAUNAS. — Nuo Nauju Me
tų iš Kauno į Vilnių gabena
ma kelios dešimtys didžiųjų au
tobusų, kuriais bus palaikomas 
susisiekimas ..Vilniaus mieste ir 
didesnėmis susisiekimo linijo
mis su visa Vilniaus sritimi.
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Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

Sitį tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui 
------------------- AL. MaRGERIS ......................

ŽODIS SKAITYTOJUI ; visus gano, nuo piktos dvasios 
(Tęsinys) gina. Kaip aukščiausias duos,

—Gera butų, Rokeli, vai kaip taip ir bus. Duos dievas šimtus, 
gera butų, kad galėtum patekti tai siųsi man šimtais, duos tuk- 
lon Ametikon; kad dievas pa-'slančius, tai siųsi tūkstančiais, 
dėtų tau daug uždirbti ir sitin-! DieVo vąlia if a^Veizda, Roke- 
linėti mah ir vaikams pd keletu ii...
šimtų kas keleri mėnešiai; vai —Aš siųsiu, Kaštele, tik tuks- 
kaip gera butų tau, man ir vai- lančiais, nes man dievas padės, 
kams, vai kaip gera... Bet, Ro- Antanas siunčia tik šimtais; nes 
keti, aš bijauši — bijausi tau jam, sako, velnias padedąs.
ir sakyti, bijausi.. . Sako—jau —Taip ir aš girdėjau nuo za- 
visur žmonės sako — ir kuni- Kristijono pačios ir kitų dievo- 
gėlis sako, kad ta Amerika vi- baimingų žmonių. Bet kažin ar 
šokių šliuptarnių, atskalūnų, ne-'teisybė? Juk toks doras žmogus 
tikėlių labai pilna. Sako — bi- Antanas buvo.
jausi, Rokeli, kad ten nuvažia-| —Taigi, Kastele, taigi. Ir ma- 
vęs nepakliūtum į tų baisių no širdis neberimsta, ir nebe- 
šliuptarnių nagus, į šėtono ža- išmanau nei ką besakyti apie 
bangus. Baisu, Rokeli, kad ne- Antaną. O jau girdėjau, visko 
pakliūtum, baisu. Dar ir dabar girdėjau apie jį. Kartais jau, ro-
skamba man ausyse ir stovi a- 
kyse anos savaitės pamokslas, 
per kurį kunigėlis sakė, jog tie
šliuptarniai yra labai pagedę 
žmonės, -— su kuli u ir dūšia šė
tonui parsidavę. Bijausi, Rbkėli( 
bijausi. Sakė, kad jie geriausią 
žmogų sugundo, sukuso velniui 
parsidUoti, savo louhu khaujU 
savo dūšią jam Užrašyti. Baimė 
ima, Rokeli, kad tas piktas a- 
maras tave neapspistų, į šėto
no pėdas neįstumtų, kaip kuni
gėlis aną savaitę per pamokslą 
sakė.

—Tegu ten būna ir šliuptar- 
nių, ir atskalūnų, ir netikėlių, 
ir bedievių, ir pagedėlių viso
kių, — aš jų visų nebijau! Aš 
jiems visiems špygą! šitaip! 
(parodė Rokas trijų pirštų ga
lybę). Mano nabašninkas tėve
lis ir mamytė labai dievobai
mingi žmonės buvo — busiu ir 
aš — busiu ligi grabo lentos! 
Nuvažiavęs visados škaplierius 
ir rąžančių ant kaklo laikysiu, 
maldaknygės iš kišeniaus nepą- 
leisiti, tai kaip beprieis prie ma
nęs tie šliuptarniai SU prakeiktu 
rieštrtitodegiu? Ne! Neprieis! 
Prisiekiu prieš dievo lituką, kad 
neprieis! O kas nori šėtohUi par
siduoti ir tarnauti, tai ir čia ga
li. nereikia nei Amerikon va' 
žilinti, nes piktų dvasių visut 
pilna, kaip mėšlo!

—Dievo valia, Rokeli. Dievo 
valia ir apveizda visus saugoja,

dos, esu tikras tikrutėlis, kar
tais ir vėl abejoju, savęs klau
sinėju. Kaip gi čia, sakau, toks 
švarus žmogUs galėtų lįsti j 
šliuptarnių purvyną?

—Aną sekmadienį iš bažny
čios išeidama susitikau Puskel- 
nių Brigytą, tai paskui sustojo
me šventoriuje ir užsišnekėjo
me. Pasakojo, jog Antanas tik
rai esąs su šliuptarniais susibi
čiuliavęs, sako, kad per šliuptar
nių piktas pagundas jau ir šė
tonui parsidavęs, sako, su dūšia 
ir hunu. O už tai, sdko, ir va
rąs čia tuos dolerius šimtais, 
nes, sako, pikta dvasia už du
sią mokanti. Abidvi tuoj per
sižegnojome, bijodamos, kad ii 
ant mudviejų nekristų dievo 
rūstybė, nes Antanas juk buvo 
labai artimas musų kaimynas. 
Paskui atsibučiavome ir persi- 
skyrėme. Aš jai iiieko nesakiau, 
bet tau, Rokeli, pasakau, jog aš 
Vis dar ne labai tenoriu tJkėti, 
kad musų gerasis kaimynas bu
tų ėmęs ir faijp greitai į .šėtono 
pėdas įstojęs, — kunigėlio žo
džiais tariant. Juk žmogus bu
vo, sakysiu, kaip angelas. Tai 
gal dar, greičiausiai, ir neteisy
bė.

—Kad tai butų neteisybė, 
Kastele, kad tai butų neteisybė. 
Gaila nelaimingo Antano, gaila 
jo dūšios...

—Ar tai teisybė, tai teisybė, 
kad musų kaimyną Antaną su-

A

CKANE COAL COMPANY
♦

5332 Sk>. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 902Ž

POCAHONTAS Mine Ruri iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant
5 tonus ar daugiau ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ "

Sales Tax ekstra.

PATTERN 2456LILAČ BĖDSPREAD
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MINNFzAPOLIS, MINN. — Grace Vplkman “gele
žies plaučiuose’’ laukia kūdikio. Ji yra Vaiką paralyžo 
auka.

gundė šliuptarniai ir įstūmė į mušusiais į ją veidą mėnulio 
šėtono pėdas, — kunigėlio žo- spinduliais), neš vakaras blrvo 
džiais tariant.
Dieve mielaširdingas, išgelbėk 
jo dūšią.

—Kad tai Lutų neteisybė, — 
giliai atsiduso Rokas, - I 
butų neteisybė. Dabar ... aš 
jau pradedu manyti, kad teisy
bė, gryniausia teisybė, nes Ta
mošius Pliopa persižegnojęs pa
sakojo, kad aną dieną mėšlą 
mėžęs pas Julijoną Milą, o ta
sai, sako, per pietus visiems iš- 
košęs, jog visai neseniai gavęs 
laišką iš Amerikos nuo savo 
brolio kunigo, kuris —-----

—Kunigo?! — 
liau Kašte, ausis
— Dieve' mano, 
bus teisybe?!

—Taigi, Kastele, taigi, kuni
go Milo, kuris, sako, tenais kal
nuose, Pcn-pensylvanijoje tarp 
lietuvių išeivių dievo žodį sklei- 
džiąs.

—Atsimenu, Rokeli, atsime
nu jauną klieriką Milą? >kuris 
dar i&ilJ neschiai Amerikon iš7 
vaziavo^.o dabar, matai, jau ku
nigas, jau dievo žodį skleidžia 
tarp musų brolių lietuvių toli
moje, svetimoje žemėje. Dievas 
jam padeda, dievas, Rokeli. Ir 
duok, dieve, jam sveikatą nu
galėti šliuptarnius ir piktą dva
sią, kuri šienaujasi, kaip musų 
kunigėlis sako, tarp musų bro
lių lietuvių švetinldjė, tolimoje 
žemėje, — baigė Kastė, rankas 
ant krutinės maldingai susidė
jusi.

—Tartie laiške — tame laiške,
— sunkiai kalbėjo Rokas; su iš
tįsusiu veidų ir greitai šokuo
jančia krutinę, — kunigas Mi
las rašo, jog Antanas — varg
šas musą kaimynas Antanas — 
tikrai' yra patekęs šliuptarnių 
žabanguosna ir, Sako, tie Kaino 
ainiai taip jį pagadinę; kad loc- 
nu savo krauju šėtonui pasira
šęs.

tė šlapius još skruostus, nosį, 
lupaš..., — Ko čia dabar v taip 
jau...? Juk žindi, kad dš ne An
tanas. Ne! O dievas yra labai 
teisingas ir mokąs atrinkti grū
dus nuo pelų. Dievas žino, ką 
bausti, ką ne, kain padėti, kam 
ne, kam duoti, kam neduoti... 
Antanas ir čia būdamas nebijo
jo ir neklausė dievo tiek, kiek 
reikėjo bijoti ir klausyti, nes į 
bažnyčią ne gana dažnai teėjo 
ir ne viską Lkėjo, ką kunigas 
per pamokslą sakė. O kai kada, 
būdavo, ię prieš kunigus, ir 
prieš ciesorių nei šį, riei tą nu
šneka. Vieną kartą, atsimenu, 
bažnyčioje jis pašaipingai nusi
šypsojo, kada kantarai pakeltu 
balsu giedojo “Kad musą cieso
rių su visais jo namiškiais ir 

. pavaldiniais žmonėmis savo ma
lonėje ir globoje išlaikyti teik
tumeis, meldžiame tave, viešpa
tie !’’ Be to, net keletą kartų ma
čiau jį tik vienu kėliu tepriklau- 
piantį, kada kunigas ostiją pa
kelia. O tu juk žinai, Kastele, 
kad taip daryti valia tiktai po
nams už grotelių, ne papras- 

i tiems žmonėms, kaip Antanas.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLU SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Mrs. A. K. JARUSZ
PhysicaI Therapy 

and Midwife
Į Pradžioje savaitės 

Kiekvieną dieną 
' būna 
6630 S. tVestern ay. 
pel. Hemlock 9252 
Subatoj ir NedėMoi 
Central Avenue 
Beverly Shores 

Indiana
Tel. Mich. Cit\ 
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Netaimingasis! jau vėlus, ir žema žiburio liep- Mes, prasčiokai, turime abiem
snelė labai menkai teatmiešė la
bai tirštą trobelės tamsą.
>—Ne, Rokeli, nė! Tu neva-

keliais pulti prieš švenčiausiąjį. 
Bet Antanas, nežinau, ar iš pui
kybės, ar bijodamas susiteršti 
kelius, lyg koks didelis ponas, 
tik turstelėja ant vieno kelio,

kad tai žjuosj į tą Ameriką! Tei) visi 
pagedę, sutvertoją ir išganytoją 
paniekinę... Užteks ir to, ką tu-pr viskas. O tai juk reiškia, Kas- 
rimė; Juk ne viėna duona ir pi- tele, nutolimą nuo dievo, tikū- 
nigais gyvena žnfogus, bet kiek-'jimo ir bažnyčios šventos. Ir 
vienu žodžiu, kutis pareina iš aš daug kartų paabejojau apie 

dievo burnos. " Į jo dievobaimingumą, bet tau

nebeišlaikė lo
pas ta ty dama 

tai ar tik ne-

—Jėzau; Marija, Juozapai 
šventas! Žegnokis; Rokeli. Vai
kai žegnokitės — visi, sakau! 
Vardan dievo tėvo ir siinaus, ir. 
dvasios šventos, amen, — nuai
dėjo per prirtikusią pirkelę sep
tynetas burnų, nes dh mažuliu 
dvynuku dar nepažinojo nei 
dievo, nei šėtono galybės ir ma
loniai šypsojosi...

—Pana Mariją, — nėnulaikč 
biiisaiis religinio įkarščio Kastė, 
— jeigu kunigas taip iš Ameri
kos rašo, tai turi būti teisybe; 
tyriausia teisybė. Baisu, Rokeli, 
jaisu, kad dievo rykštė nekris
tų ant viso musų miesto... Antar 
nas su šliuptarniais; su pagedė- 
Jai, su šėtonų susidėjo... O bu-' 
vo musų geriausias kaimynas;., 
čia jo pati skleidžia — skleidžia 
šėtono ranka nukaltus pinigus... 
Baisu... Jau Iii; Rokeli, man ne
važiuosi j tą šliuptąrnių Ameri
ką, nevažiuosi. Tferi visi yi’a pa
gedę. Nevažiuosi, Rokeli, neva
žiuosi.

Vargše moteriškė pagriebė 
Roko ranką ir spaudė ją prie 
sdvo krutinės, o išsiplėtusios iš 
laimės jos akys blizgėjo ašaro
tais, lafjdUnici^ dd utėliai hisi-

dievo burnos.
—Kastele, nusiramink. Ko čia vis nieko nesakiau, laukiau, gal 

dabar taip jau..; Nusišluostyk pasitaisys, o tu, stovėdama mo- 
akis. Štai, šitaip, — ramino ją terų pusėj, >gal būt, ir nepama- 
Rokas, aukštai pakėlęs jos pri- tei. n
juostės kampą, kuriuo jis šluos- (Bus daugiau)

laidotuvių Direktorius

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

. nrvAMBULANcB ■ ■
■. diKną ik naktį1 '

VisiTdefonai YARDS 1741-1742
So. Hermitage Avė. 

įSbiith Fairfiėid Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčiofe visose

Klausykite tnusų radi© progtautnii Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vaL ryto iš W< H. I. P; stoties (1480 K.) - 

su POVILU SALTIMIERU.
į . .________________ ________ _________

LaidotuviiĮ Direktoriai
NARIAI
Chicagos, J 
Cicero , ■ 
lietuvių 1 S 

(rektorių ’ 
\.,ociaCijos

iiiiHii.tiiiiiiiiiViiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
W TURIME

—F KOPLYČIAS
V VISOŠE MIEŠTI. 
r bALYSF
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1. J. ZOLP Phone Yards 07bi
1646 West 46th Stfreet Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituaniča Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAW1CŽ IR SŪNUS
2314 Wėst 23fd Place l>hone Canai 2515
SKYRIUS: 42-44 East lOSth Street Tel. Piillman 1270

ALBĖRT V. PEtKUS
4704 So: Westerri Avėntiė Phoiiė Lafayeltė 8024

—v - I1 :---------------------

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaniča Avenue Phcrte Yards 4908

ANtBONY B. PETKUS
6834 So. Wesiern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 Šouth 49th Court, Cicero Phohe Cicero 2109

4348 S. CdhfBrnia Avėiiiie
J. LIULEVIČIUS

Phone Lafayette 3572

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

Dr. V. E. SIEDLINSK1
• DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

IIK. VAITUSH, OP i 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavima* 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tei. Yards 1829
Pritaiko Akinius

' Kreivas Akis
Ištaiso.

Oiisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

L , . Prąųgijpg Nariai.________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 Wėst 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. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS /R CHIRURGAS 

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

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

z Telefonas Republic 7868

Ofisu Tei. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHfcR AVENUE 
Ofiso valandos;

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

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

Ofiso tel. HEMLOCK 7828

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

Prie Western Avenue

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYbYlOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kąsdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

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

2400 WEST MADISON STREET
Vdl. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEĘLEY 7330 
Namu telefonas Brnnmvic.k 0597

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

4 ir 7 iki 9.
Pirniadiėniais: 2 iki 4 ir 7 Iki f 

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr* V* A* Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

ZL BRIČKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63ru St.

» A L. A NUO b. 2—4 popiet ir 7—■; 
.Malu, uecidUieniais u sekmadu 

mdib pagal susitarimų.
telefonas HEMKKh 611)

Kili ui e tuviai Daktarai

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

vak. Nedėlioj nagai susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

u45 So. Ashland Avė 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
uandOs iiuj 9 iki 6 VdKar< 

■<« I < <1l<| ,'Hgn

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motgrų 'jv.Va>kų' ligų gydytoja-į^

61)00 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis . ir subatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Vąlandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3^ vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakai 
ir

39

nedėliomis.
Tel. CANAL 3110

Rezidencijos telefonai.
Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
>729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS
10—12 vai. ryto; nuo 2 ik<uu

4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone M1DWAY 288'

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį

Miesto
Kamb.
Namų

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

Garsinki tčs “N-nose”



Trečiadienis, vasario 7, 1940 NAUJIENOS, CMeago, III.,

Atgautasis Vilniaus Kraštas
(Tęsinys)

Lietuvos sostinė Vilnius. Viso 
atgautojo, o kartu ir visos Lie
tuvos širdis yra Lietuvos sosti
nė Vilnius, gražiausias ir įdo
miausias musų miestas, musų 
protėvių statytas ir gražintas. 
Vilnius Gedimino, Vytauto sos
tinė, musų tautinio atgijimo 
centras, musų niekada neuž
mirštas, gražus ir mielas. 19 
metų dėl jo kovojome, bet nie
kada jo neužmiršome, tikėjome 
ir vylėmės kada nors atgauti. 
Juk ir dabartinėje musų kons
titucijoje tebėra aiškiai įrašyta, 
kad Lietuvos sostinė yra Vil
nius.

