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^ataria Duoti Suomijai Paskolą
REKOMENDUOJAMA IR PASKOLA 

KINIJAI
KARO ŽINIŲ RUSŲ ATAKOS ATMUŠTOS - SAKO

Senate laukiama smarkių debatų 
paskolų klausimais

WASHINGTON, D. C„ vas. 
7. — Jungt. Valstijų senato 
užsienių reikalų komitetas tre
čiadienį rekomendavo padidin
ti Export-Import banko kapi
talų $100,000,000. Padidinus 
kapitalą, bus galima duoti Suo
mijai ir Kinijai paskolas.

Komitetas užgyrė senato
riaus Harrisono rezoliuciją pa
tariančią Securities and Ex- 
change Komisijai autorizuoti 
privačią paskolą Suomijai.

Pagaliau komitetas priėmė

patvarkymą, kuris numato duo
ti iš Eksportų-Importų banko 
$20,000,000 paskolą Kinijai.

Senatorius Barkley, demo
kratų senate vadas, prižadėjo 
duoti senato pilnaties posėdy 
pirmenybę šitoms rekomenda
cijoms svarstyti.

Senate laukiama karštų de
batų. Clark, Reynolds (demo
kratai) ir keletas republikonų 
senatorių vadovaus kovai prieš 
paskolas.

S s R. Kr

NAUJIENU-ACME Tolephoto
Balkanų valstybių diplomatai, kurie stengiasi, taip 

sakant, susirišti grandine, kad galėtų atsispirti prieš 
agresorius.

SĄTRAUKA SUOMIAI

INDAITINO 17-KĄ “KRIKŠČIONIŲ 
FRONTO” NARIŲ

NEW YORK, N. Y., vas. 7. 
— Federalus Grand Jury tre
čiadieni indaitino 17 vadinamo 
“krikščionių fronto” narių.
Juos prieš kurį laiką areštavo 
valdžios agentai. Užtiko pas 
juos ginklų sandelį. Jie yra 
kaltinami darę sąmokslą įvyk
dyti perversmą Jungt. Valsti
jose, vogę ginklus iš Jungi.

Valstijų sandėlių, planavę nu
žudyti 12-ką kongresmanų ir 
terorizuoti žydus.

Jeigu teismas ras juos kal
tus, tai jiems gresia bausme 
iki 8 metų kalėti ir iki $15,000 
užsimokėti kiekvienam.

Katalikų kunigas Coughlin 
yra artimas “krikščionių fron
to” organizacijai asmuo.

VOKIEČIAI ŽUDO LENKUS
DU AMERIKIEČIAI NUŠAUTI TAIPGI

Kaltina A.D.F. są
mokslu su sam

dytojais

Garner užregistruos 
savo kandidatūra
Illinois valstijoj

PARYŽIUS, Prancūzija, vas. 
7. — Lenkijos valdžia Prancū
zijoje paskelbė dokumentus 
apie nužudymą 138 asmenų 
miestely Wawer, netoli Varšu
vos. Nužudytųjų tarpe buvo du 
amerikiečiai — sūnūs ir tėvas 
Szczygeliai.

žudynes vokiečiai surengė 
tikslu atkeršyti . Ienkąt»^ UŽ už
mušimą dviejų vokiečių polici
ninkų.

Atvykę į miestelį nacių bu
deliai pareiškė, kad bus nubau

stas mirtimi kiekvienas dešim
tas miestelio gyventojas. Per 
visą naktį naciai gaude mie
stelio gyventojus ir sueiliavę 
parinktus mirti ašmenis gru
pėmis po dešimtį sušaudė juos 
kulkosvydžiais. Taip pasitaikė, 
kad tapo sušaudyti ir minėti 
amerikiečiai. Viso sušaudyt* 
138 gyventojai;. >

Kitame miestely, būtent Bo 
china, naciai pakorė 72 len
kus.

AVASHINGTON, D. C., vas.
7. — John Lewis, C.I.O. pir
mininkas, trečiadieni dar kar
tą apkaltino Amerikos Darbo 
Federacijos vadus, ypatingai 
gi William Greeną, Federaci
jos prezidentą. Levvis sako, 
projektą Wagnerio Darbo San
tykių Aktui pakeisti A.D.F. 
advokatas Padavvay paruošę* 
padedamas atžagareiviškų kor
poracijų advokatu. Kaltinda
mas Lewis mini tų advokatų 
vardus, pasitarimų datas ir 
prižada daugiau įrodymų duo
ti.

Green pareiškė, kad Lcwiso 
kaltinimas yra nepamatuotas.

Atmetė sumanymą 
santykiams su Ru

sija nutraukti
WASHINGTON, D. C., vas. 

7. — Trečiadienį atstovų rū
mai debatavo sumanymą iš
traukti iš biudžeto fondus, ku
rie yra reikalingi Amerikos 
ambasadai Rusijoj užlaikyti 
Sumanymas atmestas 108 bal
sais prieš 105. Atmestas tik 3 
balšų dauguma. Priimtas, su
manymas butų reiškęs Jungt. 
Valstijų—Rusijos diplomatinių 
ryšių nutraukimą.

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
neŠauja:

Apsiniaukę; gal būt sniegas 
į pavakarį ir vakare; tempe
ratūra mažai tepasikeis; sau-

WASHINGTON, D. C., vas. 
7. — Prieš keletą dienų Illi
nois valstijos sekretoriui Hu
ghes tapo įteikta peticija su 
daugiau nei 14,000 parašų už
registruoti prez. Roosevelto 
kandidatūra nominacijai į pre
zidentus. Dabar vice-preziden- 
tas Garner davė suprasti, kad 
ir jis užregistruos čia savo 
kandidatūrą. Illinois valstijos 
konvencija nereikš nė nomina- 
vimo, nė rinkimo. Ji parodys 
tik pritarimą arba pirmenybę 
tam ar kitam kandidatui.

Reikalauja federa- 
lių darbu sistemą 

praplėsti
WASHINGTON, D. C., vas. 

7. — National Youth Admini- 
stration sušaukė moterų kon
ferenciją jaunuomenės klausi
mams svarstyti.

Konferencija pripažino, kad 
valdžia turės praplėsti federa- 
lių darbų sistemą, jeigu norės 
padėti 4,000,000-ms jaunų be
darbių, kurie (ir kurios) ne
stengia susirasti samdos.

Tenka pažymėti, kad pramo
nes ir biznio kapitonai ir ge
nerolai-reikalauja siaurinti fe- 
deralius darbus, nes jie darą 
konkurenciją privačiai “inicia
tyvai”.

C.I.O. unija pasirašė 
kontraktą

CLEVELAND, Ohio, vas. 7. 
— The Fedcration of Fiat Glass 
Workers (C.I.O. vienetas) pa
sirašė sutartį su Pittsburgh 
Plate Glass Co. ir Libby- 
Owens-Ford Glass Co. Darbi
ninkai laimėjo algų pakėlimą 
2 centus valandai arba $1,-

100,000 vokiečių ko
lonizuos Lenkijoje
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

7. — Oficialiai paskelbta, kad 
artimoj ateity 100,000 vokie
čių šeimų iš Swaba ir iš Ba
deno bus kolonizuota Dancigo 
ir Warthe apygardose, buvu
sioje Lenkijos teritorijoje.

Naciai neturi kari
nės sutarties su

Rusija
BEBLYNAS, Vokietija, vas. 

7. — Vokietijos valdžios at
stovas trečiadienį pareiškė, 
tad Vokietija ir Rusija netu
ri karinės sutarties, šitas pa
reiškimas padarytas tikslu pa
neigti gandus, kad naciai tei
kia Rusijai karinę ar techni
kinę pagalbą. Rusai patys mė
gina gąsdinti suomius praneši 
mais, jogei jie gauna Vokieti
jos pagalbą kare su Suomija.

Japonai daro pasiū
lymus Chiang

Kai-shekui
i. - — -*■, r - ---

TOKIO, Japonija, vas. 7. — 
Kinijos kovai prieš japonų už
simojimus vadovauja gen. 
Chiang Kai-shek. Japonai šiuo 
laiku norėtų taikytis su Kini
ja, nes jie jau mano okupa
vę pakankamai Kinijos.

Kalbėdamas parlamentui Ja
ponijos premjera^ Yonai pa
reiškė, |kad į naują KinBjos 
vyriausybę, kurią organizuoj a 
Japonija, bus priimami Chiang 
Kai-sheko vyriausybės atstos 
vai ir net pats Chiang Kai-

lė teka 6:56 v. r., leidžiasi 5:12 200,000 per metus. Sutartis shek. Bet, žinoma, šitokią vy 
vai. vak. liečia 15,000 darbininkų. riausybę dominuos japonai. ,

Reikalauja nuskrib
ti karo tikslus

•’ LONDONAS, Anglija, vas. 
7. — Britanijos Pašto Darbi
ninkų Unija pasiuntė premje
rui Chambcrlainui rezoliuciją. 
Ji reikalauja, kad valdžia pa
skelbtų aiškiai, kokiomis sąly
gomis Anglija sutiktų taikytis 
su Vokietija.

Pareiškimų, kad Britanija 
kariaujanti prieš Hitlerizmą, 
sako rezoliucija, neužtenka. 
Neprivalo būti be nič nieko 
atmetami pasiūlymai taikos. 
Reikia padėti pagrindą taikai 
— kalba rezoliucija.

Skandinavijos šalių 
pasipiktinimas na

ciais auga
COPENHAGEN, Danija, va

sario 7. — Skandinavijos ša
lių spauda, kuri gan tįksliai 
reprezentuoja visuomenės nu
sistatymą, stipriai kritikuoja 
Vokietiją. Naciai ypatingai 
smerkiami dėl to, kad jie be 
atodairos atakuoja neutralių 
šalių laivus.

Norvegijos spaudoje net reiš
kiama nuomonė, kad reikėtų 
boikotuoti nacių prekes, jeigu 
Vokietiją nepripažins Norvegi
jai teisės vesti prekybą su ki
tomis šalimis.

Skandinavijos šalyse užuo
jauta Suomijai didėja. Norve^ 
gijos spauda reikalauja glau
desnio kooperavjmo su Švedi
ja ir abiejų šalių pagalbos Suo
mijai, r

Danijos spauda į nacių nu
siskundimus, kad ji nepalan
kiai vaizduoja Vokietiją, atsa
ko, jogei Vokietija savo žy
giais neužsitarnauja danų už
uojautos.

HELSINKIS, Suomija, vas. 
7. Suomiai atmušė keturias 
stiprias rusų atakas Manner- 
heimo linijos sektore. 1,800 ru
sų užmušta. Iš jų 1,500 žuvo 
Kuhmo fronte, šiaurėje nuo 
Ladoga ežero. 

---X—X—X—
MASKVA, sovietų Rusija, 

vas. 7. — Rusai sakosi nušo
vę tris britų lėktuvus, kurie 
kariavo Suomijos pusėje. 

—X—X---X—
OSLO, Norvegija, vas. 7. — 

Skandinavijos šalių pasipiktini
mas Vokietija auga. Jos 
smerkia nacių atakas prieš 
neutralių šalių laivus. Skandi
navijos šalyse stiprėja pasiry
žimas teikti Suomijai pagal
bos.

-- X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

7. — Vokietija paneigia gan
dus, jogei ji teikia Rusijai ka
rinės ir technikinės pagalbos.

-- X-- X—X---
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

7. — Francuzijoje varoma agi
tacija už tai, kad valdžia duo
tų ginklų visoms šalims, ku
rioms tenka ar teks kariauti 
su Rusija arba Vokietija.

-- X-- X---X--
<ST0GKHOLM, Švedija, vas. 

h — Skandinavijos spauda sa
ko, jogei Vokietija artimoj at
eity išvystys kampaniją taikai 
atsteigti — Ęitlerio sąlygo
mis.

-- X-- X---X---
LONDONAS, Anglija, vas. 

7. — Daug Švedijos geležies 
rudos pasiekia Vokietiją^

Z-- X-- X---X---
TOKIO, Japonija, vas. 7. — 

Japonijos atstovų rūmuose 
įneštas pasiūlymas pašalinti iš 
Kinijos visus amerikiečius.

HELSINKIS, Suomija, vas. 
7. — šešios rusų atakos prieš 
Mannerheimo tvirtovių linija 
atmuštos trečiadienį. Raudono
ji armija atakuoja Karelijos 
fronte jau aštuntą dieną. Ata
kos daromos diena ir naktį. 
Rusai vartoja visus turimus 
pabūklus — tankus, šarvuotas 
roges, lėktuvus, kanuoles, kul
kosvydžius.

Bet keturios tankų atakos 
tapo atmuštos. Rusų pastan
gos gabenti kariuomenę šar
vuotomis rogėmis nepavyko. 
Dvidešimt tankų sunaikinta.

Ataką po atakos1 suomiai at
muša kasdien. Atmuša jas ir 
naktimis. Tačiau rusai siunčia 
vis naujus ir naujus pulkus, 
nežiūrėdami nuostolių.

Suomijos karininkai reiškia 
nuomonę, kad nepaliaujamomis 
atakomis rusai tikisi nuvargin
ti suomius, išsemti jų atspa
rumą.

šiaurėje nuo Ladoga ežero 
suomiai išblaškė rusų slidinin
kų batai joną. Trys šimtai ru
sų užmušta ir du tankai su
naikinti. Mušis tebeina Kuhmo 
apylinkėje, kur į šešias dienas 
rusai pražudė 1,500 karių, še
ši rusu lėktuvai nušauti.v

Oficialus rusų pranešimas, 
išleistas Maskvoje, nekalba 
apie atakas Mannerheimo lini
jos sektore. Jis kalba, kad įvy
kę tik susikirtimų mažų pės
tininkų burių šiaurėje nuo La
doga ežero.

20,000 rusų užmušta 
ir sužeista Kareli

jos fronte
HELSINKIS, Suomija, vas. 

7. — Visą savaitę rusai ata
kuoja Mannerheimo tvirtovių 
Uniją Karelijos fronte. Apskai
čiuojama, rusų užmuštų ir. su
žeistų per savaitę buvo apie 
20,000. Tačiau raudonoji armi
ja nepaliauja atakavusi suomių 
pozicijas.

Suomiai bijo Rusi
jos parašiutininkų
HELSINKIS, Suomija, vas. 

7. — Iki šiol rusai keliais at
vejais mėgino nuleisti savo pa
rašiutininkus Suomijos fronto 
užnugary. Parašiutininkai buvo

pastebėti ir nušauti arba pa
imli nelaisvėn. Tačiau bandy
mai nuleisti parašiutininkus iki 
šiol buvo daromi maža skale.

Reiškiama nuomonė, kad ru
sai gali nuleisti didesnius pa
rašiutininkų burius, ir tokie 
būriai, nuleisti tinkamose vie
tose, galėtų jau padaryti suo
miams nemažai nemalonumų.