Tas mums brangus Vilniaus 
miestas yra išstatytas Neries ir 
Vilnelės santakoje, kur stūkso 
didingas Gedimino kalnas su pi
lies liekanomis. Lenkų statisti
kos duomenimis, Vilnius užima 
104 kvadratinius kilometrus, ar
ba 10,400 hektarų žemės, kaip 
gan didelis valsčius. Jis beveik 
pustrečio karto didesnis už Kau
ną, kuris dabar užima 4,600 
hektarų. Namais užstatyta 3,000 
hektarų, grįstos gatvės užima 
121 hektarą, viešieji parkai ir 
darželiai 188 hektarus. Gatves 
daugiausia grįstos lauko akme
nimis, nes lenkai buvo labai ap
leidę, tik paskutiniaisiais metais 
kiek gatvių aptvarkė, truputį iš
grodami mesfaltu ir kiek tašy
tais akmenimis. Parkų ir dar
želių yra apie 30. Didžiausias 
jų užima per 117 hektarų, kitas 
28 hektarus. Kapinių yra 17, iš 
jų 6 katalikų. Didžiausios Rasų 
kapinės, kur palaidotas musų 
tautinio atgijimo patriarchas 
Dr. Jonas Basanavičius, dail. K. 
Čiurlionis ir nemaža kitų mums 
brangių žmonių. Jos užima per 
10 hektarų žemės.
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Sutaupysit $44.35 ant šio aprėdo
Ištaigus Kailiniai ........... $49.90
Gražus Medžiaginis Kautas 19.95Uf 2 Puikios Suknelės ......... 11.90

St 3 Poros Pančiakų ............. 2.55

Lenkų statistikos duomeni
mis ilgiausia Vilniaus gatvė yra 
Ukmergės gatvė, 3,600 metrų 
ilgumo. Belmanto g. 3,250 met
rų, Antkainio 3,175 metrai. Gra
žiausia gatve laikoma Adomo 
Mickevičiaus g-vė, 1,800 metrų 
ilgumo, kaip ir Kauno Laisvės 
ai., esanti maždaug to paties il
gumo. Gatvėse auga per 9,000 
medžių. Vilnius turi 9 tiltus, 4 
per Nerį ir 5 per Vilnelę; 6 til
tai geležiniai. Didžiausias tiltas 
Antakalnio, 138 metrų ilgumo, 
aukščiausias žaliasis, 12.9 met
rų aukštumo.

Kaip lenkų statistika rodo, 
1931 m. Vilniuje buvo per 12,- 
000 trobesių su 39,000 butų. Da
bar trobesių gali būti apie 14,- 
000, nes nors ir po nedaug, ta
čiau šis tas Vilniuje buvo stato
ma. Centre veik visi trobesiai 
mūriniai, pakraščiuose daug y- 
ra medinių, net šiaudais deng
tų. 1931 m. Vilniuje buvę per 
5,000 medinių trobesių. Katali
kų bažnyčių Vilniuje dabar yra 
per 30, žydų sinagogų net 104. 
Pravoslavai turi 13 bažnyčių, 
po 1 bažnyčią turi evangelikai, 
reformatai, muzulmonai ir ka
raimai. Daugumas katalikų baž
nyčių labai senos, kai kurios 
siekia net Vytauto laikus. Jose 
daug mums brangių paminklų, 
daug vertingų istorinių liekanų.

Kiek dabar Vilniuje gyvento
jų, sunku tikrai pasakyti, nes 
karas viską sumaišė. Spėjama, 
kad su visokiais pabėgėliais iš 
Lenkijos Vilniuje esą per 260,- 
000 gyventojų. 1937 m., lenkų 
statistikos duomenimis, Vilniu
je buvo per 208,000 gyventojų. 
1931 m., taip pat lenkų surašy
mo duomenimis, Vilniuje gyve
no 195,071 žmogus, iš kurių 
125,999 katalikai, 55,006 žydai,

KORESPONDENCIJOS
Rockford, III

— iš stoties —

W.G.E.S
nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

Taip, kad* įdomu ir primin
ti, kad tas papuošalas Buick 
SPECIAL duoda jums už 
dolerį didesnį svorį, negu 
veik visi kiti karai, kokį 
tik gali nusipirkti.

—apie karų svorį — ir ne be 
priežasties.

Kasdien 
iki

savo baisia 
jėga—jėga,

Tad, jei kokia mažytė pi
nigų extra sulaiko jus nuo 
Buick’o, tai dar sykį per
žiūrėkite tuos dolerius.

Visi tad Akrono ir apylinkių 
lietuviai dalyvaukite Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime.

Rengimo Komisija,
B. Versackas, Rep.

Su visa ta 
straight-eight 
kuri yra kaip velvetas, nes 
inžinai yra balansuojami

Jie nupirks daugiau karui 
pradėti, didesnį dydį ir 
daugiau turto.

Jie žino, kad važiavimo kokybės 
deda ganėtinu kelio svoriu tikslu 
palaikyti—jie žino, kad svoris 
ir kitokio miero dydžiu— 
beto, jie žino, kad svoris 
reiškia dar ir turtą, jėgą, 
Ištvermę.

po esamblio—su visa savo erdve, stilium 
ir patogumais—tas Buick’as turi ir vie
ną ' žemiausią kainą-už-svarą iš visų 
karų markete.

AUTOMOBILIŲ inžinieriai kalba daug 
apie karų svorį —- ir ne be geros

kitur nerasite valve-in-head 
kodinius springsus, torąue- 
tubos pastovumą ir Buick’o 
priedų pliusažą už tuos 
skaičius, kokie taikomi 
SPECIAL karui.

auka, prlgtaty.
to® Mlch.

Ne šeši, Bet £
ASTUONI Už

arcus

(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

Vardas.

Adresas-----

Miestas----

porą paė- 
visą dieną

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, m.

sako, kad

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

J. Ilgis
(GALAS)

M AUJIENŲ-ACME Telephoto
šis lėktuvas su penkiais Chicagos pasažierais buvo priverstas dėl kuro sto

kos nusileisti Brazilijos džiunglėse. *

J,321 pravoslavas, 1,752 evan
gelikai ir 2,993 kitų tikybą. Pa
žymėtina, kad Vilniuje daug 
daugiau moterų. 1931 m. Vil
niuje buvo 88,290 vyrų ir 106,- 
781 moteris. Taigi, moterų bu
vo daugiau kaip vyrų 18,491. 
Kaip lenkų statistika rodo, pas
kutiniaisiais metais vis mažėjo 
žydų gyventojų skaičius.

Tokiam dideliam miestui rei
kia daug ir įvairių gerybių, 
laug jis ir suvalgo, štai 1937 

m. Vilniaus miestas suvartojo 
per 100,000 gyvulių, 60,090 to 
nų (tona 1000 kilogramų), ak
mens anglies, 16,424 tonas ja
vų, per 6,000 tonų cukraus, a- 
pie 3 500 tonų druskos, per 3,- 
000 tonų audinių, apie 10,000,- 
000 dėžučių degtukų, surukę a- 
pie l£)0,000 cigarų, per 100,000,- 
000 papirosų, per 170,000 kilo
gramų tabako.

1937 m. Vilniuje buvo 40 bi

jonu knygų. Didžiausia univer 
siteto'biblioteka turėjo per 400, 
000 tomų knygų. Lietuvių Mok 
slo Draugijos biblioteka turėjo 
per 40,000 tomų knygų, 228 
rankraščių, 6,600 , tomus perio
dikos, 4,600 meno dalykų, 382 
gaidas ir kt. Tais metais Vil
niuje buvo 3 teatrai; 8 kinema
tografai, 1 radijo stotis, per 
15,000 radijo abonentų, apie 100 
pradžios mokyklų su 25,000 
mokinių ir 800 mokytojų. Buvo 
22 vidurinės mokyklos su 6,000 
mokinių, muzikos konservato
rija, universitetas su 3,000 stu
dentų ir dar įvairių kitų moky
klų ir kursų. Buvo keli muzie
jai ir kitų kultūrinių įstaigų. 
Kas iš jų dabar beliko,, netru
kus paaiškės. 7 •

Sveikatos reikalas Vilniuje 
1937 m. rūpinosi 70 įstaigų. 
Vaistinių buvo 36, gydytojų 
417, dantistų 127, veterinorių 
21. Tvarką Vilniuje palaikė 523 
policininkai.

1937 m. Vilniaus mieste bu
vo 565 pramonės įmonės, ji] 
tarpe: 1 radijo imtuvų fabrikas,. 
1 faneros fabrikas, 2 stiklo fa
brikai, 9 lentpjūvės, 24 malūnai, 
1 elektros stotis, 1 konservų fa
brikas, 3 saldainių fabrikai, 3 
plytinės ir kt. Prekybos įmonių 
buvo 4,363, svetainių ir viešbu
čių 569, bankų 7, draudimo 
bendrovių 15 ir kt. 1931 metais 
Vilniuje vertėsi pramone 67,- 
690 žmonių, prekyba 35,113 
žmonių, susisiekimu ir trans
portu 19,702 žmonės. 1937 m 
bedarbių buvo per 10,000 žmo 
nių.

Tai tiek statistikos duomenų 
apie musų sostinę Vilnių.

“Karys

Gerai Gydo
—Turiu baisią slogą.
—Tai lengvai išgydoma li

ga. Štai čia pat kišenėje tu
riu piliulių, kurių 
męs iš ryto slogos 
nebejausi.

—Bet gydytojai
nuo slogos nėra vaistų.

—Netikėkit! Aš, pavyzdžiui, 
jau trisdešimt metų kaip šiuos 
vaistus kasdien vartoju.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas.

Sekmadienį, vasario 11 d., A- 
rogona svetainėje, 320 Kent St., 
minėsime Lietuvos nepriklauso
mybės 22 metų sukaktį.

Kaip ir kiekvienais metais 
taip ir šiemet SLA 77 kuopa 
rengia įspūdingą Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimą. 
Skirtumas bus tas, kad š[ kar
tą visos pajamos yra skiriamos 

Vaizde rodomasis modelis yra BUICK SPECIAL modelis 41 keturių durų 
touring sedan $996 pristatytas Flint, Mich. Baltais šonais tairai atskirai. *

Ir niekur 
jėgą, vien

prasi- 
kurse 

dažnai yra

*Transportacija pagrįsta gal- 
1 kelio, valstijos ir v etos 
valdžios mokesčiais (.jei to
kių yra), pasirinktinos da
lys ir priedai — extra. Kai
nos gali pasikeisti be įspė
jimo.

Padėkite pakelti saugumą — 
Nuleiskit šviesas pravažiuojan1.

"Best SbfcM

Vilniaus krašto suvargus’ems 
lietuviams šelpti, šiame minėji
me turėsime gražų koncertą: 
dainuos Laisves moterų choras 
ir SLA 77 kuopos kvartetas. 
Kalbą pasakys Dr. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius.

Tad tegul nepasilieka namie 
nė vieno lietuvio, — visi ateiki
te į Lietuvos nepriklausomybei 
minėjimą. Tuo budu jus atliksi
te savo pareigą ir tuo pačiu su
teiksite paramą Vilniaus nuken. 
tėjusiems lietuviams. Be to, iš
girsite gerą kalbą, gerą koncer- 

dainų, deklamacijų ir muz kos. 
Kalbėtojai liko pakviesti iš Cle- 
velando ir kitų miestų. Taipgi 
kalbės ir vietiniai. Svetainė at
sidarys 2 vai. po pietų. Progra
ma praseidės 7 vai. vakaro. Į 
žanga nemokama.

Visas parengimo pelnas yra 
skiriamas Vilniaus krašto nu
kentėjusioms lietuviams šelpti.

visas Akrono lietuvių organiza
cijas bei pavienius lietuvius, kad 
dalyvautų kalbame minėjime. 
Juk musų visų kaipo lietuvių 
šventa pareiga yra dalyvauti 
minėjime. Be to, mes suteiksi
me kad ir mažą paramą tiems, 
kurie tos paramos yra labai rei-

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Vėl. ENG. 5883-5840

RYTINE RADIO 
VALANDA

Išgirsit 
muziką

vėliausias žinias, 
t ir kitus įdomius 
pranešimus.

INSURANCE

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

MADŲ

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

Valstija
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Kvailas darbas
Kai kurie žmonės sumahė diskredituoti kongreso 

komiteto ne-amerikiniems veikimams 'tyrinėti pirminin
ką, atstovą iš Texas valstijos Dies. Šituo tikslu buvo su
fabrikuotas laiškas, kurį rieva raižęs tani pirmininkui fa
šistinės organizacijas “Sidabriniai Marškiniai” vadas, 
William Dudley Peltey. Laiškas buvo parodytas demo
kratę atstovui Hook (iš Michigano), ir jisai jį perskai
tė kongreso posėdyje, kudmet ėjo debatai dėl klausimo, 
ar pratęsti Dies’o komiteto terminą dar vieniems me
tams. Ne tiktai perskaitė, bet ir pareikalavo, kad tas 
“dokumentas” butų įdėtas į kongreso darbų rekordą.

Bet dabar viskas išėjo aikštėn. Kongreso komiteto 
nariai su federalinio teisingumo departamento pagalba 
susekė, kad tariamas “Sidabrinių Marškinių” vado laiš
kas yra falsifikacija. Surasta asmuo, kuris jį padirbo ir 
kuris prisipažino jį padirbęs. Surasta kiti asmens, kurie 
tą sufalsifikuotą rašinį iš jo nupirko ir kurie davė pini
gus už jį užmokėti, žodžiu, iškilo didelis ir labai negra
žus skandalas!

Žmonės, kurie šituo nedoru budu mėgino suteršti 
kongresmano Dies’o vardą, patys susikompromitavo. O 
nemaloniausioje padėtyje atsidūrė kongresmanas Hook, 
kuris tais apgavikais patikėjo ir priėmė suklastotą laiš
ką už tikrą dokumentą. Jisai dabar yra priverstas pra
šyti, kad kongresas tą “dokumentą” išbrauktų iš rekor
do, ir dar turi teisintis, kad jisai nežinojo, jogėi tai yra 
falsifikacija.

Visais atžvilgiais tai yra kvailas darbas. Tie, kurie 
jį suplanavo, turi nedaug sarmatos, o dar mažiau proto.

partija, kuri skleidė masėse 
Lietuvos nepriklausomybės idė
ją. Kad ir lenkų okupacijos me
tais tas judėjimas buvo slopina
mas, bet dabar jį butų galima 
atgaivinti,—jeigu Lietuvos val
džia netrukdytų socialdemokra
tų veikimo. Pirmoje eilėje tu
rėtų būti įsteigtas geras darbi
ninkiškas laikraštis lietuvių kal
ba Vilniuje. Nejaugi Lietuvos’ 
valdžia nesupranta tokio pa
prasto dalyko?

Jeigu ji slopins darbtiiiiikę 
judėjimą Vilniuje, tai šit Vil
nium gėili atsjtikti tas1 palš, ktiš 
atsitiko su Klaipėda, kur šėtiititi 
gyvavo stiprios darbinitikų pro
fesines sąjungos (titiijos)1. Jb's 
buvo palankios Lietuvai. Bet 
kai po 1926,111. gruodžio 17 d. 
perversmo Kaunas pradėjo ati
minėti Klaipėdos darbininkams 
teises ir, galų gale, darbininkų 
judėjimą visai sunaikino, tai 
Klaipėdoje įsigalėjo vokiški na- 
cionalistai, ir Klaipėdos kraštas 
Lietuvai dingo.

KĄ LENINAS RAŠĖ APIE 
SUOMIJĄ

i

Spalių-lapkričio perversmo 
(1917 m.) metu bolševikų va* 
das Leninas pareiškė:

“Rusijos socialistas, kuris 
nepripažįsta, laisvės Suomijai, 
yra šovinistas!”
Tarpe to perversmo tikslų Le

ninas skelbė feisį visoms pa
vergtoms tautotiis numėsti sve
timų jungą. Šitą principą jisai 
parėmė tokiais žodžiais:

“Tauta, kuri pavergia kitas 
tautas, niekuomet negali bū
ti laisva.”
Bet reikia pasakyti, kad ypa

tingai už Suo'mijos nepriklauso
mybę Leninas kovojo dar toli 
prieš pasaulio karą. Jau 1901 
m. lapkričio 20 d. jisai pa'raŠė 
laikraštyje “Iskra” (Kibirkštis) 
straipsnį, protestuodamas prieš 
caro valdžios politiką, atkreip
tą prieš Suomijos Jaisvę. Tarp 
ko kita Leninas tenai šakė:

k

NEPAPRASTI ŠALČIAI 
LIETUVOJE

ši žiema yra nepaprastai šal
ta Europoje. Liętuvos laikraiš- 
čiai praneša, kad apie Naujtis 
Metus kai kūriosė vietose Lie
tuvoje terrtiotnettas rodė 20 
laipsnių žemiauš nulio. Zara
suose buvo net 25 laipsniai šal
čio, o Vilniuje 27. Pagal Ame
rikoje vartojamą termometrą, 
tai reiškia 24.25 ir 28.75 žemiati 
tiulio. Sausio 9 d. Vilniuje buvo 
32 laipsnių (pagal amerikonišką 
termometrą, 40 laipsnių) že
miau nulio. ♦

Dėl šalčių Lietuvoje buvo už
daromos mokyklos.

DAUGIAU BEbARBIV, 
NEGU DIRBANČIŲ

Vilniaus burmistras Štašyš 
pareiškė viėno laikraščio atsto- 
viiį kad šią metų pra^Žiojė ViL 
niuje esą “apie 8,000 bedarbių; 
o dirbančių

įvairių laisvų profesijų žmo
nės: advokatai, gydytojai ir 
1.1. Dabar jau visur pradeda
ma suprasti, kad be lietuvių 
kalbos sunku apseiti. Kai ku
rie kuršiškai, kurie lietuviškai 
pradėjo mokytis nuo spalių 
mėn., jau Šiandien neblogai 
susikalba ir gali laikraščius 
neblogai skaityti. Dėl to ir 
laikraščių pardavimas kios
kuose jau padidėjo.”