Rusai įlenke Man
nerheimo liniją

LONDONAS, Anglija, vas. 
7. — Reuters, Britanijos žinių 
agentūros, pranešimas iš Stock- 
holmo sako, kad rusų nepa
liaujamos astuonių dienų ata
kos įlenkusios Mannerheimo 
tvirtovių liniją. Rusų pozicijos 
dabar esančios 20 mylių toly 
nuo Viborgo. .

KOMUNISTAI NENORI RUSIJOS
—X—X—X—

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
7. — Francuzijos parlamentas 
ateinantį penktadienį debatuos 
propagandos ir cenzūros pro
blemas.

-- X---X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

7. — Tarp 138 lenkų, kuriuos 
neseniai nužudė naciai, buvo 
du amerikiečiai — tėvas ir sū
nūs. Nužudytųjų tarpe buvo 
taipgi 17 moterų.

Prancūzai įvykdė 
mirties bausmę Vo

kietijos šnipui
NANCY, Francuzija, vas. 7. 

— Įvykdyta mirties bausmė 
Dr-ui Kari Roos, Alsace auto
nomijos šalininkų vadui. Bet 
ne užu tai Roos tapo nužudytas. 
Jis buvo kaltinamas ir rastas 
kaltas kaipo Vokietijos šni
pas.

KLAIPĖDA. — Suimti ir 
laukia teismo keli asmens, be 
leidimo pardavę arba sau pa
plovę kiaulenos. — Joniškyje 
kriminalinė policija suėmė Jur
gį Ignerį, kurs vieną kiaulę 
pardavė kitam,, o kitą slaptai 
sau papiovė. Policija jo skun- 
nėje po šienu rado mėsą ir ją 
atėmė, o Ignerį atidavė teis
mui. šatrių kaime suimtas Mar
tynas Klavs, be leidimo papjo
vęs kiaulę ir mėsą pardavęs. 

' Suimti ir tjrys žmonės, kurie 
[iš Klavo mėsą pirko.

“ROJAUS”
STOCKHOLM, Švedija, vas. 

7. — Švedijos metalo darbi
ninkams Varbcrge Nusibodo 
komunistu psalmės giedomos 
Rusijai. Taigi jie pasiūlė ko
munistams nupirkti kelionei į 
Maskvą bilietus — ta sąlyga,

Ispanijos tremtiniai 
nori taikytis

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, vas. 7. — Diego Marti- 
nez Barrio, buvęs Ispanijos 
parlamento pirmininkas, ir as
tuoni buvę respublikinio Ispa
nijos ministerių kabineto na
riai, dabar gyveną Meksikoje, 
!aiko pasitarimus. Jie nori iš
leisti atsišaukimą (manifestą) 
į visus ispanus, kviesdami juos 
dirbti vieningai tikslu atgai
vinti Ispaniją ant 1931 metų 
konstitucijos pagrindo. Vienas 
numatomo atsišaukimo reikala
vimų busiąs duoti Ispanijai 
progos plebiscitu nebalsuoti 
klausimą,, kokios valdžios for
mos jie nori.

Pakorė du airius
BIRMINGHAM, Anglija, va- 

sario 7. — Trečiadienį pakar
ti Birmingham kalėjime du ai
riai, buvę Airijos Respubliki
nės Armijos nariai. Jie buvo 
nuteisti mirti ryšium su bom
bos eksplozija Coventry, ku- 

jrioj keletas žmonių užmušta.

kad Rusijos garbintojai švedai 
turi išbūti Rusijoje bent de
šimtį metų.

Deja, neatsirado norinčiųjų 
siūloma proga pasįnaudoti. Šve
dijos komunistai nepanorėje 
Stalino rojuje gyventi.

Estijos laivas pa
skandintas

LONDONAS, Anglija, vas. 
7. — Estijos laivas Anų, 1,421 
tono, antradienio vakare užga
vo miną Anglijos rytų pakra
šty. Laivo kapitonas, jo žmona 
ir vienas jūreivis žuvo nelai
mėje.

f PILDOM J
INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.
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NAUJIENOS, Chieago, UI. Ketvirtad., vasario 8, 1940

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

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui Šliupui 
-------------------- ---- AL. MARGERIS ------------- ---------

rius. Tiek pat paskolino fr za
kristijonas, dar iŠ jaunų dienų 
labai artimas Roko bičiulis, ku
ris, vis dėlto, neiškentęs prisi
minė, kad prisiųstų penkias de
šimtis rublių, Girdi, “ten, Roke
li, maišus pinigų prisipilsi, o 
mes čionais pasilikę dirbsime ir 
dirbsime už tą keietą kapeikų

Malonusis Budas Už 
kietėjimui Gydyti

(Tęsinys) ---- <

—Mačiau, mačiau ir aš, Ro- 
keli, tik tylėjau, kaip ir tu. Vie
nų sykį, per mugę, eidamas pro 
bažnyčią, kepurės pilnai nenu
siėmė, tik nykščiu matiką kils
telėjo. Ar tai neatkritimas nuo 
tikėjimo švento, kaip musų ku
nigėlis sako?

—Kur jau čia ne. Bet aš, Kas- 
tele, ne toks žmogus — ne toks. 
Aš — kaip amžinatilsį nabaš- 
ninkas mano tėvelis, kuris nie
kados nepraleisdavo mišių šven
tų, pamokslo ir mišparų, aš—•—

—Amžinatdsj, už tai dievas ir 
pašaukė jį pas save tokį jauną; 
dar nei keturių dešimčių netu
rėjo, — įsibrovė į jo kalbą Kas- 
tė, rankas kryžmini ant kruti
nės laikydama.

—Taigi, Kastete ... Aš ne An
tanas, ne. Manęs nė peklos var
tai neatskirs nuo bažnyčios 
šventos, nuo tikėjimo, nuo die
vo. Aš ne Antanas. Aš — kaip 
nabašninkas tėvelis, kurio stip
rios valios jokios pagundos ne
įveikė ... Ir kai gausi nuo ma
nęs tūkstančius, tai žinok, Kas
tete, kad dievas man padėjo, 
dievas davė, ne šėtonas, kaip 
Antanui.

—Taip, Rokeli, taip. Kas tik
rai tiki ir tarnauja jo apveizdai, 
prie to neprieina nelabasis. Tik 
ant netikėlių — tai ant visų ne
labasis jodinėja... O šimtai, ar 
tūkstančiai, kaip tu sakai, bus 
gera vaikams, tau ir man. Vai 
kaip bus gera, Rokeli! Tik bi
jausi, vis tiek bijausi, kad tie 
pagedę žmonės -— šliuptarniai 
tavęs nesugundytų, Į šėtono pė
das neįstumtų, kaip musų ku
nigėlis sako.

—Nesibijok, Kastete, nesibi* 
jok. Atmink, kad ir Kristus da
vėsi gundomas, idant parodyti 
žmonėms, kaip jie turi su šė
tono pagundomis kovoti. Ir aš

^nuvažiavęs kovosiu Kastete, 
kovosiu su šliuptarniais, bedie
viais ir pačiu šėtonui Kur aš 
gyvensiu, kur aš dirbsiu, kur aš 
buvosiu, ten šėtono nė dūko ne
busi... Ir mano pinigai, kuriuos 
aš tau, Kastete, siuntinesiu iš 
Amerikos, bus šitomis (rodė 
labai muskuiingas ir stiprias 
rankas Rokas) rankomis nukal
ti, ne šėtono rankomis, kaip 
Antano pinigai, kuriuos jis pri
siunčia savo pačiai ir traukia 
dievo rūstybę ant viso musų 
miesto!

—Dievo valia ir apveizda, Ro
keli, dievo valia ir apvaizda ... 
Vardan dievo tėvo ir sunaus, ir 
dvasios šventos, amen. Stokime 
po viešpaties dievo akių ir cte- 
kavokime jam už jo visas mums 
duotas gėrybes, o labiausiai 
šiandieną, — balsiai kalbėjo vi
si suklaupę maldas vakarines; 
tik du mažuliu dvynuku jau 
miegojo, nieko nei bijodama, 
niekam nei dėkavodamu už pil
ną vargo, skurdo ir melo šian
dieną stovinčią visame savo 
nuogume ir šlykštume po akių 
viešpaties dievo...

o a •»
Vėsios nakties gaivus miegant 

išsklaidė Roko ir Kastos religi
nio įkarščio garsus, sakytumei 
saulė ankstybo ryto miglas, ir 
juodu atsikėlę daugiau rūpinosi 
pinigais didelei kelionei, negu 
šliuptarniais ir šėtonu. O pini
gų juodu iš tikrųjų neturėjo. 
Septynetas vaikų, uždarbis ne
koks, tai iš kur gi čia beturės. 
Bet gavo. Roko žodis, mat, kur 
buvo sykį tartas, tai jau ir iš
laikytas. Tatai žinojo visi jo 
draugai, ir jie dažnai nusakyda
vo, kad “Rokas yra žmoguš, 
kuriam ir gyvastį gali patikėti“. 
Ir dabar, kai reikėjo, tai ir pa
tikėjo. Paskolino jam 25 rub
lius vyriausias jo brolis, Izido-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long A venų e 

Telefonas FORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Hun iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ......................... ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * f "

Sales Tax ekstra.

WALL HANGING . PATTERN 2454.
No. 2454—JPi-vėikslas.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
| 1789 So. Haisted St, Chieago, IU.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė..... - .............—i—.................................................................................

No. 2454

Adresas.

Miestas ir valstija.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4646 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.t YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Dievobaimingos moterėlės tuoj 
visos persižegnojo, o jų veidai 
ištįso ir pasidarė —- kaip kul
tuvės,

Kai jis žengė per savo slekstį 
su lagaminu rankoje, visi na
miškiai sužiuro. Pasirodė, mat, 
jiems, lyg butų jų tėvas iš kito 
krašto parvažiavęs, kažką jiems 
parvežęs., Q Čia, iš teisybės, jįs 
dar tik ruošėsi važiuoti... par- 
vežti..A

Vaikai puolės skrynelę ap
čiupinėti, pakilnoti, o motina 
ją ginti, kad nesuteptų. Ir tuoj 
ji ant krosnies ją padėjo—auk
štai, kad nepasiektų. Bet vai
kai pasiekė, nusitraukė ir ja 
džiaugėsi. Motina dabar bul
ves tarkavo, rengėsi, mat, bul
vinių kukulių virti ir blynų 
pakepti, tai taip ir neturėjo 
kada skrynelės žiūrėti.

Rokas vaikščiojo po trobą

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLU SALEJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Kodėl save vesti į visus užkie
tėjimo nepatogumus—ir tada 
verstis 'priimti pavojaus vaistus 
—kada galite išvengti abu su
rasdami ligos priežastį.

Jeigu jūsų sunkutnai, kaip ir 

pumo” dietoje,' “geresnis būdas” 
yra valgyti Kellogg’s AJl-Bran. 
Tas trupus, spragintas javinis— 
naturalis valgis, he vaistas—turi 
kai tik jums reikalingą “rupu
mą“. Jei valgysit kasdien, tai 
jis padės jums nevien pasida
ryti reguliariu, bet ir laikytis 
reguliariu mėnesiais, maloniau
sia bet kada žinoma pagelba.

Valgykit Aii-Bran dažnai, ger
kit gana vandens, ir “dėkitės 
prie reguliariųjų’’. Kellogg’s in 
Battle Creek daromi, Parsiduoda 
pas visus krautuvninkus. jei jū
sų stovis yra krdn iškas, protinga 
yra pasitarti sd gydytoju.

per dieną . Kitus pasiskolino iš . .miiionų kitų, yra -nuo atokos “ru~
Antanienės, pas kurios vyrą jis 
ir važiavo.

Apkiausmėjo vadą per Prūsų 
sieną pervesti, nes paso neturė
jo, paraše Antanienės vyrui laiš
ką, kad jau tikrai atvažiuoja, 
o lagaminą — menką skrynelę, 
skardos lankeliais sustiprintą, 
kad prikrauta benešant neišsi- 
leistų — nusipirko senės Taubės 
krautuvėlėj, prie pat turgavie
tės, ir skubėjo namo, lyg ir ap- 
sigandęs» susigėdęs, kam visi 
taip smalsiai akimis jį veda.

Ir iš tikrųjų vedė ir visaip 
manė, štai Jonas Rioga, kuris 
dar vaiku būdamas pradėjo sa
vo tėvo kalvėj dumples pusti ir 
kūjį kilnoti, netyčia pastebėjęs 
Roką su nepaprasta skrynele 
rankoje, susijaudinęs kalbėjo 
Joškei, kurio krautuvėje dabar 
pirkosi geležies:

—Tai jau ir Rokas — ir Ro
kas — į tą Ameriką! Išbėgs — 
išbėgs visi, tik 
bepaliks. Kaip 
žiavo Antanas, 
netrukus, gal
Pliopa, ba to liežuvis apie A- 
meriką niekad neatvėsta. Ate — 
dar jaunas, stiprus, tai kodėl 
nevažiuoti? A, — giliai įtraukė 
senas kalvis krutinę, — kad tik 
jaunesnis bučiau, ir aš važiuo
čiau, važiuočiau, Joškeli, va
žiuočiau, kaip gyvą mane ma
tai. Ten aukso kraštas, o čia? 
Kalu, žinai, kiek metų kalu, o 
kas? Ten bučiau aruodus grynų 
pinigų prikalęs, o čia? A, kad 
tik jaunesnis bučiau. Ten žmo
nės pinigus kalte kala, o čia?

—Niu, ponas kalvi, sako, kad 
ten ir ulyčios aukso luitais bru
kuotos. Niu, ir aš važiuočiau, 
bet pati, vaikai...;? v s

—A, kuris jau -čia šiandien 
bepaiso pačios, vaikų? Ne tie 
čėsai. Ar paisė Antanas, ar pai
sys Rokas? — mostelėjo ranka 
senas kalvis.

—Niu, ate pinigų prisius, vai
kams ir pačiai dar gėriau da
rys, negu čia danė, niu...

O Rokas tuo tarpu ėjo — ėjo 
visai nesidairydamas, savo gal
voje užsidaręs, užsikalęs. Ir taip 
butų namo parėjęs, jeigu ne 
Povilas Smilius, kartu su Roku 
caro armijoj tarnavęs, kuris ir 
traukė jį už rankos, sakydamas:

—Tai jau tikrai, Rokeli, tik
rai? Sakyk tu man, ir taip grei
tai! Tik šiandien teišgitdau, kad 
tikrai išvažiuoji. Maniau, kad 
vis tik juokus tekreti. Dabar 
matau, kad jau ne juokai. Tai 
einame, Rokeli, einame, žinai, 
po burnelę... juk gal paskuti
nį kartą...

Rokas sumizgo ir per dau
giausia nesipriešino, nors, ro
dos, ir nenoromis ėjo, nes tą 
pačią naktį jau turėjo išvažiuo
ti. Norėjo, mat žmogus ilgiau 
pabuvoti su žmona, su vaikais..'