5,500”.

DARBININKAI NORI TU
RĖTI SAVO LAIKRAŠTĮ

Vilniaus darbininkai nepaten
kinti, kad jie neturi lietuvių 
kalba nė vieno laikraščio, ku
ris butų pašvęstas jų reikalams.

Vilniuje veikiai darbininkų 
profesines Sąjungos ir kitokios 
darbininkų organizacijos. Bet a- 
pie jįj veikimą laikraščiai ne
rašo. Darbininkai nori turėti 
savo laikraštį. Tačiau Lietuvos 
valdžia, matyt, neduoda leidi
mo darbininkišką laikraštį leis
ti. šitokia valdžios politika gali 
labai pakenkti Lietuvos reika
lams Vilniuje. Nes jėigu Vil
niaus darbininkai neturės savo 
legalus lietuviškos spaudos, tai 
jų tarjie pratinsis nelegalė, prie
šinga Lietuvos valstybei spauda, 
arba jie skaitys kitų tautų laik
raščius. ,

Reikia atsiminti, kad daugiau
sia Lietuvos pritarėjų Vilniuje 
yra biednuoinenės tarpe. Vil
niaus ponai buvo Lenkijos pa
triotai ir daugumoje jie, veir 
kiausfa, tokie ir pasiliks. Bet 
tarpe darbininkų daugelis kal
ba lietuviškai, o kiti, kad ir vai
toja lenkų kalbą, bet Taiko save 
lietuviais.

Tarp Vilniaus darbininkų dar 
prieš 20-jo šimtmečio pradžią 

•t’oitro f iohivnc cnniittlrlnmAT/pn fii

Vierio Lietuvos laikraščio ko
respondentas pra'nėša iš Vil
niaus tokių žinių:

“NėžttiHtit UėftiVtiš prieši
ninkų agitacijos, kad nesimo
kytų lietuvių kalbos, vis dėl
to norinčių lietuviškai moky
tis skaičius auga, štai šian
dien įvairiose miesto vietose 
prasideda nauji liettfvių kal
bos kursai, kuriuos suorga
nizavo pedagogas Busilas. 
Kursislų jau yra apie 700. 
Taip pat prasidėjo lietuvių 
kalbos kursai prie pradžios 
mokyklų, o valst. V gimna
zijoje mokosi lietuvių kalbos'veikė Lietuvos socialdemokratų

Apie “luteišus” ir “litvakus'
Ktiš per vieni yra tie “ttiteišai”.

tenka visiems galvoti apie gė
dą, kuri krinta ant mus. Mes 
dar esame tokie vergai, kad 
mus panaudoja kitoms tau
toms pavergti. M:es dar vis 
kenčiame tokią valdžią, kuri 
ne tiktai budelio žiaurumu 
slopina visokias laisvės pa
stangas Rusijoje, bei ir fti-1 
naudoja rusų ka:ri:uomenė 
smurtui prieš kitų tautų lais
vę.”
Lygiai tą, ką čia pasmerkė 

Leninas, šiandien daro jū įpė
dinis Stalinas.

Stalinas ne tiktai “budelib 
žiaurumu” slopina kiekvienų 
laisvės kibirkštį Rusijoje, bet 
panaudoja Rusijos žmones 
smurto žygiui prieš suomių' tau-

Per 22 mėtus diktatūroje au
klėti Rusijos žmonės pasidarė 
tokie vergai, kad jie nedrįsta ši
tam smurtui pasipriešinti. Ap
gailėtina,. kad tokių vergų yra 
dar ir kitose šalyse.

KĄ MATĖ NORVEGIJOS 
SOCIALISTAS SUO

MIJOJE

___ — Lietuvos bajorai. — 
Varšuva tietipįen^ė “tuteišo” kaipo prasimatėlio. — 
IŠ “ttitėišd” koją paspruko žemė ir jis pasijuto ore 
kabąs. — Nėpasišėfcę lėnkų žygiai. — Kas pėr vieni 
yfą ^litvakai^. —• Skirtumas tarp Karino ir Vilniaus 
žydą. — žydai taikosi bendram Lietuvos gyvenimui.žydę. -

(Mūsų specialaus korespohdento Lietuvoje)
• '..L' - • „..U J? - ■ ‘ • M ' :

' 4-i ]Se ūple' visūs “tūtėištis” ir 
“litvakus”, bet lik apie Vilniaus

Mieštas tiian geriūu ži- 
ti&ititis, tiekti įaiinas it; bė to, 
ttištii itiiėsfti tūfėiŠas yra dauge
liu afvėjų įdomešnis tipas. Kai 
imb “tutėišas”, tai tik Attiesto ir 
dalinai katalikų bažnyčios pro
duktas.

Gal nesuprasite, kas tai yra 
tasai “tutėišas”? Tai Vilniaus 
miesto ir srities gyventojas, ku
ris save nei lietuviu, nei lenku 
skaito, pagaliau ir gudu nenori 
prisipažinti. Kaip Vilniaus mies» 
te atsirado tasai “tutėišas”? ži
noma, į tai galėtų atsakyti tiks
liau istorikai, etnografai, filolo
gai ir kiti tą gyvenimo sritį pa 
mėgę tirti žinovai. Man tasai 
“tutėiŠats” daugiau parūpo kai
po tam tikros’ politikos produk
tas ir daugiau aš žiūrau feljeto
nisto, gal publicisto su tam tik
ra politine priemaiša akimis. 
Taip Šis mano straipsniukas rei
kia ir įvertinti. Tai greičiau į- 
spudžiai, bet ne studija.

Vilniaus gyventojų lenkiškai 
kalbančių žymią dalį sudaro, —* 
tai etnografinės Lietuvos gyven
tojai. Jų stipri dauguma savo 
kilme yra iš Žemaitijos, Aukš
taitijos — tai daugiausia bajo- 
irų vaikai, arba ainiai. Jų levai, 
seneliai valdė Lietuvoje dvarus, 
dvarelius, stambesnius ukius, 
buvo kiti dvarų nubmininkai, 

į stambių Lietuvos bajorų* ūkve
džiai įr nuolatos besisukinėda
mi bajorų priemenėse sulenkė
jo, kaip ir. sulenkėjo veik visa 
Lietuvos, bajorija.

( Jų- tčya> besirūpindami savo 
j vaikų likimu grūdo juos į mies
tus. Vieniems jų tenais pampi
no įvairias tarnybas, kitiems 
mieste stafe “kamėnicas”, su- 
Jprask namus. Lietuvos tolydžiai 
būjojanti, auganti sostinė, ViL 
niaus mieštas, tuos bajorus, ar-

ar kitūs didesnius Lietuvos mie
sitis. . '

Čia jie lengvai prasimušė i 
gyvėtiiiną it sudarė tų miestų 
įvirtą pasffurinti itibtiią; Gal nei 
įtiek pasijūtititį šavti turtais,! 
ikiefc bėtidrąi įtaįitigėšn^ gyve- 
įminė, čiė, Vilriidtis tiiieste, jie 
pamažu vis tolo nuo viso, kas 
yra liėtuviška ir labiau sviro į 
Varšuvą. Politiniai bendrame 
Lietūvos valstybes gyvenime 
VaTšūva' tūrėjo didelio svorio.; 
.Unijos dėka Varšuva bent kuL 
turiniame ir politiniame gyveni-

tiię Liętuvbjė turėjo užėmusi 
tvirtas pozicijas.

Bet tasai “tutėišas” Vilniuje 
atsidusęs, ftors pamėgęs visa, 
kas ytti lėtikiška, vis dėlto sten
gėsi nuošaliau laikytis nuo Var
šuvos bendro gyveninio.

Buvo ir tam tikras išskaičia
vimas. Nenoras galutinai nu
traukti visus ryšius su Lietuva, 
neš Lietuva tai buvo jo pragy
venimo šaltinis ir kartu nenoras 
galutinai sutapti su Varšuva, 
kad neprarasti Lietuvoje savo 
pozicijų. Varšuvos lenkas, taip 
pat šnairomis žiurėjo į tą “tu- 
tėišą”, nes tasai “tutėišas” bu
vo stiprus Varšuvos lenkui kon
kurentas, konkurentas tiek me
džiaginiame gyvenime, tiek po-

Varšuvos lenkas iš aukšto žjm 
tėjo į tą “tuteišą” ir savo širdy
je jo nekentė. Nekentė kaipo 
konkūrento, nekentė kaipo pri- 
simetėlio, nekentė kaipo neno
rinčio galutinai pasiduoti Lcn-

Rusijos bombnešių ir lėktu
vų kulkosvydžių švininis lie
tus skynė bėgančias moteris 
ir vaikus. Moteris ir vūikus, 
bėgančius iš savo gyvenimų 
j tyrlaukius. Aš savo aikimis' 
rtiačiaū šudrasKylus irioterų 
ir vaikų lavomis', kuorūet jie: 
buvo atgabenti iš griūvančių 
namų ir iš galviu į laidčjimo 
įstaigas. Aš mačiau sudiaužy- 
|iis bombopiis namus, nuo 
kurių bepaliko tik aprūkę sie
nų grobiai, —- kaip kad! bu
vau matęs Madride ir Barce- 

* lonoje! Ąš mačiau, kaį) ty
linčios ^vakuojamų žmonių 
eilės, su savo vargingu turtu 

. raiikūse; keliavo naktie^ tam- 
sumon, slėpdamiesi nud prie
šo, kuris neturi pasigjailėji- 
mo? ,
Tai ve ką sako žmogu$, ku

ris savo akimis matė, kas de
dasi Suomijioje., Per ilgus me- 
tūs. jisai kad sovietų
Rusija tai “proletariato te-

Ivyni”; bet (fcbar Jisai įsilikino

I

Į Suomiją nuvykę, kaip laik
raščio “Arbęidėčbladet” (Oslo) 
korespondentas; Norvegijos so
cialistais laiktaštihinkaš Gjesdal. 
Jisai buvo vienas žyrirfausiųjų 
kairiųjų sdcia'Hstų Norvegijoje, 
kūris visuomet užtardavo so
vietų valdžią, įšivaižduūrfamūš, 
kad tai darbiniriteka valdžia. 
Bet jisai ūitvyko į Sū'omifą pa
žiūrėti, kaip eina tasai “liaudies 
vadavimo” karas, kurį bolševi
kai pradėjo lapkričio 30 d., ir 
štai ką jisai praneša:

‘WRiais žodžiais neglftipia 
nupiešti tų baisių dalyką, ku
rtę dėjosi šitinfe diėtitiin’U 
Helsinkyje it įietinėjė ,
mijojČ, kai iš apsiidaukusio kad tai “priešas,

t dangaus ėmė birti žemėn į pasigailėjimo”' net moterims ir 
frdppcliij bombos: iš šovie^patk^i! •

5,’ kuris neturi

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Balkanų valstybes, kurios šiomis dienomis laikė 

konferenciją.

KARO TAKAIS
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

“Tutėišas” visa šitą širdyje 
jaute, ir kad ir visame pamėg
džiojo Varšuvą, bet galutinai 
ryšių rienu traukė su Lietuva. 
Juk Lietuvoje gyveno visi jo gi
minės, juk Lietuva jį maitino, 
juk su Lietuva turėjo jis viso
kių ryšių, bet į lietuvius jisai 
taip pat žiurėjo iš aukšto. Lie
tuviai neviliojo jo savo kaimiš
ka kultūra, bet materialiai Lie
tuva jisai buvo užinteresuotas.

Tai nors širdyje jisai jautėsi 
lietuviu, bet namų apyvokoje 
jau vąrlojo visa, kas iš Varšu
vos ėjo, -pirmoje eilėje jisai pa
miršo lietuvių kalbą ir kalbėjo 
tiktai lenkiškai. Tuo budu jisai 
nuo lietuvių'gyvenimo ir lietu
vių tautos kultūros visai atitru
ko, o su lenkų kultūra visiškai 
nesutapo.

Klausiamas kokios tautybės 
.jisai yra, visuomet mčgo atsa
kyti — “tutėišas”, suprask vie
tos gyventojas, arba dar pridė
davo, kad “polskos vieros” — 
suprask katalikas lenkų įtakoje.

Katalikų bažnyčia ilgus šimt
mečius varo lietuvių nutautini
mo darbą. Visa, kas lietuviška, 
neigė, niekino, pašiepė ir kata- J v '
hkų tikėjimą vadino lenkų ti
kėjimu. Vilniaus srityje katali
kų bažnyčia ir dabar dar dau
gumoje per jos atstovus — ku
nigus varo lenkinimo darbą.

Tasai “tutėišas” ir dabar pa- 
sibėka “tūteišū*, bet nė lenku. 
Tfefe savo budii, tiek savo elgč- 
šėna, tiek savo papročiais jisai 
nėra lenkas, jisai žymiai arti- 
niešnis lietuvių tautai. Bet iš lic-

b'a ir dalinai paviršutinė lenkų 
kultūra.

Tasai tutėišas iki šių dienų 
iičra galutinai apsisprendęs. Jis 
nei lenkas, nei lietuvis.

Č, jei tik Liėtuva sueitų į vi
sai glūūdžius santykius su Len
kijos valstybe ir jei lietuvių tau
ta pamirštų'savo gimtąją kalbą 
iž vieton jos pradėtų vartoti 
lenkų ktilbą, tai tasai “tutėišas” 
pasida’rylų didelis “Lietuvos pa
triotas”, ’žirfonia, “patriotas” 
lenkiškos dvasios. O dabar nei 
šis, nei tas, žodžiu “tutėišas”.

“Tutėišas”, kuris nekenčia 
lietuvių kultūros. Jis jaučia, 
kad toji lietuvių kultūra, bent 
materialui požiūriu pranašesnė 
'tiž tetiki^ ktrfturą. O juk jaučia
si vfsd galva aukščia'u stovįs lie- 
flrčiu, b’et šfei tasai lietuvis pa
skutiniais metais tiek pirmyn 
pasistūmėjo, kad lenkų tauta 
daugeliu atvejų paliko užpaka
lyje. Gal iTČ tięk paliko užpaka
lyje, kiek tasai lietuvis jau jau- 

’čia’si visai nepriklausomu nuo

(Tęsinys)
Mane moterys malšino. Jų kal
bos nesupratau, jos tik lietuviš
kai kalbėjo; tik vyras, šeimos 
galva lenkiškai suprato. Jis ne
sityčiojo iš manęs, bet lenkų 
adresu karčių žodžių nesigailė
jo. Tik čia supratau, kaip Len
kijos vyriausybe žiauriai elgėsi 
su lietuviais.

Išsikalbėjome. Susipratome. 
Vienas kitą arčiau pažinome. 
Tas ramus lietuvis ūkininkas 
pasižadėjo mane nuvesti į tas 
vietas, kur jau lietuvių kariuo
menė buvo. Moters kaip galėjo, 
taip mane moteriškai aprengė. 
Niekuomet ir niekuomet neuž
miršiu aš tų moterų širdingu
mo. Neužmiršiu ir jų visų pri
sirišimo prie Lietuvos, prie sa
vo gimto krašto. Jie visi lauke, 
nerimavo Lietuvos kariuome
nes ateisiant. Pro ašaras kalbė
jo, ar teks jiems prie Lietuvos 
prisiglausti. Lietuva dėl jų vis
kas buvo. Lietuva jiems šven
tas žodis! Man širdį sopėjo. Va
kare sutemus tasai ūkininkas 
pasikinkė arklį ir niane vežė 
sienos link. Nejaukus man jaus
mai ! Keisti pergyvenimai. 
Džiaugsmas pynėsi su baime ir 
nežinia. Tasai lietuvis ūkinin
kas laikėsi nepaprastai ramiai. 
Moters mane guodė, ramino. 
Tik varge pažįsti tikrą žmonių 
širdingumą! Išsibučiavom. Sky- 
remės, kaip tikros sesers! Kiek 
per tą trutnpą laiką pergyven
ta! Lietuva! Tie žmonės, kurie 
tiek dėl mano tautos sūnų kvai
los politikos kentėjo, čia mane 
taip žmoniškai priėmė! Aš cinu 
į tą kraštą globos ieškoti, ku
ris mano tautos sūnų, taip bu
vo paniekintas, šmeižtas... o 
iš tų žmonių tik širdingumą jau
čiu. Man sunku žodžiais pasa
kyti, ką aš tuomet jaučiau. Ra
tai sutarškėjo ir mes už valan
dėlės jau prie siėhos. Krūmokš
liai, upėliukas, tyla ir ramybė, 
širdis plaka, taij) smarkiai pla
ka, kad a:š girdžiu, kaip girdžiu 
štai sienos Taiktodį taksint. Tas 
lietuvis, ratilus ūkininkas, pa
linki man viso gero, laimingos 
kėlionės. širdingai atsisveiki
nam. Bučiuoju jį. Kaip aš atsi
teisiu, atsilyginsiu ? Jis ranka 
mostelėja. Nuvažiuoja. Lieku 
viena. Tatiisi naktis. Upeliuko 
vanduo blizga. Tylu, širdis vir
pa. Nesiryžtu bristi. Laukiu, 
laukiu pūti nežinau ko? Mintys, 
nejaukios mintys galvon skver
biasi. O kas jei tenai, anoje pu
sėje, liėtuvių kareiviai suims, 
gal štašatidyš^ kaip nekenčiamą 
tetikę? Nejauku. Ryžtuosi, bren
du. šaltas vanduo. Sriuvena, 
šnabžda! Nespėjau į krantą iš
lipti, ir išgirdau iūan nesupran
tamą žtidį: Stok— rankas auk
štyn !