Išėjo iš smuklės pralinksmė
jęs, pasmarkėjęs, kaip papras
tai kad būna, viei^ą kitą stikle
lį išlenkus. Ir ėjo dabar $u pa
kelta galva, plačia šypsena, į 
kurią, rodos, visas miestelis su
tilpti galėtų.

Reikėjo jam eiti pro švento
rių, pro pačią špitolę. Čia ke
lios labai dievobaimingos’davat
kėlės šlipinėjo ir dalinosi mies
telio' nuotikiais, žiniomis, kartu 
apžddžiaudamos kiekvieną, ku
ris tik ant jų liežuvio tepakliu- 
vo. Rokas mėgiuo ištrukti/ iš jų 
akių ir todėl pasuko į kitą gat
vę® pusę. Bet jos tuoj pamate 
ir jj nutvėrę no. tiktai savo akk 
mis, bet ir liežuviu. Pati drą
siausia, matyti, tyčia pakeltu 
balsu bėrė:

—Žiūrėkit, žiūrėkit — su če
modanu ! Tai jau j Ameriką uo
degą parietęs — į Ameriką. h*, 
greičiausiai, pas tą šliuptarnį 
Antaną. Reįkia, matai, svetimų 
kraštų, svetimą dievų. Ar čia

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTO
nėra duonos, ar čia ne gerai? su keliais stikleliais degtinės 
šitiek ant geležinkelio uždirba. Savoje, kuriuos suėmė smuk-

bobos ir vaikai 
seniai čia išva- 
dabar Rokas, o 
būt, Tamošius

Dėkavotą dieVui ir gyventų su 
pačia, su vaikais, o nezyliotų po 
svetimas žemes, kur visokių 
šliuptarnių, bedievių ir atskalū
nų privisę, kaip žalčių. Dabar 
— palieka pačią, mažus vai
kus... Nepadės dievas, nepadės. 
Bus taip, kaip šu Digrių Jokū
bu, kuris medinę koją vilkda
mas parvažiavo. Dabar ubagais 
eina... Jau aŠ savb vyro neleis
čiau, jei turėčiau.:; Čia ir bažny
tėlė arti, ir viskas, o ten, sako, 
gyvena kalnuose, kaip laukiniai, 
o dirba giliai po žeme, prie pat 
peklos durių.l

Rokas paspaudė kojas, kad 
tik greičiau nuo jų nutolus, ir
taip beskubėdamas, pamiršo ke- ė t ,
puVę pakeiti prieš didįjį altorių. Garsmkites JN-nose

Įėję. Jis dabar jautėsi dideliu 
žmogum. Ir kaip gi ne? Juk į 
Naująjį Pasaulį važiuoja, kur, 
tariasi, susirasiąs laimę ne tik
tai sau, bet ir savo apsčiai šei
mai.

Bet 
tiktai 
reikia 
jų skaičiumi tik atsitiktinai. 
Ne. Jis norėte norėjo jų. O kai 
norėjo, tai ir turėjo. Juk toks 
paprastas daiktas turėti vaikų. 
Nereikia nei turtų, nei moks
lo, nei kokių nepaprastų gabu
mų. Užtenka patelės ir patino 
susiglaudimų.

(Bus daugiau)

magino jį ir vaikai, ne 
Naujasai Pasaulis. Jis, 
sakyti tiesą, nesirūpino

DR. VAITUSH, OP I
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENlAįŲ^A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

' ■ ;;'AmBULANČB "- ■ 
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

j—-g _ _ • koplyčios visose

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

SU POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
. irektorių 
Asociacijos

HtiaiiiuiiliiiaiiiiiiBiiiniaHiniti

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street , Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Weštern Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone GrovehilI 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109
•....»■■■ i ......................... . ................Į i ... ...........................i... .u

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

... Nedėliomis . pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutari,į.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie Western Avenue

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namu telefonas Bnjnswink 0597,

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

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

f

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

UR. BKLinO j.
ZUBRKKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
z808 M esi 63ra St.

VALANDOS. 2—4 popiet ir 7—t 
akaro, trečiadieniais ir sekmadu 

nikis pagal susitarimą.
telefonas HEMLOCK 6111

KiU Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John 
Bartkus

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

ir susitarus.

DR. 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. Margeris
3325 So. Haisted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
■ Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 j
Rezidencijos telefonai: *

Superior 9454 ar Central 746$
-----------------------------------------

Dr. Charles Segal i
OFISAS

1729 So. Ashland Avė;
2-ros lubos 1

CHICAGO, ILL. 7
OFISO VALANDOS 

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. f
Phone MIDWAY 28Š(*

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. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose”,



Ketvirtad., vasario 8, 1040 NAUJIENOS, Chicago, TU.

IMPERIALISTAI - KAS JIE TOKIE? šiomis die-

Dar tik pereitų vasarą ko
munistų laikraščiai bei jų kal
bėtojai šukavo apie agreso
rius. Didžiausias arfresoriijs tuo 
laiku jų akyse buvo Hitleris. 
Bet kai tik “batiuška’^Stalinas 
susibičiuliavo su Hitleriu, va
dinasi, kai tik jis apsižergė 
imperializmo kuiną, tuoj visi 
Maskvos davatkos virto 'komu
naciais ir iš “didžiojo šaltinio” 
ėmė graudžius verksmus gie
doti apie imperialistinį karą ir 
jo baisenybes. t

Vadinasi, lyg magiškos pai
kutės pamojimu įvyko tikras 
stebuklas: komunistai, kurie 
dar visai neseniai smerkė An
gliją ir Prancūziją už tai,, kad 
jos naciams nusileidžia, dabar 
persimetė į nacių pusę. Ame
rikos komunistai tada stojo už 
tai, kad net Jungtinės Valsti
jos griežčiau nusistatytų prieš 
Hitlerį. Jie vedė didžiausią a- 
gitaciją, kad Amerikos žmo
nes Vokietijoje gamintas pre- 

r kės boikotuotų.
Pagaliau Anglija ir Praneli-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Paln-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expelleno su inkaru ant dėžutės.

"lisykite Savo 
v ‘mus Pakol 
' iskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,-- 

v gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

zija nusistatė griežtai nacių 
atžvilgiu. Lenkijai buvo duo
tos garantijos. O tai reiškia, 
jog Vokietija gerai žinojo, kad 
paskelbusi Lenkijai ji įsivels 
į karą ir su anglais bei pran
cūzais.

Bet kai Anglija ir Prancū
zija paskelbė karą Vokietijai, 
kuri įsiveržė į Lenkiją, tai 
staiga komunistų akyse jos 
pasidarė imperialistin č m i s. 
Imperializmą komunaciai pra
lojo prikaišioti anglams ir 
prancūzams, kurie pasiryžo 
sudrausti Hitlerį, kad jis dau
giau negrobtų svetimų žemių. 
Čia ne tik logikos, -bet ir pa
prasčiausio senso nėra.

Taip, karas yra baisus da
lykas. Dėlei to dviejų nuomo
nių negali būti. Bet ar ne Hit
leris su Stalino pritarimu iš
provokavo karą?

Nėra, žinoma, niekam pa
slaptis, kad Anglija ir 'Pran
cūzija yra imperijos. Jų pra
eitis nėra labai skaisti. Savo 
laiku jos grobe kolonijas. Bet 
tai juk buvo seniai.t Taip sa
kant, tai’ lyg ir Adomo bei Jc- 
vos griekas.

Jeigu jau vartoti komunis
tinę logiką, tai ir Amerika yra 
imperialistinė, nes ji iš angli
ms atėmė didesnę dalį tos te
ritorijos, kuri dabar sudaro 
Jungtines Valstijas.