Tų žodžių prasmės nėsupra- 
tau, bet rankas iškėliau aukš
tyn. Prieš mane stovėjo du lie
tuvių kariai, šautuvai atkišti

blizga. Veidai malonus, laikyse
na griežta, šalmai tamsoje juo
duoja. Juodu man priminė se
novės ritierius. Aukšti, augaloti, 
veidai ramus. Kažką kalbėjo, 
nieko nesupratau. Iškrėtė ir nu
sivedė. Tylėjau. Kas bus toliau? 
Bet mintys bluko. Mintys dingo. 
Tik jaučiau širdį plakant. Ir vėl 
ūkininko mažutė pirkelė. Atėjo 
karininkas. Mandagus, malonus. 
Kas buvo toliau — nežinau. Ir 
vėl paplūdo mano nesulaikomos 
ašaros. Aš žodžio negalėjau iš
tarti. Visa virpėjau. Nuramino, 
paguldė. Ar ilgai aš miegojau 
nežinau. Kaip rytą nubudau, 4 
mane gera kava pavaišino. Ne, 
tokio valgio aš niekuomet nesu 
valgiusi, kaip tuomet jisai man 
skanus atrodė! O tuomet prasi
dėjo ilgas tardymas. Čia lenkiš
kai niekas nemokėjo ir mane 
tardė prancūzų kalba. Tik čia 
aš įsitikinau, kokie kultūringi 
lietuviai, kokie išmokyti jų ka
riai. Aš čia pa tyriau tikrą žmo
niškumą ir užuojautą! Man kai
po lenkei tai buvo labai ir la
bai skaudu! «

Dėl ko mėš su lietuviais iš se
no negalėjome rasti bendros 
kalbos? Dėl ko geruoju negalė
jome sugyventi?

Kas mus skyrė? Kalba? Ne, 
juk dėl kalbos žmonės susipran
ta. Istorija? Juk turėjome ben
drą istoriją? Likimas? Juk dau
geliu atvejų tasai likimas kartu 
ėjo? Tai kas? Rykliai, dvarinin
kai, tie besočiai žmonės, ku
riems visuomet maža! Štai ir 
čia Vilniuje juntu aš tų dvari- w 
ninku įtaką; juntu, kad jie ir 
dabar tame varge atsidūrę 
drumsčia Lietuvos ramybę! Jų 
tas išpustas, dirbtinas išdidu
mas niekaip negali suprasti lie
tuvių tautos norų ir troškimų! 
Prakeikimas musų tautą lydi. 
Tą prakeikimą užsitraukė mu
sų bajorai! Dėl jų dabar visa 
lenkų tauta kamuojasi, skurde 
ir varge atsidūrusi!

Bet aš nuklydau. Karininkai 
mane ištardęs davė leidimą va
žiuoti į Vilnių! Ar jus supran
tate, ką tai dėt manęs reiškė? * 
Pas mane trūksta žodžių jiems 
padėką pareikšti! Deja, pinigų 
neturėjau ir vėl pėsčiomis pasi
ryžau Vilnių pasiekti. Tik eida
ma į Vilnių patyriau, kad tasai 
Kraštas tikrai Lietuvai priklau
so. čia visi tik lietuviškai kal
bėjo, o jei kur ir lenkų kalbą 
vartojo, tai visviena visi džiau
gėsi, kad lietuvių kariuomenė 
čia atėjo.

(Bus daugiau)

Lietuvos Padangėje

lenkų tautos ir net drįsta su jais 
ne lik konkuruoti, bet iš aukš
to žiūrėti.

(Bus daugiau)

VILNIUS. -— Vilniuje jau. 
pilnu tempu dirba pirmasis val
stybinis tabako fabrikas su 230 
darbininkais. Tuo tarpu dar 
dirba viena pamaina. Fabrikas 
savo gaminiais galės patenkin
ti 60 nuošimčių Lietuvos taba
ko rinkos pareikalavimų. Fa
brike yra nemaža žaliavos at
sarga. Netrukus fabrikas išleis * 
naujas tabako ir popierosų bei 
cigarečių rųšis.
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įveikė Mėlio Bettina.

MONOGRAFIJA APIE 
M. K. ČIURLIONĮ
(Tęsinys iš pirmadienio)

Savaitiniame iliustruotame 
“Lietuvos Aido” kultūros prie-

“DR. A. VOROBJOVO VEI
KAUS ' VOKIŠKAI APIE 

M. K. ČIURLIONĮ

Iš nišų lietuvių dailininkų 
Čiurlionis buvo labiausiai 

tautiškas.
“AP i E M. R. ČIURLIONĮ 

niekad nebus perdaug. Juo 
labiau svetimomis kalbomis 
reikalingą literatūra apie mu
sų tautos dvasios reiškėją, ge
nialųjį plastinio ir vokalinio 
meno kūrėją. Dažnas užsie-

matęs jo kurinius, grįžęs pas
kelbia savo įspūdžiuose apie

K. Čiurlionis yra pasaulinio 
masto menininkas, lietuvių 
tautos genijus. Bet nepaisant

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskis Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

to, vis tiek svetur apie M. K. 
Čiurlionį ne perdaugiausia ži
noma, nes jo kurinių parodų 
maža kur tėra buvę, o jo pa
veikslų užsienių muziejuose 
taip pat nėra. Todėl apie M. 
K. Čiurlionį daug reikia rašyti 
ir propaganduoti svetur, kad 
jo vardas liktų pasaulinis. Ir 
reikia sveikinti leidėjo Priba- 
čio ir knygos autoriaus dr. N. 
Vorobjovo pirmąsias pastan
gas supažindinti svetimtaučius 
su M. K. Čiurlioniu vokiškai.

“Pirmiausiai tenka pabrėžti, 
kad dr. N. Vorobjovo knyga 
nėra koks pigios propagandos 
'leidinys, bet gilus, visapusiš
kai, sintetiškai, filosofiškai 
r aprėpiąs M. K. Čiurlionį vei
kalas. Dr. N. Vorobjovas, ma
tyt, ilgus metus atsidėjęs iš
studijavo M. K. Čiurlionį kaip 
muziką ir dailininką, ištyrė 
visas įtakas, visą aplinką, ge
rai pažino visą medžiagą apie 
jį, viską puikiai apgalvojo ir 
giliai viską išgyveno, išjautė 
ir su didele erudicija bei dide
le meile parašė šį veikalą. Dr. 
N. Vorobjovo giliai paimtas 
M. K. Čiurlionis ir gerai su
prastas.

Knygos autorius analitiškai 
nustato M. K. Čiurlionies ga
bumų, talento brendimą. Jo 
meniniai sugebėjimai brendę, 
‘tėviškės’ gamtovaizdžio savy
bėje, kuri tebuvusi 
Nemuno bangų 
piemens vamzdelio 
senų žmonių ir

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St

TeL Boulevard 0014

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

Flirtas virš - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.0f
Dabar Mokame 3l/2^ 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOCIATIONoT Chicago

IUSTIN MACKIEWICH, Prės.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

ii nur—j

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINOS EEDEKALLY
? 1( INiiURED

4192 ARCHER AVENUE
A ' X >

PETER SUDENT 
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., VVorth, I1L

melodingo 
sruvenimo, 
traliavimo, 
lakštingalų

ti. Čiurlionis nebuvo taip vadi
namas akių žmogus, taip pat 
jis negalėjo rasti pasitenkini
mo tik formos problemų 
sprendime. Menas jam buvo 
ne sau tikslas, bet tik priemo
nė giliausiems dvasiniams iš
gyvenimams, pereinamiems 
momentams (Vorgange) sig
nalizuoti. Tapyba turėjo iš
virsti į sakrališką kalbą, kuri 
mistiškus sielos reiškinius iš
reiškia kalba, kuri intelektua
linę reikšmę įgyja-’

“Lygiai kaip muzikai, Čiur
lionis ieškojo priemonių pa
veikslą sudinaminti. Iš gam
tos pajaustas ritmo jausmas 
ir iš muzikos — dinaminis ele
mentas čiurlionies tapybą da
ro dinamišką. Tik vėlesniame 
kūrybos periode M. Čiurlionis

Čiurlionies ainžįaus filosofi
jos, muzikos, menė įvykių fo-< 
ne parodo M. K. Čiurlionį me
ninės, kūrybinės galios didy-

plačią, 
kūrybingą

meilingai
Čiurlionies

1

NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

W,G.E.S., 1360 kiločycles.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tel. VAROS 3408

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
I

No. 4285 — Prejuostė. Sukirptos 
mieros tiktai “Mažas”, “vidutinis” 
arba “didelis.”

sario naktį sutrikdyta. ‘Tėvo 
muzikiniai gabumai, motinos 
pasakos, legendos, žmonių dai
nos lietuviškoji ganyta išugdė 
M. K. Čiurlionį menininką.

“Vėliau įvairus mokslai, į- 
vairios įtakos: muzikos mo
kymasis Plungės kun. Ogins
kio mokykloje, Varšuvoje, 
Leipcige, meno studijos Var
šuvoje, kelionės po Kaukazą,

žia žmogų, filosofą, poetą-dai- 
lininką, m uziką-dailihin'ką, 
lietuviškųjų formų, lietuviško
sios dvasios reiškėją, 
gilią ir savaimingą, 
individualybę.

“Knygą / gražiai, 
išleista .ir gausiai
reprodukcijomis iliustr u o t a. 
Viršelyje, ‘Bėkit barelei’ gaida 
ir iliustracija, o knygos prie
das ‘Juros sonatos’ Alegro spal
vota reprodukcija. Knyga de
dikuota Sofijai čiurlionienei- 
Kymantaitei.

Leidinys patarnaus M. K. 
Čiurlionies vardui išgarsinti 
užsieniuose ir pritinkamai šį 
vardą iškels ir visoje pilny
bėje nušvies, .'svetimtaučiams.

.< Stp. Vykintas.” 
(Bus daugiau)

KLAUSYKIME 
ultihiem RYTMETINIŲ

KONCERTAS
SVETAINĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

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

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 sli užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dept., 1739 
So. Halsted Sf., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dėpt.
1739 S. Halsted St., Chicago, tlL 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyždff No----------- -

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

. (Adresas)

(Miestas ir valstija)

Čiurlionis visados liko savo 
kūryboje lietuviškas, tautiš
kas, kas ypač dr. N. Vorobjo
vo monografijoje pabrėžiama. 
‘Jis yra giliai paskendęs į savo 
tėvynės gamtą ir tautiškumą 
(Volkstum), linkęs į vienatvę 
ir noriai pasinėręs į pasaulio 
ir gyvenimo paslaptis.’ (5 pus- 
lap.). ‘Kaip tikras savo tautos 
vaikas buvo jis atovistiškai 
linkęs prie bet kurios proreli- 
gijos (Urreligion), apie kurią 
mums senosios dainos liudija. 
Saulė, mėnuo, nakties šviesilos 
yra neatskiriamai kaip die
viškos būtybes išgyvenamos ir 
kartu su Amžina ugnimi, bū
tybių gyvenimo šaltiniu mel
džiamasi. Vis iš naujo pabun- 
dąs panteistinis senovės išgy
venimas plėtė jauno čiurlio- 
įlies kiekvieną lokalinį apibrė
žtą gamtos įpudį į kosminį.’ 
Čiurlionies kelias iš lokališku- 
mo į kosmiškumą.

“Gamta, muzika ir bundanti 
tautinė lietuvio sąmone nusta
tė M. K. čiittlionio dailininko 
charakterį. Dr. N. Vorobjovas 
pabrėžia visiškai savitą, tauti
nį M. K. čiuriioniėš kūrybos 
stilių.

“Kftygoš autorius plačiai na
grinėja ČiurlrOh’io muzikos ir 
tapybos santykius. Anksčiau 
buvęs gėfai pažįstamas daili
ninko—pdetd tipas, Čiurlionis 
iškėlęs liaują dailininko—mu
ziko tipą. ‘Čiurlionis iš tipiško 
dailininko—poeto išaugo įdai- 
ninką—muziką ir taip, kai 
muzikas Jame tujoj o -stipres
nis negu dailininkas, vienas 
kitė nenustelbdami, bet vie
nodai ugdomi. Ugdymasis 
absoliutų dailininką, prancūzų 
prasme Tik į Dailininką (Nur 
M^aler,), nebuvo galimas lauk-(

MADOS

i

metriją, į formų meistrišku
mą.

“Dr. N. Vorobjovas lietu
viškųjų kultūrinių sąlygų, tau
tinio atbudimo ir pasaulinės

KĮnAARagUlI 10:00 V AL. RYTOPROGRAMŲ „“s,.'“,.

vieną ar dau-

ROOSEVELT FUR4ITURE CO
SEEley 8732-8760

v

14, 16, 18 ir 20;
38, 40 ir 42 colių

PIRMA PAŽINTIS SU SUOMIAIS

11 METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS!

MM A A A A VERTES RAKANDU BUSJk K 1| ■■■III PARDUOTA UŽ MAŽIAUVy VVV KAIP PI SE KAINOS

B

2-jų dalių Parlor Setas 

5-kių dalių Kitchen Setas

3-jų dalių Bedrooiti Sėtas

1940 Naujos Mados 
Gešiiiis Pečius, tik

$29.50

$14.50

- $29.50

• $29.50

Išpardavimas Tęsis Višąi Vasario Mėnesį

2310 W. Roosevelt Road
j -' ■■

No. 4287—Praktiška Suknele. Su
kirptos mieros 
taipgi 32, 34, 36, 
per krutinę.

Norint gauti
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 Pattern DepL, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattera DepL 
1789 S. Halsted SU Chicago, Ett.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
. . ' > L

DIDELIS SOCIALISTU MITINGAS
TORONTO. — Sausio 22 d. 

C. C. F. Ontario skyrius Toron
te šaukė masinį mitingų išaiš
kinimui laikysenos C. C. F. ir, 
bendrai, darbo klasės ir vals
tiečių. karo metu. Didžiulė “Ca- 
nadian Forester Hali’’ paskirtu 
laiku kimštinai prisipildė pub
likos. Vyriausiais kalbėtojais 
buvo C. C. F. nacionalis sekre
torius Davis Lewis ir C. C. F. 
nacionalės tarybos pirmininkas, 
parlamento atstovas Codwell. 
Kalbėtojai plačiai aiškino tarp
tautinę kapitalistinę situacijų, 
privedusių prie dabartinio ka
ro. Kalbėtojo įsitikinimu, šio 
karo kaltininkai yra Adolfas 
Hitleris ir Juozas Stalinas, ku
rie sudarydami draugiškas su
tartis ir nepuolimo paktus pa-

tijų įvertinančius Kanados pilie
čius, stovėti sargyboje ir kovo
ti visus demokratijos priešus. 
C.C.F. (socialistų) frakcija par
lamente, susidedanti iš 7 parla
mento atstovų, yra įteikusi 
griežtų reikalavimą parlamen-

bių padalinimų, panaikinant de
mokratijų ir jos valdymosi for
mų. Tiesa, tęsė Toliau kalbėto
jai, demokratija nėra idealas 
darbo žmonėms, o tik priemo
nė jos kovai už beklasę visuo
menę — socializmų. Kadangi 
demokratinės šalys Anglija ir 
Francija yra kare su aršiausiu 
demokratijos ir laisvės priešu, 
vokiškuoju Hitlerio fašizmu,

kovoti ui 
tuksiančius

mų mylį darbo žmonės turi 
veikti ta kryptimi — fašizmo 
ir jo talkininkų sunaikinimų. 
Kanada padeda Britanijai kare 
su hitlerizmu. Tūkstančiai sa
vanorių stoja armijon ir eina į 
frontų. Ryt ar poryt gali būti 
paskelbta mobilizacija. Ar jus 
eisite savo noru ar busite siun
čiami, turėtumėt kovoti už de
mokratijų, už amžinų taikų.

Kada karas pasibaigs linkiu 
sugrįžti visiems sveikiems, su
grįžus rasti socialį teisingumų, 
sveikų ir laimingų gyvenimų. 
Jeigu mes einame 
demokratijų tris
mylių anapus Atlanto, tai de
mokratija pirmiausia turi būti 
namie. Kovoti prieš Hitlerį Eu
ropoje ir džiaugtis Kanados 
“mažu Hitleriuku“ yra daugiau 
nė juokinga.

Kalbėtojai aštriai smerkė tų 
pataisų prie apsaugos įstatymų, 
kurių valdžia išleido po karo 
priedanga. Pagal tų įstatymo 
pataisymų, tam tikroms įstai
goms ir asmenims duodama 
diktatoriška galia uždarinėti or
ganizacijas, areštuoti asmenis, 
bausti ir laikyti kalėjime, jei 
tiems valdžios organams atro
dys priešvalstybiniu veikimu. 
Įstatymo pataisymas nenurodo, 
kas yra priešvalstybinis veiki
mas.

Čia kalbėtojas klausia: ar yra 
kokio skirtumo tarp Hitlerio ir 
demokratinęs šalies įstatymų? 
Atsako, kad jokio skirtumo ne
su.

Frontas už trijų tūkstančių 
mylių, Kanadai jokio pavojaus 
nėra, taigi leidimas tokių įsta
tymų yra atkreiptas prieš dar
bo žmones, darbininkų unijas 
ir organizacijas. Pagal tą įsta
tymų, galima surasti asmuo, ku
riam viskas gali atrodyti “prieš
valstybiniu veikimu“ ką darbi
ninkai turi.