Kada komunaciai taip labai 
mėgsta svaidytis imperialis
tais, tai kas yra Rusija, jei ne 
imperija? Juk visa Rusijos is
torija yra niekas daugiau, kaip 
tik grobimas svetimų žemių ir 
navergimas kilų tautų. Ir vos 
tik bolševikai pasijuto stipres
ni, tuoj jie pasiryžo tęsti carų 
imperializmą. Jie sunaikino 
Gruziją, buvo pasimoję sunai
kinti Lenkiją ir Pabaltijo val
stybes. Bet prieš 20 metų jie 
nebuvo tiek pajėgus, kad bu
tų galėję kalbamas valstybes 
užkariauti. Bet štai dabar, kaip 
tik pasitaikė proga, tai Stali
no vedamas bolševikiškas im
perializmas tuoj jsirioglino į

NAU.HENU-ACME Telenhoto
Naujas Jungtinių; Valstijų armijos lėktuvas, kuris gali skristi 400 mylių per 

valandų. Savo nosyje tas lėktuvas turi kanuolę.

Pabaltijo valstybes. O kadangi 
Suomija atsisakė išpildyti vi
sus Stalino reikalavimus, tai 
liko pasiųsta raudonoji armi
ja, kad ji “išvaduotų” suomius 
nuo jų nepriklausomybes!

Brutalus Suomijos užpuoli
mas atidengė akis visiems. Vi
si pamatė, kad raudonasis im
perializmas turi lyginiai tokius 
pat siekius, kaip ir Hitlerio 
udasis imperializmas. Ir vis 

dėlto musų lietuviški komuna
ciai, kurie su dūšią ir kunu 
tarnauja Maskvai, džiaugiasi 
’uo šlykščių Stalino darbu.

Štai kokius argumentus var
toja “Laisvė”:
priešai verkia, kad raudonoji 
armija puola 
esą, ką darytų Amerika, jeigu 
palei jos sieną Kanada pradė
tų tvirtoves statyti?

Tai tikrai pigus argumentas. 
Jeigu Amerikai iš Kanados 
puses atsirastų koks pavojus, 
tai greičiausiai ji irgi statytų .kas bėra be laikraščių, jaunę 
tvirtoves. Tačiau ji statytų tas ji karta gabi ir nofiaT mokė

girdi, sovietų

MADOS

4343

No. 4343 — Jaunoms panelėms suknelė. Sukirptos mieros tiktai— 
9, 11, 13, 15 ir 17.

Nėrint gauti vieną ar dau-lT 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 

Kitę arba priduoti pavyzdžio 
rtmeri pažymėti mierą ir aiš
kiai patašyti savo vardą pa
vartę irv adresą. Kiekvieno pa-
vyažio kaina 15 centų. Gali-i 
te ^siųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. .aiškus reikia adresuoti: 
Naujinos Pattern Dept., 1739 
Sa Histed SU Cbicago, UI.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..—,____

Mieros ___ ________  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

kry- 
Klai- 
gaus 
Klai-

KLAIPĖDA, 
nomis Klaipėdos krašte apdo

vanojamos daugvaikės motinos 
Hitlerio suteiktu “garbes 
žiu molinoms”. Visame 
pėdos krašte tokių kryžių 
keli tūkstančiai motinų.
pėdos mieste šiomis dienomis 
tokių kryžių jau išdalinta 363 
motinoms, jų tarpe ir eilei lie
tuvių kilmės molinoms. Pati 
seniausioji klaipėdiškė motina, 
gavusi ordiną už daug vaikų, 
yra Ona Puodžienė, 91 metų 
amžiaus. Auksinius krjfcius 
gauna motinos su daugiau kaip 
8 vaikais, sidabrinius — su 6 
vaikais iki 7, bronzinius — su 
4—6 vaikais. — Dar kryžių 
negavusios motinos įspėtos ne
sijausti apeitomis, nes, trūk
stant reikalingo kryžiams me
talo, ne visoms iš karto esą 
galima kryžius atlieti.

Kam Sukrėsti 
“Vidų” Neskaniu 

Liuosuotoju?
Jei jus manote, kari viRl lluosuotojal yra 
sarginanti ir neakanua... ir vienas yra ge
ras taip kaip kitas . . . tai Jur ne tik ima
te pi*ogaR. bet jus spekuliuojate sveikata! 
Del to. kad yra kai kurių lin guotoji) stip
rių, darančių daugiau žalos, nei gero!
Pasirink Rau liuosuotoją mi atsargumu. Jei 
lūs leisite milijonų patyrimui būti jūsų 
vadovu—jus pasirinksite Ex-Lax! Ex-Lax 
vra malonus priimti — jis gardus kaip ska
nus Šokoladas. Jis yra veiklus, bet Švelnus, 
Ex-Lax iftvalo jūsų vidurius visiškai, be K- 
sitempitnų ir nesmagumų. Pamėgink Ex-Lax! 
VisnR" vatatin*se po 10c. ir Žftc.

8AVGOKITES PAMRODfclOJIM Ųt 
ATSISAKYKI! PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Kx-Lax 1 
Įsidfimčkite raides “E-X-L-A-X" ant 
dčžutfis ir kiekvienos plyteles. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lax.

Įvairios žinios iš Lietuvos
ALYTUS. — Dzūkų kraštas mas, rodąs, kad senieji Vil- 

jau gali pasigirti savo atkak-'niaus krašto ir miesto lenkai 
lauš darbo vaisiais. Dzūkų pro-lyra pasiryžę atsikratyti alėju- 
gresas ypač pastebimas žemes hų, ne vilniškių lenkų, vado- 
ukyje, kurs kaskart įabiau to- vaVimo ir ieškoti glaudesnio 
bulinamas. Dzūko ūkininko bendradarbiavimo su lietuvių 
darbštumas nugalėjo ir smilty* j visuomene. Sąryšyj su Vilniaus 
nūs, kurio nedėkingi plotai už- lenkų laikymusi prie naujos 
piliami juodžemiu, durpėmis ir,padėties, keičiasi ir Kauno len
kt. ir po poros metų juose au-ikų taktika: Kauno lenkų laik- 
rvo VMiilriio ia'troi fiianriian V’nlo I . -r, , ■> .rastyje Dzien Polski įvyko 

redaktorių permainos.

VILNIUS. — Mieste ir kraš 
te yra nemažai liaudies meno 
dirbinių gamintojų, drožinėto
jų, audėjų, mezgėjų ir rankdar
biai čia iš senų laikų gana išsi
platinę. Kauno tautinių liaudies 
meno dirbinių rėmėjų koopera
tyvas “Marginiai” atidaro Vil
niuje savo skyrių, kurs pasi
stengs ir vilniškius to darbo 
mėgėjus pakelti ir Vilniaus kra

AKINIAI VISOKIOS MADOS

,ž*2.45
nritaikyti akims 
su pilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui 
Lpnsą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
iistinimas akinių VELTUI.

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

JOSEPH F. BUDRIK 
Furniture House 

3409-11 SO. HALSTED ST. 
Tel. Yards 2151.

ga puikus javai, šiandien reta 
ūkį berasi, kur nebūtų po ke
lis bičių avilius ir vešliai be^ 
augąs sodas. Bet labiausiai dzū
kai susidomėjo pieno tikiu įr 
gyvulių veisles gerinimu. Dar 
nesenai buvo nemaža kaimų, 
kur ne vienas senesnis žmogus 
nemokėjo rašyti. Dabar visur 
statomos erdvios šviesios mo
kyklos, mokytojai kaimuose 
atlieka didelį švietimo ir kul
tūrinimo darbą, retas kurs dzu-

Garsinkitės “N-nose

Suomiją. Bet,

tvirtoves savo teritotrijoje, o 
nesibriautų į Kanadą.