Kainos kyla, ir kyla gana 
smarkiai, tačiau darbininkų al
gos tos pačios. Kaipo pavyzdi 
kalbėtojas nurodo uniją, kuri 
gali išeiti į streiką ir čia įstaty
mo vykdytojas gali įžiūrėti 
“priešvalstybiškumą“, uniją už
daryti ir magaryčioms streikie- 
rius uždaryti į kalėjimą. Ar ne 
hitlerizmas — sako kalbėtojas.

Ontarijos provincijos premje
ras ponas Hepbumas dar neiš
leidus to įstatymo, savais įstaty
mais jau laiko keletą unijos 
veikėjų kaip tai: MILARD, 
WATSON ir kitus.

Draugas C0LDWELL kvietė 
publiką, per ją visus demokra

liečiu ir organizacijų įstatymų 
atšaukti arba pataisyti taip, kad 
tas įstatymas neneigtų piliečių 
ir organizacijų laisvės. Jei ko
vojame su kruvinu fašizmu Eli? 
ropoję, tai fašizmo diegai turi 
būti išrauti namie. Kalbėtojai 
plačiai aiškino karo industrijos 
nacionalizavimo reikalingumo 
klausimų. Karo pramonės su- 
valstybinimų C.C.F. laiko svar
biu uždaviniu. Šios pramonės 
suvalstybinimo reikalų C.C.F. 
visoje Kanados šalyje pravedė 
parašų po peticija vajų, šimtai 
tūkstančių parašų Kanados pi
liečių balsas, C.C.F. atstovų bus 
įteiktas parlamentui. Reikia pa
stebėti tas faktas, kad susirin
kusioji publika C.C.F. parla
mento atstovų Coldwell ir Le- 
wis programinėms kalboms pri
tarė ilgu ir entuziastingu rankų 
plojimu. Kitų kalbėtojų kalbas 
taipogi buvo karštai sutiktos.

šis masinis C.C.F. mitingas 
parodė gyvų ^susidomėjimų ir 
karštų pritarimų C.C.F. politi
nei ir ekonominei programai. 
Pasibaigus prakalboms, tūla 
Maskvos davatkėlė iš galiorkos 
padavė kalbėtojui klausimų: 
“Ar C.C.F. yra kapitalistinė ar 
darbininkiška partija“. Publika 
tų nesąmoningų klausimų priė
mė tokiu šturmingu ironišku 
juoku, kad ta Maskvos davat
kėlė vos pajėgė dar paklausti:
“Kodėl tuomet C.C.F. nedaro 
bendro fronto su komunistais?“ 
Kalbėtojas atsakė: Jei komunis
tai nori bendradarbiauti su 
C.F. programa ir principais, 
visuomet prašome.

Publika grausmingu ir vėl
gu rankų plojimu palydėjo 
Coldwello žodžius. Tas Maskvos 
davatkėlė iškėlė faktų, būtent: 
kiek ir kai)) nepopuliari pasi
darė komunistų partija Kanado
je po susibičiuliavimo komunis
tų su fašistais nuo pasrrašymo 
draugingų paktų ir užpuolimo 
mažų Pabaltės valstybių, ypa
tingai demokratiškos Suomijos 
valstybės.

procedūrų, partijų programas 
ir platformas (kuriose daug ža
dama, o mažai duodama) yra 
geriausias būdas užsiprenume
ruoti anglų kalba einantį C.C. 
F. laikraštį ‘The New Common- 
weal(h“. Jo adresas yra: “The 
Ncw Commonwealth“, 910 Ex- 
celsior Life Bldg., 36 Toronto 
Street, Toronto.

Laikraščio kaina $2.03 me
tams. Kaip darbo klasės laik
raštis labai įdomus savo turi
niu. Mokantieji
būtinai turėtumėte 
Commonwealth” 
ruoti. Jame nėra 
buržuaziniuose 
užtai visuomet 
darbininkų gyvenimo ii* jų ko
vos reikalais.

anglų kalbos 
The New 

užsiprenume- 
sensacijų kaip 
laikraščiuose, 

daug rašoma

Pereitų kartų rašiau, kad To
ronto Lietuvių Socialdemokra
tų kuopa rengia antrų įspūdin
gų vakarų kun. Mockaus nau
dai. Dabar pranešu, kad tas va
karas įvyks kovo mėn. 9 d. šeš
tadienį, lenkų salėj, 1034 Queen 
St. ir kampas Brookfield (vle-

nas blokas už Osington W.). 
Programoje bus suvaidinta la
bai juokinga komedija “Mirta 
činčiberaitė“, arba “15 tūkstan
čių“. Pats komedijos pavadini
mas jau pasako, kad juoko bus 
daug.

Be šios juokingos pjesės, pa
rengimo komitetas dės pastan
gų minimų vakarų paįvairinti iv 
kitais įdomiais numeriais.

Programai pasibaigus bus 
linksmi šokiai, prie gero orkes
tro, grojant lietuviškus ir ang
liškus šokius. Salė šokiams erd
vi ir patogi. Kad nėpraleistu- 
mėte to įdomaus socialistų va
karo ir tos Mirtos činšiberaitės 
nepamatę, pažymėkite kalendo
riuje kovo 9, šetadienį. Prašome 
visus ir visas, senus ir jaunus. 
Atsilankę ne tik linksmai laikų 
praleisite, bet tuo pačiu parem
si te ir labdaringų darbų. Pra
džia bus punktualiai 7:30 vai. 
Tad nesivėlnokite. Apie vakaro 
smulkmenas bus pranešta vė
liau. Iki pasimatymo.

r—J. š—ra

IŠ TORONTO PADANGES

il-

parduota literatūros — C.C.F. 
organo “The New Common- 
vvealth“ ir k.

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Aušros Choro parengimas
TORONTO, Ont. — Kovo 2 

dienų punktualiai 8 vai. vaka
ro Lietuvių Parapijos sveta nė- 
je Aušros choras rengia didelį 
vakarų. Bus suvaidinta juokin
ga komedija “Teta iš Ameri
kos”. Veikalo sąstatai! įeina žy
mių Toronto veidintojų, jų tar
pe musų visų mėgiamas komi
kas Ant. Balkus; viešnios iš 
Lietuvos, panelės Marcinkui.e 
ir Blažaitytė ir kiti smagus 
scenos mylėtojai. Be to gražaus 
ir juokingo veikalo choras su
dainuos visai naujų dainų, so- 
lų ir duetų. Choras tikisi, kad 
kilos darugijos atsižvelgs ir ne
rengs kitų parengimų, o pa
rems chorų, o jis atsilygins tuo 
pačiu kitoms draugijoms. Tad 
visi Toronto ir apylinkės lietu
viai esate maloniai kviečiami 
atsilankyti ir kartu su Aušros 
choru pasilinksminti.

Griežtas patvarkymas
Toronto mieste nuo vasario 

1 dienos įėjo galion griežtas 
biznio laiko sureguliavimas. 
Visos krautuvės, išskiriant val
gyklas, vaistines ir tabako par
duotuves, turi būti uždarytos 
7 vai. vakaro. Kol susigyvensi
me su tuo nauju patvarkymu, 
bus kiek keistoka, nes pirmiau, 
nežiūrint iš kur ir kaip vėlai 
grįždavai (bile tik prieš 12 v. 
nakties), vis ne vienoj, tai ki
toj krautuvėj galėjai įvairių 
reikmenų gauti. Tiesa, drabu
žių ir avalynės krautuvėms jau 
nuo pernai metų veikė specia
lus įstatymas, bet dabar jau vi
soms vienodas. Vėlus krautuvių 
uždarymas buvo naudingas 
tiems, kurie dirba, nes jie die
nos metu neturi progos misi 
pirkti kas jiems reikalinga ry
tojui, ir dabar ne vienas, kuris 
dirba iki 9 vai. vakaro, o kar
tais ir vėliau, turės ieškoti prie- 
telio, kuris jį aprūpintų ryto- 
jaus dienai reikalingd provizi- 
ja. Bet tas įstatymas turi ir ge
rų pusių: viena, kad pirkėjai 
pasistengs laiku apsipirkti, o 
antra, krautuvininkai bus pa- 
liuosuoti nuo amžino budėjimo 
krautuvėse.

Parlamentas susirinko • sausio 
25 d. Jam susirinkus konserva
torių partija ir Ontarijos pro 
vincijos pono Hepburno vado
vaujamos vyriausybės parla
mentas išnešė liberalų P. King 
dominijos vyriausybei nepasiti
kėjimų. Ponas Hepburnas yra 
liberalas, bet su dideliu palinki
mu eiti fašistiniais keliais.

Parlamentas paleistas. Naujo 
parlamento rinkimai įvyks ko 
vo mėn. 26 d. Ruoškimės rin
kimams. Išrinkę demokratiškes- 
nį parlamentą, turės me demo
kratiškesnę tvarką, daugiau lai
svės —- geresnį gyvenimą. Sau
gokime, kad visi bu tume įtrauk
ti į rinkinių sąrašus. Paskelbus 
rinkikų sąrašus, ir neradę są
raše savo pavardes, nueikime į 
tam tikrą įstaigą ir įsiregistruo
kime. Nepadarykime taip, kaip 
esame .padarę su pereitais savi
valdybių ir miesto rinkimais* 
Daug kas iš lietuvių galėjome 
balsuoti, bet per savo apsileidi
mą to nepadarėme. Vėliau kei
kėme, kad negera valdžia. Į do
minijos parlamento r’nkimus, 
turi teisę balsuoti kiekvienas {uumuo.
Kanados pilietis ir turįs Kana- D? Kuraičio aprašymas iš ke- 
dos pilietybės popierius. Ntiosa- < lionės Meksikon ir atgal buvo 
vybes turėjimas ar neturėjimas' įdomus ir naudingas. Tad ma- 
reikšmės neturi. Sekti rinkimų tydama kitus jiems dėkojant,

aš irgi prisidedu prie dėkingų
jų “armijos“. Ačiū jums, vyrai. 
Buvo smagu jūsų raštai skai
tyti.

Matote, ji gržo!
Prieš porų mėnesių šiame 

skyriuje, aprašyme apie atvy
kimų Detroito Dailės choro na
rių su programa Torontan, bu
vo prisiminta apie humoristiš- 
kų p-ios Dilienės skundą ant p. 
Kemešienės dėl perašymo į 
N-as apie Dailės .choro veiklą. 
P-ia Dilienė tuomet prašė, kad 
kanadiečiai paskirtų korespon
dentei kokią bausmę, bet kana
dietė St. Butkienė siūlė palauk
ti su bausme, nes esą p. Keme- 
šienė nuo dabar tikrai rašys. Ir 
ji grįžo štai jau kelinta savaitė 
kaip Detroito žinios pusėtinai 
užpildytos. P-ia M. Kemešienė, 
matyt, ne iš blogo noro nerašė. 
Ji buvo labai užimta SLA rei
kalais ir prisiėjo “N-as“ apleis
ti. žmogus — ne automatas, o 
ir automatas negali pagaminti 
daugiau, negu jam nustatyta. 
Bet mes dar pasigendam Det
roito angliško skyriaus, kurį 
vedė Abatorius. Kas su Abato- 
rium atsitiko? Raštai angliška
me skyriuje visuomet buvo lar 
bai įdomus ir butų malonu juos 
vėl skaityti.

Neseniai Abatorius, sveikin
damas “Naujienas“ ir skaityto
jus Naujų Metų proga, sakė, 
kad jo plunksna dar neišdžiū
vo; bet mane ima baimė, kad 
ji kartais neišdžiutų, jei Aba
torius taip ilgai ilsėsis.

Frances.

Toronto, Kanada

Iš spaudos
“Naujienose“ teko pastebėti 

daug atskirų padėkų p. Juozui 
Žukui už jo labai.vykusį apra
šymų iš kelionės įspūdžių, grįž
tant iš Lietuvos į Ameriką. Ap
rašymas tikrai buvo labai 
sklandus ir įdomus. Taipgi, p.

Paremkime vilniečių naudai draugijos vardu bus suvaidin- 
rengiąmą vakarą

Vos tik pasklido Šukiai po vi
sų pasaulį, kad Vilnius grąžin
tas Lietuvai, tuojau stvėrėsi lie
tuviai stropaus darbo sukėlimui 
taip reikalingų aukų vilnie
čiams. Nežiūrint, kad šiuo lai
ku lietuviai sudėjo milžiniškas 
sumas pinigų įvairiems reika
lams, vienok tai nei kiek nesu
mažina nei noro, nei galimybės 
aukoti ir Vilniaus krašto rei
kalams. Kaip ir visuomet, pir
mieji suskubo į pagalbą gausio
mis aukomis amerikiečiai lie
tuviai. šiam istoriniam įvykiui, 
kurs byloja mums apie išvar
gintų kraštų, apie nualintus jo 
žmones jau daug duota, bet dar 
daug ir reikia.

štai ir musų kanadiečiai,’ 
nors ir neturtingi, bet neuž
miršta savo brolių vilniečių. 
Jau girdėti tai vienus, tai kitur 
buvo suruošti parengimai ar 
renkamos aukos jų naudai. Mes 
torontiečiai taipgi jau pradeda
me išsiju 
nors ir ne 
buvo norėta, bet paskirai. Ga
na to,. kad turime gerus norus 
ič dedamės prie gero darbo, 
kad ir nevieningai. Pirmas pa
rengimas vilniečių naudai įvy
ko lietuvių parap. salėje. Buvo 
svečiais gausingas, tur būt, da
vė ir pelno neblogai. Antras 
yra ruošiamas SLA 236 kuopos 
vardu, kurs įvyks vasario 10 d. 
7:30 vai. vak. lenkų salėje, 1034 
Queen str. ir kampas Brook
field, pirmas blokas už Ossing- 
ton str. Bus scenoje vieno veik
smo komedija- “Sušaldyta dė
dienė“, solai, duetai paruošti 
“Aušros“ choro ir kitoniški pa- 
marginimai. Po programos seks 
šokiai griežiant V. Margio or
kestrui. Kuopa kviečia visus to- 
rontiečius, westoniečius ir ki
tus lietuvius atsilankyti ir tuo 
prisidėti prie parengimo kil
niam tikslui. Įžanga tik 25 cen
tai.

236 kuopa rengia vasario 10 
d. paminėjimą; bus apibudintas 
Vilniaus lietuvių dabartinis gy
venimas. Taipgi bus suvaidin
ta juokinga dviejų veiksmų ko
medija. Be to, bus dar ir eilės 
ir taip toliau. Taigi, kviečiame 
visus Toronto ir apylinkės lie
tuvius atsilankyti į Šį parengi
mą.

Pelnas yra skiriamas Vilniaus 
nukent ėjusiems lietuviams. Rei
kia tikėtis, kad Toronto lietu
viai neatsisakys paremti šį pa
rengimą, gausingai atsilankyda
mi.

Minimas vakaras įvyksta va
sario 10 d. 7:30 vakare. Vieta 
— naujoji svetainė, 1034 Queen 
St. W., yra kampas Brookfield 
daug arčiau kaip Dovercaurt. 
Įžanga 25c., kurie eis vilniečių 
naudai. Po programos seks šo-

tas geras ir didelis veikalas. 
Lauksime, nes gerų veikalų se
niai

nti šiam darbui, 
visi bendrai, kaip

nebematome.

do e-
Tad

Naujų nuosavybių 
savin nkai

Karui prasidėjus musų 
ris liko mažesnės vertės,
kas jų šiek tiek daugiau turėjo 
pradėjo nerimauti, kad jie vi
sai neišeitų iš vertės. Daugu
mas griebėsi priemonių juos 
laiku pakeisti į bile kokią nuo
savybę. Kas pirko namus, kas 
farmas, o kaip kas biznius.

SLA kuopos narys P. Karve
lis pirko gražų namų Toronte, 
558 Crawford str., kainiinystėj 
su Kaminskais, jau seniau pir
kusiais lokį pat namų. Rimtai 
ieško gerų namų atokesniam 
rajone nuo miesto kuopos na
riai, j rimti ir dar jauni ryžtin
gai žvelgiu į ateitį Kuniučiai, 
Kidžiai ir kiti. Visiems linkėti
na gerų pasekmių. Taipgi to- 
lontietis Petras Jurkstas, 175 
mylios nuo Toronto (nepame-

Juk 
kimas 
sotinę 
eikime, pasidžiaugti jo atgavi
mu.

Šiuo labai kviečiame ir savo 
kaimynus hamiltoniečius ir del- 
hiečius lietuvius, kurie kar
tais apsilanko į musų parengi
mus, tuo padaugindami pelnų.

S. D. P. dr-jos nauja 
valdyba

Sausio 21 d. liko išrinkta 
(kaip pas mus vadinama su
trumpintai) šuninės valdyba. 
Kadangi ši draugija Toronto 
kuopoje turi arti keturių šim
tų narių, tai ir susirinkimas 
buvo gausus, nes nariai jaute 
pareigų atiduoti balsų už tinka
mus eiti valdyboje pareigas. 
Šių metų valdybos sąstatas at- 
lodo visai geras. Pirm. Valū
nas, kurs savo pareigoms la
bai tinkamas, nes gražiai ir be
šališkai pirmininkauja, visus 
narius vienodai toleruoja. Seki*. 
Kevėža, nors kai kur ir nenu
slepia šališkumo, vienok parei
gas atlieka gana tvarkiai ir rū
pestingai. Malonu pastebėti, kad 
nariai išsirinko naują iždin. A. 
Kavoliuną, kurs budamsa per 
kelis metus revizijos komisijoj 
savo stropiu ir gabiu darbu 
tinkamai sutvarkė draugijos rei
kalus, kurie anksčiau nebuvo 
taip atidžiai vedami. Tuo Ka- 
voliunas įgijo nariuose šimpa1 
tijos ir pasitikėjimo. Jie be jo
kios agitacijos išsirinko jį į at- 
sakomingesnes pareigas.

Šių metų reviz. komisiją su
daro: S. Sasnauskas, Kirvela ir 
Betkus. Jiems reikia palinkėti,

musų visų lietuvių troš- 
yra turėti savd tikrųjų 

Vilnių, todėl gausiai su-

nu miestuko) farmerių apy'in- 
<cj pirko didelį sklypų žemės 
su gyvenamuoju namu ir kal
ve. Kalvystė sekasi neblogiau
siai, pavasario sulaukęs žada 
jiznį didinti įsteigdamas ir ga
ražų. Kuogeriausios laimės.

Visiems gerai žinomas J. 
Markauskas, didelio (roko sivi- 
ninkas, turįs gerų miesto dar
bų, pirko apartamentinį namų 
su 15 kambarių. Vienas džiaug
smas, kad musų lietuviams at
eiviams nusišypso laimė įsigy
ti didesnę nuosavybę.

Nelaimės ištiktai gerb. 
Količių šeimai

Išgirdusi, kad plttsburghie- 
čius gerb. Količius ištiko skau
di nelaimė, kuri palietė sūnų 
išsilaužusį rankų, reiškiu šir
dingų užuojautų ir linkiu ša
uni greito ir laimingo pasveiki
mo. Ši nelaimė atitraukė nuo 
svarbaus SLA veikimo uolių 
veikėjų, sesę Količienę, kur.ai 
sūnaus nelaimė yra svarbiau už 
viską. Tikimės ir linkime, kad 
nelaimė baigsis laimingai, ir 
nenuilstama darbininkė vėl grįš 
į SLA darbų barų. —O. I.

IŠ MONTREAL PADANGES
Lankėsi Karolis Požėla 

ir “Angelas”

MONTREAL, Kanada.— Pas 
mus St. Catherine gatvėje yra 
milžiniškas pastatas,

nąs, kurios savo dukrerims 
renka kavalierius ir tuo budu 
ardo jų gyvenimą.

Po vaidinimo buvo koncerti
nė dalis. Dalyvavo du gitaris-

kuriameltai: ukrainietis ir lietuvis (jau- 
rengiamos įvairios sporto nuolis Pocius). Jų numeris bu-

pramogos. Sausio 29 d. ten įvy
ko imtynes, kuriose dalyvavo ir 
išgarsėjęs lietuvių ristikas, Ka
rolis Požėla. Ritosi jis su Ste- 
nenbergu. Imtynės baigėsi ly
giomis, kadangi išsibaigė lai
kas.

Reikia pripažinti, kad Požėla 
yra nepaprastai miklus ristikas 
ir ritasi tikrai artistiškai. Pub
likai jis labai patinka.

Drauge su Požėla 
kęs ir vadinamasis 
kuris vra laikomas 

v

siu ristiku visoje

negra- 
sunku

ringą,

nuo

klu- 
dai-

vo gražus. Dainavo montrealie- 
čių mėgiami dainininkai V. 
Krajauckas ir F. Barauskas. 
Jie šauniai išpildė komiškas 
daineles. Akomponavo vargo
ninkas židžiunas. Publikai tos 
komiškos dainelės tiek patiko, 
jog nenorėjo dainininkų nė 
scenos paleisti.

Prieš vaidinimų Vytauto 
bo choras sudainavo kelias
nas. Choras jau gerokai susi- 
mokinęs, nors trukumų dar 
yra. Tačiau reikia pasakyti, jog 
choras gana gerai progresuoja.

Vytauto klubas yra įžymiau
sia lietuvių organizacija musų 
mieste. Jis turi gana gražių 
svetainę, kur yra rengiamos vi
sokios pramogos. Klubo valdy
bai ir menininkų grupei už tai 
priklauso kreditas.

Žinoma, ir veikimo sųlygos 
yra gana palankios, o ypačiai 
choro. Klubas visas išlaidas pa
dengia.

Kiek teko patirti, netrukus 
klubas rengiasi pastatyti sce
noje operetę. Tai bus nepa- 

pramoga montrealie-

buvo atvy- 
“Angelas“, 
negražiau- 
Europojc.

Tiesą pasakius, jis tikrai to re
kordo užsitarnauja, nes 
žesnį ristiką, kaip jis, 
butų surasti.

Kai “Angelas“ išėjo į 
tai jo oponentas pradėjo bėgti.
Bet veltui, — tas gorila pasi- 
tvėrė kampe savo oponentą 
lyg viščiuką sulamdė.

Blogas oras, blogi ir 
nuotykiai

Pastaruoju laiku pas mus 
oras labai pablogėjo. Siaučia 
dideli šalčiai, o be to, ir pus-'prasta 
nys pasidarė įkyrios. Dėlei to ■ čiams. Lauksime. —Povilas, 
žmonėms tenka ir skaudžiai!----------------
nukentėti. Daugiausia juos kan- nfiramn
kiną vadinamasis gripas. | 1UI vlILlvLldl pdl LlllL

Be to, dėlei blogo oro ir 
sniego audrų įvyksta įvairių 
nelaimių. Labiausiai nukenčia 
automobilistai. Kasdien vis pra
nešama, kad tai vienur, tai ki- krašto lietuviams paremti So
tus įvyko mažesnė ar didesnė kiai 
nelaimė.

Štai sausio 26 d. grįždamas moSa. surengta vilniečiams at- 
iš darbo namo pastebėjau sto- jaučiančių vie.os lietuvių. Kar- 
vintį traukinį, šalia kurio buvo Juk visa tauta ir mes džiau

ir

vilniečius
TORONTO. Ont. — Vilniaus

su užkandžiais įvyko sau
sio 21 d. parapijos salėje. Pra-

numestas į šalį didžiulis Smith 
kompanijos trokas. Prie j6 bu
vo susirinkęs būrys žmonių. 
Paaiškėjo, kad troko vairuoto
jas liko vietoje užmuštas. Ne
laimė įvykusi dėlei to, kad sig
nalai tinkamai neveikę. O 
smarkiai bėgančio traukinio dėl 
pūgos vairuotojas nepastebėjo.

M. D. L. K. Vytauto Klubo 
menininkų koncertas pui

kiai pavyko
Sausio 28 d. įvyko

ruoštasis vakaras. Buvo pasta
tyta scenoje komedija “Inteli
gentai“. Pavyko gerai ir žmo
nių prisirinko pilna svetainė. J*6 baisiai buvo kankinami ir

baudžiami už savo kalbą. Gyvi 
buvo deginami, troškinami.

(Tęsinys 7-me pusi.)

kad neiškryptų iš gerai nusta- Vaidinimaskiai prie geros muzikos.,; , _
S. Bieliauskienė,tytos tvarkos draugijos darbe, dus. 

236 Kuopos Koresp. Patirti teko,' kad neužilgo šios

klubo

giamės, kad musų tėvynė Lie
tuva turi savo tikrųjų sostinę 
Vilnių ir buvusį lenkų užgrob
tų kraštų. Musų vilniečiai bro
liai ir sesės buvo lenkų paverg
ti, jie kentė dėl savo gimtosios 
kalbos. Lenkų višta tupėdavo 
ant lietuvio sprando.

Dabar 
via i yra 
vergijos 
mų. Jau 
vos trispalvė didingai plevėsuo
ja. Kai kuriems gal teko skai
tyti žurnalų “Pasaulio Lietuvį“. 
Ten rašo savo įspūdžius buvę 
lietuviai lenkų kaliniai. Kaip

Vilniaus krašto lietu- 
laisvi. Jie laisvi nuo 
pančių ir persekioji- 

Gedimino kalne Lietu-

buvo gana sklan-

Veikalas vaizduoja tas moti-
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vedybinio 
Ta proga 
artimąsias 
pavaišinti

dalyvavo vaišėse Mr. ir Mrs. r 
A. Zemeckis, J. Bružas, J. Kai
rys, A. Berneckis, C. Žemeč- 
kis, A. Sherelis, A. Shvagždas,< 
Mrs. R. Mikalauskas, Mr. ir 
Mrs. P. Jecius, F. Bakutis, J. 
Miller, J. Keseriauskas, J. Ke- 
seriauskas Jr., L. Dankler, 
Mrs. A. Zemeckis, Mrs. M. 
Evinskas, Mr. ir Mrs. J. Kor- 
len, Mrs. M. Gedwill, viešnia 
iš Lietuvos p-lė S. Pipiraitė, 
Mrs. R. Lynch, M r. J. Lapin
skas, Mr. ir Mrs. C. Zemeckis, 
J. Lukas, Mr. ir Mrs. J. žiau- 
tys, ir Mt. ir Mrš. Daukšas.

—* Rep. x—y.

F<abio
.. .......................... ....................

Kanados lietuvių žinios CLASSIFIED ADS

BLADO IR ONOS ZEMECKIŲ 
VEDYBŲ SIDABRINĖS

šeštadienj, vasario 3 d., p.p. 
Zemeckiaij gyv. 7127 So. Fran- 
cisco avė., minėjo savo dvide
šimts penkių metų 
gyvenimo sukaktį, 
pasikvietė pas save 
gimines ir draugus, 
ir laiką praleisti.

Pavyzdingas gyvenimas neša 
ir naudingus vaisius. Taigi, jei 
yra kur šeimai kurios gyveni
me džiaugsmas ir pasiryžimas 
kliūtims nugalėti žydi, tai p.p. 
Zemeckių šeima, tur būt, teks 
labiausia pasidžiaugti. Visados 
linksma, patenkinta, nesiskun
džia našta, nors ir jai, kaip ir 
visiems darbo* žmonėms, tenka 
nugalėti tas pačias gyvenimo 
tako dieglių nuoskaudas.

šeštadienio vakaras, manau, 
buvo linksmiausia ir jų gyve
nime. Svečiai dainuodami, šok
dami sveikino juos ir linkėjo 
pasisekimo ir, atminčiai įteikė 
gražų radiją, naudingą val
giams gaminti puodą (oro 
spaudimu verdama), o sunai- 
studentai prisiuntė specialę 
siuntą raudony, gyvų rožių 
korsažą, net iš Seattle, Wash.

Prie iškilmių prisidėjo ir

šsiėmė Leidimus
-'dyboms
(Chicago j)
Rudolph Dartibrow, 23,

Dorothy Garside, 22

1 ?kalauja
irū ,

Lillian Bocinsky nuo Frank 
Bočinšky

su

’avo
rrskiras
Alke Mitchell nuo George

Mitchell
Mafion Zuraw nuo John 

raw
Zu-

Budriko Radio 
Valanda

Pereitą septintadienį Budriko 
radio programas buvo įdomus 
ir geras. Orkestrą davė gražios 
lietuvių muzikos, vyrų kvarte
tas gražiai ir linksmai padairia- 
vo kelias gražias daineles — Oi 
atspėkie, Rūpinosi motinėlė, Rū
pinosi tėvužėlis, Kulkosvaidis ir 
kitas. Solistė p-lė Gricaitė gra
žiai palinksmino klausytojus sa
vo maloniu soprano balsu. Taip
gi Makalai, kaip ir visuomet} 
gerai suvaidino savo gudrią 
dramą, kuri dabar išsivystė į 
neišaiškinamą misteriją.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vakare, 
nuo 7 iki 8 vai. Ghicagos laiku 
iš stoties WiHFG., 1420 k. Bus 
gera akordeonų muzika, mote
rų choro dainuojamos lietuvių 
liaudies dainos, svarbus asmenų 
ir draugijų pranešimai, juokai 
ir svarbesnės pasaulio žinios.

(Tęsinys iš 6-to pusi.)
įvairiais budais j Uos Raudinda
vo.

Dabar... dabar džiaugiasi lai
sve ir esą dėkingi Lietuvai mo
čiutei. Jie aprūpinami visais 
gyvenimo reikmenimis, bet yra 
dttt ir suvargusių. Tad šio su
rengto parengimo pelnas buvo 
skiriamas sušelpti paramos tėi- 
kalaUjaiičitis vilniečius. Paren
gimą stitehgti ėmėsi šie asme- 

, Matu- 
čirunienė ir A. Čiru- 

McGi-

—Radi o Mėgėjas

JUOZAPAS BALTRŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 5 d. 3 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Rokiškio apskr., Pan
dėlio parap., šeštinikų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Stepaniją, po tėvais 
Bruzgulytę, sūrių Vytautą, 
pusbrolį Petrą Jodeiką ir jo 
šeimą ir kitus gimines. Lietu
voj—2 brolius: ' Romaną ir 
Petrą ir jų šeimas.

Priklausė prie Liet. Keistu
čio Paš. Kliubo. h>to|c r

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Av.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 10 d., 1 vai., popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Baltrūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunūs, Pusbrolis, 

Broliai ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

“Pirmu Kartu 
Indiana Harbore”

Sekantį sekmadienį, vasario 
11 d., Indiana Harbor Lietu
vių Kultūros Draugija dar pir
mu kartu rengia tokį didelį 
parengimą su perstatymu, 
“Amerikoniškas žentas”.

Šią labai linksmą ir juokin
gą komediją pastatys Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras.

Po perstatymo, 
dainuos keletą

Parengimas 
vių Parapijos 
Fir St. Įžanga

Išsirinko Dr. T. Dun 
dūli Pirmininku
Iš 19-Zo Wardo Demokratų 

Veikimo

nys: pp. Vaitkevičienė, 
šaitieiiė
na. Paprašius kunigo 
veng, kad prisidėtų su auka, 
pastarasis mielai sutiko. Davė 
veltui salę ir įžangos tikietus 
pagamino, 
hiino tani 
aukotojų.
mielu noru 
bu rinkti 
pakvietimus. A. žižiulė, A. Ma- 
tušaitylė, S; Navickaitė, A. Ka- 
raliuhaitė griebėsi to darbo. P. 
Vaitkevičienė nuo savęs skyrė 
dovaną mergaitei, kuri dau
giausia likietų išplatins. Dova
ną laimėjo A. žižiutė. J. Pa
rų tkevičius, J. Sakalauskas dir
bo rankas alš’raitoję parengi
mo metu prie priėmimo 
žiu. Prie durų dirbo A. 
ir M. Matušaitis.

Publikos į parengimu 
rinko pilna salė. Ji visu

S. Balčiūnas paga- 
tikras blankas dėl 
Vietos lietuvaitės 
prisidėjo savo dar
bukas ir išplatinti

durnu atjautė brolius vilniečius. 
Griežiant gerai muzikai visi su
sirinkusieji linksminosi. 10 vai. 
vakare buvo patiekti užkan
džiai. Valgius pagamino pp. 
Vaitkevičienė, Matušaitienė ir 
Čirunienė. Po Užkandžių vėl 
tęsėsi pasilinksminimas.

Vilniečių paramai aukojo šie 
asmenys: po 2 dol. — p. E. Na
rušis, ponai Padolskis, p-ia M, 
Pocius; po 1 dol. — pp. S. Bal
čiūnai, K. Burė, čirunai, F. Jo- 
kubauškas, A. Kazlauskas, M, 
Matušaitis, A. Undraitis, A; 
Vaitkevičius; po 50c — pp. P. 
Jarašunas, F. Kidžius, J. Kund
rotas, M. Kundrptienč ir Z, 
Užemeckienė; po 25c — pp. K, 
Cohl, Gilinsky, A. Jokubauskas 
ir V. Marcinkevičius.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

NORIU GAUTI DARBĄ prie na
mų su pragyvenimu.
Juozapas Kazlauskas, 6031 I^orth 

Hermitage Avė.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, išsiplauti savo baltinius, • 
būti. $6.00—-<$8.00. Houser, Briargate 
0715.

su-choras 
dainų.
įvyksta Lietu- 
svetainėj, 3903 
tiktai 35c.

T. R.

I m R A Gėlės Mylintiems 
B I M f A Vestuvėms, Ban- 
Ij || Mjklkietams, Laidotu- 

>w R M R i ■ vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS “ams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

I nVFlKR8®^““^LU I Lili 10 Visas Pasaulio
Dalis

KV1ETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Barikietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

to Wardo Lietuvių Demokratų 
organizacijos susirinkimas. Al 
G. Kumskis pasakė trumpą 
kalbą apie ateinančius rinki* 
mus. Taipgi, Mr. N. Radis kal
bą pasakė ir ragino jaunimą 
rašytis prie kliubo.

Nauja Valdyba.
Įvyko kliubo valdybos riim 

kiilias 1940 metams. Sekami 
nariai laimėjo rinkimus. Pir
mininkas Dr. T., Dundulis, pir
mas ;vice^ph'm:H^-Mr. N. 'Radis,; 
antras vice-pirm.— Mr. B. S. 
Jurėnas; užrašų rast.—Mr. J. 
Paige; finansų rast. -— Mrs. 
George Monkus; ižd, —Mr. K. 
Jurėnas; iždo globų Mr. M. 
Galinski, Ben. Janulis ir Mary 
Janulis, o organizatorius yra 
Mr. VVilliam Valentine, Ko
respondentai yra Mr. George 
Monkus ir B. S. Jurėnas.

—B. S. Jurėnas'.

drabu-
Ciruna

prisi- 
nuošir-

Gražiai Pavyko Dr 
jos “Lietuvos Ūki
ninko” Koncertas j',

Salė Pilna Publikos

Smulkių aukų surinkta 60c. 
Viso susidaro aukų $18.10.-Pa
jamų prie durų gauta $24.60. 
Viso susidaro $42.70. Pinigai 
pasiųsti į vietą per garbės Koli. 
Grant-Suttie, kuriuos persiuntė 
M. Matušaitis ir A. čiruna.