Pagaliau, nejaugi “Laisvės” 
komunaciai nebeturi tiek 
senso, kad negalėtų suprasti 
net to paprasto dalyko, jog 
tvirtovės yra statomos tam,

Jci suomiai tvirtino savo 
Sienas, tai jie nujautė pavo
jų. Ir pasirodo, kad jie nekly
do. •

Tiesiog šlykštu skaityti, kaip 
musų komunaciai dabar vi
sokiais budais niekina Suomi
ją už tai, kad toji atsisakė iš
pildyti Stalino reikalavimus, 
kurie faktiškai siekėsi “išlais
vinti” ją nuo nepriklausomy
bės.

.Keisčiausias dalykas su mu
sų komunaciais yra tas, kad 
pas juos šiandien visi poteriai 
susimaišė: imperialistais jie 
šiandien laiko tuos, kurie nelei- 

/

džia Hitleriui svetimas žemes 
pasisavinti, o Hitlerio ir Sta
lino pasimojimą pavergti ki
tas valstybes jie stengiasi vi
sais budais pateisinti.

Kas butų galėjęs tikėtis, kad 
tie revoliucionieriai ir mažų
jų tautų užtarėjai taip žemai 
nusmuks!

tai moko
si. — Vienas dzūkų kitimo ame* 
rikietis Radziukynas savo gim
tajam Kurnėnų kainltii pasta
tė ir padovanojo didelę ir gra
žią pradžios mokyklą, kuri au
kotojui daug kaštavo, bet yra 
moderniausia mokyklą visame 
Dzūkų krašte. Dzūkijos centre 
Alytuje yra. amatų^ępokykla, 
žemės ūkio, mokykla ir kt., ku
riose mokosi savistovaus vers
lo daug dzūkų jaunimo. Be to 
Alytuje yra gimnazija su 800 
su viršum mokiniais. Pasikeitė 
kaimų ir miestelių vaizdas. Vis 
daugiau kaimuose matyti skar
dinių ir raudonai dažytų gon
tinių stogų, miesteliuose sudė
ti šalygatviai, namai nudažyti, 
prieš namus įrengti gėlių dar* 
želiai. Ligi šiol Dzūkijoj dau
gumoj krautuves laikydavo tik 
kitataučiai, dabar riėmaža ir 
dzūkų su pasisekimu bando lai
mę versle. Dzūkai mielai deda
si į kooperaciją ir didesniuose 
miesteliuose turi savo koope
ratyvus. Jauni vyrai skaitlin
gai stoja į šaulius, kurie, šalę 
pradžios 
taip pat 
dvasinio 
kėlime.

mokyklų mokytojų, 
daug nusipelno krašto 
ir ūkinio gyvenimo

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
3iuru

Veikiu Žinias Apie Paren 
gimus

\

Naujienos” įsteigė Lietuviški 
Parengimų Informacijų Biurų

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

Remkitę tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

VILNIUS. — Prieš perimant 
Vilniaus universitetą gruodžio 
16 d. buvo pastebėtas kaikurių 
lenkų profesorių ir studentų 
sambrūzdis. Dalis studentų ga
benosi į universitetą maisto 
atsargas ir rengėsi paskelbti 
“sėdėjimo” stręiką, tačiau jų 
pačių tarpe įvykus skilimui, jo
kio “streiko” neįvyko. Iš vy
riausybės puses buvo pasiryž
ta riaušinihkus visu griežtumu 
sutramdyti. Uni'versitėto perda
vimas įvyko tvarkingai. Tik 
vienoje universiteto krosnyje 
buvo rasta bomba ir nustaty
ta, kad yra dingusi dalis uni
versiteto turto. Vedama kvo
ta. Anksčiau sulaikytieji trys 
asistentai begabeną iš univer
siteto bibliotekps knygas jrd- 
de, kad tai butą privatinės pro
fesorių nuosavybės. Ateityje 
be leidimo iš universiteto iš
nešti bet kokį turtą uždrausta. 
— Pas Vyriausybės Įgaliotinį 
įvyko vietinių lietuviu ir len
kų (krajoveų) vadų pasitari-

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

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

STANIMRD
FEDEML.SAVINGS

" ~~~and -ZZZ—
LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTIN MAČKIEWICH, Eres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
1NSURED

4192 ARCHER AVENUE

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbias pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBE plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klų, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslų ir kultūrų, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South HalsteJ Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir- 
mos rūšies su mo 
lerniškomis užlai
domis ir Hollvwood 
'vipsomis. Darba* 
garantuotas.

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

m

opnie
arcus

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien

iki

Išgirsit 
muziką

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

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

MADŲ

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, Ui.

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

. Adresas-----------------

Miestas------------------

‘ Valstija------------------
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NaujlėrioB eina4 kasdien, išski
riant sekmadienius: Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halstetf St.} 
Chicago, III Telefonas Ganai 8500;

Ufetakyma kalnai
Chicagoj e—paltu:

Metams_______________________
Pusei metų
Trims mėnesiams

> Dviem mėnesiams ________
Vienam1 mėnesiui__________

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija_______________
Savaitei_______________________

; Mėnesiui ____ .....___________ —
Jiingtlhėse Valstijose, ne Chicagoj;

paštu:
(Atpiginta)

Metams___________________  $5.00
Pusei metų 2175
Trims- mėnesiams L50
Dviem mėnesiams----------- 1.00
Vienam mėnesiui ------- :------ .75
Lietuvoje ik kitur užsieniuose:
Metams _____ $8.00

: Rusei metų 4.00
' Trims mėnesiams----------------2.50

Pinigus rėikia siųsti pašto Mbney
Orderiu kartu su užsakymu.

Jiems nesiseka

GOSPODIN BR0WDER 
EIS—NE Į KONGRESĄ

Nuck to’ l^ikoy kai1 Stalinas susidraugavo su Hitleriu, 
Amorikoš* komunistams pradėjo nesisekti. Federalinė 
valdžia ėmė gaudyti’ jų vadus už pasportų klastavimus 
— vienas jau* yra nuteistas, o kiti’ du traukiami tieson. 
Dabar iš Washingtono atėjo žinia,, kad* dvylika asmenų 
yra! sūarėštuota už kareivių rekrutavimąl Ispanijos loja- 
listų armijai* neseniai pasibaigusio1 Ispanijos pilietinio ka
ro metu.

Tarp suareštuotųjų vienas gyvena Mihvaukee’je, o 
kiti vienuolika Detroite. Federalinio teisingumo departa
mento1 žvalgybos viršininkas, John Edgard Hoover, sa
kosi ąugaišęs daug mėnesių,, kol susekęs tuos asmenis. Be 
dvylikos suareštuotųjų esu dar 10 kitų žmonių, įveltų į 
tų patį nusikaltimą. Vyriausiu kaltininku, matyt, yra 
laikomas Philip Ėaymon, iŠ Detroito, kuris 1936 m. bu
vo komunistų kandidatas į gubernatorius Michigan vals
tijoje. Teismas jį padėjo po $20,000 kaucija. Kiti apkal
tintieji yra Robert Taylor, “Abraomo Lincolno brigados” 
sekretorius; Rudolph Schweir, Workers Alliance sky
riaus sekretorius Wayne kauntėje (Detroite), ir xJoe 
,Cferky Jaunųjų Komunistų sąjungos sekretorius. Jų kau
cijos dvigubai mažesnės — po $10;0d0.