Tariame nuoširdžią padėką 
visiems aukotojams, atsilankiu
siems į parengimą, darbuoto
jams ir rėmėjams. Visų duotos

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, va
sario 8 d., Hollywood svet., 2417 
West 43rd St. 7:30 vai. vakaro. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti.

—Raštininkas.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BEI PAMINĖTI Parados ir Finan
sų Komisijų nariai renkasi ketvir- 
tžMlenį, vasario 8 d., 8 vai. vakaro 
Dr. Rakausko bute, 2415 West Mar- 
ųuette Rd. Susirinkimas svarbus, 
todėl būtinai visi atsilankykite.

—Komisijų vardu
J. A. Mickeliunas.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪ
ROS RATELIO susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 7 d. 8 vai. vak. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd St. 
Prašome visus būtinai laiku atvyk
ti, yra daug svarbių reikalų ap
svarstyti. —P. Samoska.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ SĄJUNGOS mė
nesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, vasario 7 d., 7:30 vai. vakaro 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, nes yra svarbių klausimų 
aptarti. Visi nariai malonėkite atr 
silankyti. —S. Kunevičius, rast.

IEŠKO DARBO JANITORIUS, 
suprantąs visą namų darbą, patyręs 
handiman. A. Smith, Tel. Went- 
worth 1202.

IEŠKAU DARBO UŽ bartenderį, 
esu patyręs teisingas, negirtuoklis. 
Šaukite GURSKAS, Tek Monroe 
5533.
Ill|1»|l—■■ I ■ > I 1 ■

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINOS PATYRUSIOS 
TIKTAI

Prie gėlių suknelėms ir plunksninių - 
papuošalų. 121 So. Market St., 2-as 
aukštas. \

REIKALINGA MERGINA mo 
kanti kiek kailinius finišiuoti.

8 South Central Avenue.
(5600 West)

REIKALINGA DARBININKĖ, ; 
kuri myli vaikus, namų darbui ir 
valgiams gaminti. Rašykite laišku 
žukauckas, 4862 Massachusetts St., ’ 
Gary, Ind.

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo- ‘ 
terų miršriems skudurams ir vii- 
noms skirstyti. <
CONTINENTAL GRADING Paper"

Co., 1623' Number St. «

lonliečiu pasveikinimu.
Rengėjai. PRANEŠIMAS

Keturių Metų Mirties Sukaktuvės

WILLIAM R PALŠAITIS

3 Metu Mirties Sukaktuvės,

4

n

as

KAZIMIERAS KĖTERIS

Ieško Didelio Gaisro 
Kaltininkų

Persiskyrė su šiuo pasauliu 7 
dieną vasario mėn., 1936 m., su
laukęs 21 metų amžiaus, gimęs 
Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Josefiną, tėvą Dominiką, 
dvi seseris Aliną ir Aliče Srtiith, 
švogerj ir sesers sūnų; 3 tetas: 
Oną Rakickienę ir pusseserę Ma- ' 
ry ir daug giminių.

Skauda, džiūsta musų širdys 
per keturis metelius,

Nesulaukiam sugrĮštant musų 
braugiausio sunaus VVillimė.

Nors tavo paveikslas ir matosi 
musų akyse,

Bet tu ilsies jau amžinai 
kapuose...

Nuliūdę lieka,
MOTINA JOSEFINĄ, TĖVAS 
DOMINIKAS, Seserys: ALICE 

IR ANNA 1R GIMINĖS.

■

M

■ '<

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

RSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
**THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Vakar anksti rytą trečias gai
sras dviejų mėnesių bčgyj pa
darė apie $5,000 nuostolių Fluo- 
rescent Light Company dirbtu
vėje, 912 Chicago avenue, Evan- 
stone. Dirbtuvė kontroliuoja 
kelis brangius patentus, tad ma
noma, kad kas tai nori išvary
ti iš biznio.

Nors pereitą sekmadienį daug 
lietuviškų () 'parengimų* įvyko 
įvairiose kdlbhijose, bet reikia 
pažymėti, khdJDr-jos “Lietuvos 
Ūkininko” metinis koncertas 
kuogražialisia’r pAvyko ir sve
tainė buvb pffiia žmonių. Pro
gramas buvo* gražiai išpildy
tas, Jį pildė į. V. choras, Va
dovaujant muz. J. Sauriui. Gra- 
žios dainos ir’ muzika žavėjo 
klausytojus.^ ^Part šaunaus 
choro, ypaimgai gražiai solo 
dainavo dain. Harriet Lukas, 
Irene Aitutyte, ir kiti. Taipgi 
programa gyvai vedė p. Var- 
his. ■u.

Po prograipo prasidėjo šo
kiai prie smagios Henry Peters 
orkestros, kurią sumaningai 
vedė draugijos narys, Petras 
Rudakas. Visi linksmai angliš
kai ir lietuviškai šoko. Taipgi 
šokių tarpuose skambėjo gra
žios lietuviškos dainos, kurias 
dainavd grupė jaunuolių vyrų 
pritariant ir keletai draugijos 
narių.

Draugijos nariai, kurie dir
bo prie baro buvo smarkus ir 
vikri.' Ir darbininkai prie dra
bužių, tikiet'ų, ir svetainės 
tvarkytojai gražiai atliko savo 
darbą.

Rengėjai
• • *• .
komitetas buvo, S. 
Martinkus, P. Fa- 
kdopertiOjaht gd- 

raštinihkUi,

Dabar žemaitiečiai visu atsi
dėjimu rengia “šurum burum” 
balių, kovo 9 dien., Hollywood 
Inn salėje, 2417 W. 43rd St.

Tai kviečiame visus: žemai
čius, aukštaičius, suvalkiečius, 
dzukus ir zanavykus atsilan
kyti, o kad “good time” turė
site, lai galim užtikrinti iš ank
sto.

Taipgi, prie progos, noriu 
pranešti visiems žemaičių Kul- 
tufos Klubo nariams, kad mė
nesinis 
ketvirtadienį, Vasario-Feb.
d., 7:30 valandą vakare.

Sekr. Vytautas Uznys.

susirinkimas įvyksta
8

Bridgeportiečiams
Netrukus Nereikės
Važiuoti “Tarka”
Paskyrė $82,300 Union Avenue 

Taisymui
Ne be pamato bridgeporlie- 

čiai, kurie važiuoja Union gat
ve su automobiliais, keikia. 
Tarp 28-tos ir 33-čios ta gat
vė, po kokių tai kanalizacijos 
darbų, pasidarė lyga “tarka”. 
Kas kelios pėdos gatvės alfal- 
te visokie įdubimai, iškilimai 
ir kai važiuoji su automobiliu, 
tai ir automobilis ir jo kelei
viai šokinėja kaip sviediniai.

Bet netrukus tos “tarkos” 
nebus. Iš Springfieldo ateina 
žinia, kad valstija paskyrė $82,- 
300 iš 
Union 
alfaltu,

gasolino taksų fondo 
avenue išpilimui nauju 
tarę 28-tos’ ir 31-mos.

Kiti Darbai

Petsiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 9 d.., 1937 m., sulau
kęs pusės amž., gimęs Lietu
voj. JaU praslinko 3 mėtai 
kaip negailestinga mirtis iš
traukė musų mylimą vyrą ir 
brolį, Kazimierą Keterį iš 
musų tarpo ir paliko neužgy
domas žaizdas, o namuose ne
užpildomą tuštybę.

Liūdnai atminčiai . musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios Šv, Kry
žiaus bažnyčioje 9 d. vasario, 
1940 m. 8:30 vai. ryto. Kvie* 
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes Tave musų brangusis 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįš!, bet ■ 
mes anksčiau ar vėliau
Tave ateisime. Lauk mus atei
nant! Nuliūdę liekame,

Moteris, 3 Dukterys, žentai 
ir Giminės. , .» v .. ’ ... . . y *

Rengimo 
Šlapelis, J. 
bijohaitis, 
biani Draugijos
Antahui Linkui, kuris nenuil
stančiai daug dirbo, kad vaka
ras kuosekmingiausiai pavyk* 
tų. Valdyba ir draugijos nariai 
taria nuoširdų padėkos žodį Vi
siems, kurie prisidėjo prie šio 
gražaus ir pasekmingo vaka
ro. G. Praninskaitė.

Valstija taipgi paskyrė ke
lias stambias sumas pinigų ki
tų gatvių taisymui:

$38,500
76th nuo

išleis taisymui East 
Colfax iki
taisymui 

tarp Stony

ežero;
tos pačios

Island ir

Ruošiasi Vakarui 
Ir Jau Ruošiasi 
Ir Piknikui 
4

Iš žemaičių Kultūros Klubo 
Veiklos

žemaičių Klubas dar višai 
jatihlis savo gyvenimu, bet vei
klus, auga narių skaičiumi ir 
ruošiasi dideliam veikimui. JaU 
nutarė net pikniką rengti, ‘bet 
apie tai phrMŠihėsime vėliau.

$55,000 
gatvės 
Jeffcry;

$38,500 padidinimui Craw- 
ford avenue tilto prie Argyle 
street;

$99,000 praplatinimui Ave- 
nųe O ir L nuo 105th iki lOOth 
st-;

$220,000 praplatinimui Craw- 
ford avenue tilto virš Indiana 
Beit gelžkelio bėgių, tarp Mar- 
ųtiette Road’ir 79th slrėet, 
taipgi apie $1,000,000 , kitiems 
kelių platinimo darbams Evan- 
stone ir kitosė Chicagos apy* 
lihkėse. ?

(Pranešu savo ir “Naujie
nų” geriems draugams, kad 
kontestui pasibaigus, dirbsiu 
“Naujienoms” ir toliau.

Kas norėsite mano patarna
vimo “Naujienoms” užsirašyti, 
atnaujinti prenumeratą, arba 
paduoti skelbimą, prašau ma
ne pašaukti už ką išanksto ta
riu jums nuoširdų ačiū.

Prie progos turiu priminti 
geriems draugams, kad jei no
rėtumėt įstoti Chicagos Lietu
vių Dranugijon, tai mielai su
tinku atsilankyti ir mandagiai 
patarnauti.

Lauksiu jūsų pakvietimo.
—Joseph Ascilla,

REIKALINGA MOTERŲ SKU- > 
DURAMS skirstyti, turi būti paty
rusios. D. MILLER, 1347 So. Ash
land Avė., Canal 1024. j

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų ruošos darbui, būti, nėra 
plovimo, nė virimo, geri namai.

HEMLOCK 6517.

r Uit RENI—IN GENERAL
Renddai—Bendrai

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

RENDAI TIKRA PROGA lietu
vių'^ kilmės registruotam farmacis- ;1 
tui—vaistinei atsidaryti—vieta, ku- ' 
rioj vaistinė jau yra per paskuti
nius trisdešimt metų. Randasi in
dustrinėj apylinkėj, miestely iš 
30,000 gyventojų. Dėl smulkesnių . 
informacijų kreiptis j Harry L. 
Topping, Arcade Building, Kanka- 
kee, Illinois.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

BUSINESS CHANCES
Biznio i Progos

Sėkmingai Vedamas 
Biznis Roosevelt 
Furniture Co., Ine.

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

2310 W. Roosevelt Road
Tik 11 metų atgal, pp. Jo- 

varauskas ir Bertulis, įsteigė 
rakandų krautuvę. Tiesa, toje 
biznio šakoje jiedu jau buvo 
patyrę. Parlor setus išdirba ir 
dabar savo dirbtuvėj.

įsigijo 
namą, 
šauni

Per tą trumpą laiką, 
puikų nuosavą biznio 
kur dabar randasi jų 
krautuve. Tą namą, rodosi, nu
sipirko už cash. Tai retas at
silikimas biznio istorijoje.

Per visą šį menesį Roosevelt 
Furniture Krautuvė švenčia 
savo 11 melų sukaktuves ir 
$50,000.00 vertės įvairių na
mams reikalingų prekių 
duos labai nupigintomis 
mis.

išpar- 
kaino-

Pavyzdžiui:- naujos mados 
1940 garinį virtuvės pečių da
bar jų krautuvėj galite nusi
pirkti net už $29.50. žinau, 
kad keli metai atgal kiti mo
kėjo už tokį pečių net $100.00.

žinau, kad jų patarnavimas 
visuomet ir visiems yra man
dagus, greitas, '“Service with a 
smile”.

Tėmykit jų žymų skelbimą 
HNauj ienose”, ir jei reikia ko
kių nors namams rakandų, nu
vykite į Roosevelt Furniture 
Krautuvę, gausite gerą “bar- 
geną” ir geras prekes.

ROOMING HOUSE — 22 kam
bariai ir krautuvė—tinka Tavemui 
arba grosernei ir bučernei. Parduo
siu su namu arba be namo. Pelnin
gas binzis Lietuvių apylinkėj. Par
duosim pigiai. Rašykite 1739 So. 
Halsted St. Box 1165.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

7 KAMBARIŲ PLYTINIS bun- ; 
galow, insuliuotas, Holląnd 
Conditioning, 2 karų garažas, prie .. 
geros transportacijos, $600.00 įmo
kėti. Liekaną kaip rendą. 6350 S. 
Rockwell Street. ,

air '

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

Tūkstantinės pirkėjų armijos I 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų it t. t

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.
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IŠKILMINGAS LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS 22 METU SUKAKTUVIU 

MINĖJIMAS
Penktadienį Vasario 16 Dieną 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
3133 SOUTH HALSTED STREET

— rengia — 
KOMITETAS VILNIAUS KRAŠTUI ŠELPTI

Puikus Muzikalis Programa's—Garsus Kal
bėtojai ir Žymus Svečiai. Visas pelnas Vilniaus 
Lietuvių Reikalams.

. V i . . . NAUJIENU-ACMB Tel«DhotoNATCHEZ, MISS.—Laivas laužo ledą, kuris pirmą kartą čia pasirodė nuo 
1899 melų.

■ ■■■■I ■■■!—-.................. I ....................................     ■ .............. .. ...................... ....................................... Į . L -    . . . ■■■■ , .... ... ....................... .

I

NAUJIENOS, Chicago, Ui. Trečiadienis, vasario 7,1940

CHICAGOS BIZNIERIAI DŽIAUGIASI GAVĘ 
DEMOKRATU KONVENCIJĄ

Tikisi Didelių Įplaukų

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SU
KAKTUVES, VASARIO 16-TO ŠVENTĘ MINĖ
KIME VASARIO 16!

TROBAS UŽMUŠĖ JAUNA LIETUVAITĘ, 
SUNKIAI SUŽEIDĖ JOS DRAUGI IR DU 

KAREIVIUS
— Auto Nelaimės Chicago ir Apylinkėj —

Vakar anksti rytą j šiaurę 
nuo Chicagos įvyko baisi au
tomobilio nelaime, kurioje žu
vo jauna Waukegano lietuvai
tė, ir buvo sunkiai sužeista jos 
draugė-giminaitė iš North Chi
cagos. Taipgi sunkiai sužeisti 
buvo ir du kareiviai iš Fort 
Sheridan barakų.

Užmuštoji buvo 21 metų 
amžiaus p-lė Alice Jonaitis, 
gyvenusi Waukegane, adresu 
721 Jackson Street.

Sužeistoji giminaitė yra 20^ 
metų Lucille Jonaitis, nuo 1111 
Victory Street, North Chicago. 
Ji guli Highland Park ligoni
nėj, su nulaužta koja, nulaužtu 
strėnkauliu ir kitomis viduji
nėmis žaizdomis.

Abu sužeistieji kareiviai bu
vo paguldyti Fort Sheridan 
karo ligoninėje. Vienas jų yra 
19 metų Andrew Dosovich, an
trasis—22 • metų Edvvard An- 
derski.

Nelaimė įvyko vakar rytą 
prie Skokie vieškelio, truputį 
į šiaurę nuo County Line Road.

Vienintelis įvykio liudinin
kas yra Charles Vilhauser, 41 
metų Belgium, Wisconsin gy
ventojas, kuris vairavo nelai
mėj figūravusį troką. Jis pasa
koja, kad ji įvyko sekamai.

Automobilis, kuriame ketu
ri jaunuoliai važiavo, staiga 
paslydo ir vairuotojas ar vai
ruotoja prarado kontrole. Au
tomobilis tada staiga atsidūrė 
kitoj pusėj vieškelio, tiesiai po 
ratai Vilhauserio sunkaus tre
ko. Susikulimo nebuvo galima 
išvengti. Automobilis buvo la
bai sudaužytas, ir policija ste
bisi, kaip kiti trys jo keleiviai 
išliko gyvi. '

Policija spėja, kad automo
bilį vairavo sužeistoji panelė 
Lucille Jonaitis.

Trokas taipgi buvo sudau
žytas, bet šoferis išliko svei
kas. Trokas priklausė Krier 
Preserving Bendrovei.

daug. Sunkiausiai nukentėjo 
75 metu senelis C. W. Law- 
rence nuo 7359 Bennctt Ave
nue, ir 22 metų Clemcnt G. 
Martin, Northwestern univer
siteto studentas nuo 7208 She
ridan Road.

McCormick Darbi
ninkai Balsuos 
Stoiko Reikalu

Vasario 14—17.
C.I.O. Farm Eąuipment Wor_ 

kers Organizing Committee pa
skelbė, kad rengia International 
Harvester Co. (McCormick’o) 
lokalo balsavimus streiko reika
lu.

Balsavimai tęsis per tris die
nas, nuo vasario 14 iki 17 d.d., 
ir bus slapti.

Balsuos apie 4,000 darbinin
kų, kurie dirba firmos trakto
rių fabrike.

Ginčas tarp bendrovės ir uni
jos iškilo, kai ji darbininkams 
nukapojo algas. Unija sako, kad 
atlaikė su bendrovės atstovais 
kelias konferencijas, bet jos ne
davė jokių rezultatų.

C. 1.0. Protestuoja 
Wilson Rinkinius

C. I. O. skerdyklų unija 
(Packinghouse Workers Orga
nizing Committee) vakar įtei
kė formalį protestą federalei 
darbo santykių tarybai Chi- 
cagoj. Unija nepripažįsta dar
bininkų balsavimų Wilson 
and Company dirbtuvėj, ku
riuos laimėjo nepriklausoma 
unija. C. I. O. tvirtina, kad 
darbininkai buvo verčiami 
balsuoti • už nepriklausomą 
uniją.

— Kitos Nelaimės —
• Ties 2249 Belmont Avė., 

Chicagoj, automobilis užmušė 
76 metų realestatininką, Fre- 
derick Gehm, nuo 2217 Bel
mont Avenue.

• Waukegane pasimirė au
tomobilio nelaimėj sužeista 61 
rnetij Mrs. Anna Freeman, 113 
N. West Avenue, Waukegan. 
Ji buvo sužeista sekmadienį, 
prie Sheridan Road vieškelio.

• Vakar pasirodė, 'kad prie 
119th ir Perry Avenue atrastas 
negyvas žmogus buvo 45 me
tų Walter Michniewicz, 12416 
Normai Avenue. Jį užmušė 
“hit-and-run” automobilis.

O Vakar ir užvakar Chica
goj įvyko daug mažų automo
bilių susikulimų. Gatvės tebė
ra slidžios ir greitai važiuoti 
yra labai pavojinga.

Sužeistų žmonių buvo labai

Cicero “Tumavicks” 
Laimėjo Krepšinio 
Čampionatą

“Pirmyn” Choras Antroj 
Vietoj

Cicero “Tumavicks” krepši
nio komanda sekmadienį Cice
ro Stadiume laimėjo Chicagos 
lietuvių krepšinio čampionatą. 
“Tumavickai” supliekė “Pir
myn” choro komandą, 36 prieš 
34.

Ten pat stadione laimėjusiai 
komandai buvo įteikta pirmos 
vietos trofeja, o “Pirmyn” ko
mandai—aitros vietos trofėja.

Dovanas įteikė p-lė Davis- 
Davidoniutė, “Miss Lithuania 
1940”).

Pasikorė Brighton 
Parko Siuvėjas

J. Baltrūnas.
BRIGHTON PARK — Užva

kar vakare nusižudė brighton- 
parko siuvėjas lietuvis, Joscph 
Baltrūnas.

Jisai pasikorė savo namo 
skiepe, nuo vandens vamzdžio, 
einančio per skiepą.

Jo kūną ten atrado sūnūs Vy
tautas.

Velionis buvo apie 52 melų 
amžiaus ir gyveno adresu 4200 
South Mozart Street.

Nupirko Ligoninės 
Apdraudą

Gaus $5 Kasdien Ligoninei
Progressive Steel NVorkers 

Union nupirko ligoninės ap- 
draudą savo nariams, kurių 
priskaito apie 2’,000. Apdraudą 
išdavė Federal Life Insurance 
Company.

Polisės sąlygomis, sergantis 
darbininkas gaus po $5.00 kas
dien apmokėjimui ligoninės, 
taipgi $25 X-ray paveikslams, 
ir kitokioms išlaidoms. Po $5.00 
gaus per nedaugiau kaip 91 
dieną.

Unija yra nepriklausoma ir 
atstovauja darbininkus Wis- 
consin Steel bendrovėj.

Jis Norėjo 
Šviežio Oro

— Ir Už Tai Įkalino —
Policijos centralinėj nuova

doj sėdi W.P.A. darbininkas, 
Frank Graknis. Ir tik už tai, 
kad jis norėjo higieniškai gy
venti. Jis turėjo nusinuomAvęs 
kambarį ties 1316 Madison st. 
Turbut negalėdamas lango ati
daryti, Graknis užpyko, ir be 
didelių ceremonijų įšspyrė stik
lą-.

Niekas nieko nebūtų sakęs, 
bet pasitaikė, kad po lango 
buvo keli praeiviai ir... Stiklas 
visgi nėra sniegas.

Žuvo Po " 
Traukiniu
Sužeidė Moteriškę, Laukiančią 

Kūdikio
Dixieland ekspresinis trau

kinys Thomtone užmušė 40 
metų chicagiėtj Fred Wilder ir 
sunkiai sužeidė jo žmoną, ku
ri laukia kūdikio. .<

Nelaimė įvyko prie Ridge 
Road kryžkelio. Signalai nedir
bo. Wilder užvažiavo su auto
mobiliu ant bėgių, ir tik tada 
staiga pamatė traukinį. Bėgti 
buvo vėlu.

Daktarai spėja, kad užmuš
tojo žmona, Mabel Wilįer, iš
liks gyva.

Netrukus Grąžins 
Depozitoriams 
Dalį Pinigų
—Užsidariusių Bankų Stovis—

Stockmen’s Trust and Sa- 
vings Bankas netrukus žada 
išmokėti savo depozitoriams 
kelių "nuošimčių dvidendą. 
Taip praneša užsidariusių 
bankų likvidatorius, Charles 
II. Albers, kuris dabar skelbia 
jų stovio raportus.

Per gruodžio mėnesį divi
dendus išmokėjo trys kiti ban
kai, tokiu budu iš jų naujų 
išmokėjimų greitų^ laiku nega
lima tikėtis. Tie bankai yra:

State Bank of River Grove; 
Stony Islarid Stale Savings, 
ir Union State Bank of 

South Chicago. {
Nieko Nežada.

Dividendų depozitoriams vi
sai nežada sekami bankai:

South-West T,rust and Sa
vings Bank.

State Bank of Beverly Hills 
State Bank of Franklin Pk. 
State Bank of Palatine 
Tivelfth Street State, ir 
United American Trasi and 

Sabings Bank.
■ T . ' ■ • ■ .. . . - ■ 

Ketvirtadieni Laidos 
Charles S. Deneen’ą

Buvo III. Gubernatorius 
ir Senatorius

Rytoj 3 valandą po pietų 
Oak Wood kapinėse bus palai
dotas Charles S. Deneen, bu
vęs Illinois valstijos guberna
torius ir senatorius. Jis stai
giai pasimirė užvakar vakare, 
sulaukęs 77 metų amžiaus. Ve
lionis per visą §0 metų buvo 
labai aktyvus republikonų po
litikas ir karjeru pradėjo 1892 
metais.

Deneen gyveno adresu 457 
W. 61st Place, ir paliko labai 
daug giminių. Jis rengėsi kan
didatuoti į senatorius ateinan
čiuose balandžio nominacijose.

* ...___ - -r , -

Vokietija Labiau 
Patiko
• ' _—.—'

Vokietis Albęft Gleitsman, 
3721 Janssėn avenue, vakar 
gavo divorsą ntio savo žmonos. 
Jo skundas teisėjui Harring- 
tonui, apskričio teisme, buvo 
štai koks. 193$ metais-jisai 
išleido savo žilumą ir dukterį 
atostogoms į Vokietiją. Nupir
ko joms laivakortes j abi pu
si. '

Bet žmona i sunaudojo tik 
vieną pusę laivakorčių, kitas 
grąžino laivų bendrovei, pasi
ėmė pinigus, ir apsigyveno Vo
kietijoj. Vyrui atrašė, kad “Hit
leris ir Vokietija jai labiau pa
tinka negu Chicago”.

Platak Vėl Gina 
Čampionatą

Joe Platak, garsus Bridge- 
porto lietuvis sportininkas ir 
“handball” čampionas, dabar 
vėl gina savo titulą. Central 
A. A. U. lošimuose, kurie vyk
sta Midwest Athletic Kliube.

Pirmam susikirtime Platak 
supliekė oponentą Anton Kor- 
perį, 21-2, 21-5. Platak lošime 
atstovauja Lake Shore Athle
tic kliubą, o Korper— Engle- 
wood F. M. C. A.

Epidemija Gresia 
Oak Foresto 
Prieglaudai
Gyventojai Pila Srutas Gatvėn

Oak Fofrest prieglaudai, kur 
gyvena 3,847 įnamiai, gręsia 
panaši epidemija, kokia nese
niai kilo Man leno kalėjime. 
Prie Cicero avenue, į vakarus 
nuo prieglaudos, gyveną žmo
nės pila srutas į ravus prie 
vieškelio. Kanalizacijos nėra. 
Purvas siurbiasi žemėj, o prie
glauda tūri’imti vandenį iš šu
linių, 'kuris yra tik aipe 20 pė
dų gilumo. Srutos gali lengvai 
patekti į šulinį ir šiltine ar pa
našia liga užkrėsti daugelį 
prieglaudos gyventojų.

Prieglaudos viršininkai ir 
vietos valdininkai stengiasi iš 
apskričio valdžos išgauti pini
gus kanalizacijos įvedmui. 
Nuteisė Bridgepor- 
tietį 10-čiai Dienų

Kitas Gavo 30 Dienų

Saugumo teismo teisėjas, J. 
M. Brande, nuteisė 27 metų 
bridgeportietį W. Jovaišą ka
lėti 10 dienų apskričio kalėji
me. Jis taipgi prarado šešiems 
mėnesiams teisę vairuoti’ auto
mobilį.

Pereitą šeštadienį ties 2521 
So. Halsted St. kilo gaisras. 
Prie 26-tos ir Halsted st. keli 
policistai kreipė trąfiką nuo 
Halsted į 26-tą, bet Jovaiša 
nepaklausė ir įsipainiojo su 
automobiliu į ugniagesių van
dens vamzdžius. Jis gyvena 
adresu 3236 Lowė avė.

33 metų George Smith, 3812 
W. 70th st., tam pačiam teis
me gayo 30 dienų kalėjimo už 
neatsargų važiavimą.

Kiek Chicagoj 
Gyventojų

< K- •

Sausio 1, 1940 metais Chica
gos miestas turėjo 3,711,000 gy
ventojų, apie 350,000 daugiau, 
negu 1930 metais.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Chicagos biznieriai, ypatin
gai viešbučių ir pasilinksmini
mo vietų vedėjai, džiaugiasi, 
kad demokratų partija nutarė 
laikyti savo 1910 melų kon
venciją Chicagoj. 

r
Jie iš praeities žino, kad 

konvencijos delegatai ir sve
čiai praleidžia po $15 kas
dien, kas įplaukų vienai die
nai sudaro apie $750,000.

Negana to, konvencijos pro
ga paprastai suvažiuoja bū
riai laikraštininkų, žiopsotojų, 
kitos organizacijos šaukia sa
vo konvencijas, tokiu budu 
kambarį gauti vidurmiesčių 
viešbučiuose būna gana sun
ku.

Daug Konvencijų Chicagoj
Chicago yra mėgiamas kon

vencijų miestas. Ir demokratai 
ir republikonai Chicagoj laikė 
konvencijas šešioliką kartų.

Čia buvo nominuoti į prezi
dentus ((D-dcmoikratai, R-re- 
publikonai): Abraham Lin
coln [R.], 1860; Ulyses S. 
Grant [R.], 1868; James A. 
Garfield [R.], 1880; Grovcr 
Cieveland [D.], 1884 and 1892; 
Bcnjamin Harrison [R.], 1888; 
Theodorh Roosevelt [R.], 1904; 
William H. Taft [R.], 1908; 
Warren G. Harding [R.], 1920, 
and Franklin D. Roosevelt 
[D.], 1932.
Šitie kandidatai Nelaimėjo.

Visi aukščiau paduoti kan
didatai laimėjo rinkimus.

Iš nelaimėjusių kandidatų į 
prezidentus Chicagoj buvo no
minuoti sekami žmonės:

George B. McClcllan [D.], 
1864; James G. Blaine [R.], 
1881; \Villiam J. Bryan [D.], 
1896; Taft, 1912; Charles E. 

.Hughes [R.], 1916, ir Herhert 
(IIoovcFs [R.], 1932.

VAKAR CHICAGOJE
• Vakar iš licitacijos pra

dėjo išpardavinėti visus Great 
Ncrthern viešbučio* įrengimus, 
lovas, stalus, paveikslus, val
gyklų reikmenis, karpetus, etc., 
etc. Viešbutis netrukus bus su
griautas. Išpardavinėjimas tę
sis tris dienas.

• šeštadienį Chicagos sta
dione įvyks lenkų masinis mi
tingas, kuriame dalyvaus bu
vęs prezidentas ’Hooveris ir 
lenkų generolas J. Haller.

• Rock Island gelžkelis ruo
šiasi nupirkti 1,000 prekinių 
vagonų ir 10 dieselinių loko
motyvų. Užsakymus greičiau
sia gaus Chicagos firmos.

• Vakar Slierman viešbuty j 
kalbėjo Dr. Harrison Howe, re
daktorius žurnalo, “Industrial 
and Engineering Chemistry”. 
Jisai pareiškė, kad chemikai 
dabar gali iš kiaulės ausų pa
daryti šilkinius ridikiulius mo
teriškėms, kaklaryščius vyrams 
iš stiklo ir stiklinę patalinę, 
kuri nedega.

• Prie 88th ir Anthony 
avenue tuščiame lote buvo at
rastas nušautas 41 metų Peter 
Furtek, nuo 7823 Colfax avė. 
Jis pražuvo* iš namų pereitą 
šeštadienį.

• Teisėjas Frank M. Padden 
vakar perėmė Chicagos trafi- 
ko teismą. Reguliaris teisėjas, 
Gutknecht, išvyko į San Fran- 
cisco advokatų konvenciją.

• Policija areštavo 184 au
tomobilių savininkus už važinė
jimą be 1940 miesto laisnių.

• Ikišįol Chicagos “sub- 
way” tuneliai buvo kasami vi- 
durmiesčio pakraščiais. Dabar 
kasimas prasidėjo ir vidurmie- 
styj. Tunelis yra kasamas po 
Lake gatve, į rytus nuo La 
Šalie Street.

• Prie 60-tos ir Morgan du 
banditai sustabdė mėsos troką 
ir atėmė $120 nuo šoferio, Mar
tin Bertman, 3500 Palmer st.

• Gaisras vakare padarė 
apie $20,000 nuostolių La 
Grange priemiesčio biznio dis- 
trikte. Sunaikino krautuvę ad
resu 510 IV. Burlington Avė., 
ir padarė žalos kitiem# triobe- 
siams. Gaisrą gesino ugniage
sių komandos iš trijų priemies
čių.

• Nuo nuodingų dujų pasi
mirė Elasha G. Cullison, 67 
metų darbininkas, 1957 Morse 
Avenue. Dujos siurbėsi iš mo
toro National Brick Company 
dirbtuvėj, kur velionis tarnavo 
už mechaniką*

• 43 metų Paul Lasky pasi
mirė per klaidą paėmęs nuo

dų, naudojamų žiurkių naiki
nimui. Gyveno adresu 1470 IV. 
Erie Avenue.

• Iš West Pullman parkom 
123rd ir Stewart Avenue, van
dalai pavogė keturias bronzL 
nes lenteles, su vardais 400 
apylinkės gyventojų, kurie žu
vo Didžią j am kare.

• Keturi Waller Jligh School 
mokyklos mokiniai buvo įka
linti už moteriškių apiplėšinė
jimą* 17 metų George Kelly, 
525 Wrightivood Avenue; 14 
metų Richard Schoeher, 631 
Wrightwood Avenue; 15 metų 
Harry Parnell, 617 Drummond 
Place, ir 15 m. Robert Kuss- 
mann, 2627 Wilton Avenue.

• 61 metų sargas Morris C. 
Martin buvo pašautas, kai pik
tadariai bandė apiplėšti Isa- 
dore Finkel vaistinę, adresu 
3278 Armitage Avenue. Tarp 
plėšikų ir sargo įvyko susišau
dymas. Piktadariai pabėgo.

• Apskričio teisėjas Jarėcki 
vakar paskelbė, kad kovo 2 d. 
Chicagoj įvyks balsuotojų re
gistraciją. Registruotis reikės 
artimiausioj ugniagesių stoty j.

• Chicago Civil Liberties 
Committee vakar paskelbė 
“karą” Chicagos filmų cenzo
riams, kurie veikia po polici
jos deparlmento globa. Komi
tetas reikalauja dabartinę cen
zorių tarybą panaikinti už per- 
didelį atžagarciviškumą ir į- 
steigli naują, su teise spręsti 
filmus tik iš vieno atžvilgio: 
ar jie tinka vaikams ar ne.

' • Sivedish Covenant ligoni
nėj pasimirė cb metų Mrs. 
Frances Wulff, 7304 Greęnleaf 
Ji labai skaudžiai apdegė, kai 
bekuriant pečių skiepe užside
gė jos rūbai.

• Chicago Heart Associa- 
tion, labdaringa sveikatos or
ganizacija, skelbia, kad per
eitais metais gydė 18,930 paci
entus sergančius širdies liga. 
Organizacija užlaiko Chicagoj 
17 klinikų.

Ieško Velionio 
Kostanto Valiėko 
Sesers

Vasario 3 d., apskričio ligo
ninėj pasimirė, po ilgos ligos, 
Konstantinas Valickis, senas 
bridgeportietis, nuo 837 West 
33rd Street.

VelonĮo sesuo, gyvenanti, 
rodos, Chicagoj, yra prašoma 
susižinoti su laidotuvių direk
torium, Antanu M. Phillips, 
3307 Lituanica avenue, tele
fonas YARDS 4908.