Kuomet teismas skiria tokias aukštas* kaucijas kalti
namiems, tai aišku, kad jisai mario jU'os sunkiai1 nusikal
tus. Iš tiesų, pagal įstatymą žmogus^ kuris Jungtinėse 
Valstijose rekrutuoja kareivius svetimos* šalies' armijai, 
gali būti nubaustas iki dviejų inetų kalėjimo ir $10,000 
piniginės pabaudos. Bet jeigu komunistai, kurie rekruta
vo kareivius Ispanijos karui,' šitaip sunkiai nusidėjo, tai 
yra kei kad valdžios įstaigos to darbo nesustabdė, 
kuorrief jisai buvo* daromais. Savanoriai į Ispaniją buvo 
siunčiami 1937 ir 19381 Af. Ai.

Galima numanyti, kad tuo laiku Washingtonas “žiu
rėjo pro‘ pirštus” į* šitą komunistų veikimą, nes Ameriko
je buvo daug Ispanijos respublikos simpatizatorių, it vi- 
suoriteuei atrodė,, kad komunistai nuoširdžiai stengiasi' 
padėti to krašto demokratijai. Tik vėliau išėjo aikštėn, 
kad Kominternas įsakė komunistų partijoms organizuo- 
ti savanorius Ispanijos kairUi, ne su tikslu* apginti res
publiką nūo» fašistų; o su tikslu įsteigti Ispanijoje bolše
vikų tiiktattfrį.

Nuo to laiko, kari. MaskVa susibičiuliavo su naciais, 
tai Amerikos valdžia nemato jokio pateisinimo tokiems 
komunistų veiksmams* kurie yra priešingi įstatymui. Ir 
teisingumo departamentui, tur būt, nebuvo sunku dabar 
patirti, kas tuo neteisėtu kareivių rekrutavimu užsiėmė, 
ries pastaruoju laiku pačioje* “Abraomo Lincolno briga
doje”’ kilo didelis pasipiktinimas savo vadais, kurie pri
taria žiauriam Stalino karui prieš Suomijos demokratiją. 
O kuomet komunistai susipyksta, tai jie pradeda kits ki
tą išdavinėti. Rusijoje jie kits kitą žudo* o* Amerikoje jie 
švelnesniu buefu kits kitą “likviduoja”.

Komunistų “fiureris” Earf Browder, kaip žinoma, yra1 nuteistas ketveriems metams į kalėjimą už klastingą pasportų vartojimą. Jisai sumanė nuo tos bausmės ' iŠsisulcfi, pastatydamas saVo kandidatūrą į federa- linį atstovų butą M1-ariiiė kon- gresiniain’e dištrikfe, New Yot- ke. Taigi kofnunistų partija New Yorke paskelbė obaTsį, kad5 “Browderis turi eiti' į kongresą, o ne į kalėjimą!”Šituo Šukiu vedami, Stalino klapčiukai išvystė smarkią rinkimų kampanijų. Kadangi pinigų Itoiitldmst^fnS’' netrūksta, tai buvo rengiami dideli mitingai ir buvo gausiai skleidžiama agitacinė literatūra. Besiartihdht rinkimų dienai, staBneai taip įsisiūbavo, ltad! išleido nariją atsišaukimą, praniaudami, jbgei jų “fiurerius” tikrai1 bus išrinktas: “MČr. Brovvder goės f o Wasfhingtoh” (t. y. goSpodin Browdėr važiuoja1 į WasMngto-

Hitlerio taika

’afakėa iŠ oVb neduoda civili- niems gyventojams ramybės nei poilsio. Visas 'jų gyvenimas suardytas. Be to, daugelyje miestų ir miestelių sudužo langų ■ stikrai višuosė namuose nuo jbombĄ sprogimų. Žiemos šalk : ičiuose^ kurfe siekia 35 laipsnių žemiau’ nulio, tuose namuose ‘nebegaiima* gyventi1.į Tai šitokiu nežmonišku krašto griovimu raudonieji' Maskvos jbandifai’ ryžosi laimėti karą sė dCąsia sUonilų feufa, kurios gin- kl*uotų; j^giį’ jie nesfen’gia nuga'**' fe5 mūšių1 kmknėsė.
Korespondentas S t ow(* daro tdkiią pastabą :“j'ėi’gU Suomiai nėgaus eskadrų karo lėktuvų (nuo sovietų gombnešių' atsiginti)!, tai civilinių gyventojų nervų 

į įtempimas pasidarys toks, ko*- , kio dar neatlaikė jokia tauu i ta. Šitokiame atsitikime sun-

>diį! sieiios. Bombard'uoja' ne fik- jtai didmiesčius, bet ir bažny t- kiemius ir kaimus. Bolševikiški bombhešiai', sako’ Lefed! St!owe, “šu; velnišku mėfodiii'gumU” iiai*- 'kiną ir terorizuoja kiekvieną ^Suomijos kampelį ir jos civilio riiiiš gyventojus.“Visfiėk ar tai butų eenfea- iiiie Suėmiiia, ar vakarMispaltai Bėtbhiįjoš įtaką, aC Laplia'ndiįjbš gitiima' prie Tvolkr, iiėVa viefoš; kur nikė1 jų pasislėpti'. Raudonieji bombnešiai pradėjo- sistemačiai sprogdinti* dinamitu visą tautą.”Korespondento nuomone, Ma>- ’škivd yra pasiryžiiši' tiio* SubmL jos krašto teriojimu įvaryti baigmę' suomių tautai, sulaužyti jos ivalilą, paklupdyti ją ant kelių. ♦ Tiesa, Suomijos ‘ žmonės paL ■pratę prie' tVurkos ir, kai išgirsta pavojaus Signalą, bėga į' ru- -SiUS ir kitokiai dpsaugos yi'ėta’s, tdip kad bolševikiški1 banditai pasaulis leis*, kad sovietų geng- mžmųša palyginti' nedideHį škaiL ’steriai tą mažą didvyrišką tau- įčią žmonių. Bet' toš1 nuolatinės

i

»

Bet užvakar įvyko' balsavimai, ir “Mr. Browder” prakišo. Jisai gavo dvigubai mažiau balsų1 už republikonų, kuris1 gavo dvigubai mažiau balsų už demokratą, kuris lapo išrinkus.Washingtoną nevažiuos. Jisai važiuos tenai, kur jį pasiųs .teismas už pasportų klastavimą.
IDIOTIŠKAS PLEPALASRokas Mizara rašo:“Dėl tų žmonių vargų, dėl to karo vyriausi kaltininkai yra pasaulio imperialistai1. Bet neį. kiek ųemažesni kaltininkai ir soeiąlistų lyderiai1. Jie tą karą padėjo suruošti1, jie dabar jį remia ir remia begėdiškai.”Vadinasi, ne Hitleris kaltas; kad kilo Europos karas, bet “pasaulio imperialistai”. Ne Stalinas kaltas, kad pakurstė Hitlerį į karą, Sudarydanias su jUO “nepuolimo” ir “draugiški”"^’' sutartis, bet — socialistai!Idiotiškesnio plepalo mu;m‘s neteko girdėti’. dari
ĖiUSAi nori išžudyti! 

SUOMIJOS GYVEN
TOJUS

taip kaip Lietuvos sulenkėjusi jų tik lenkiškai kalba. Vilniaus bajorija galutinai prarado savo 'žydas įpratęs derėtis, net suktuką visame bendrame Lietu- čiauti, — tonais, kur galima vos valstybės gyvenime, taip ly- .daugiau išsiderėti. Tuo metu giai ir “tuteišai” atsidurs tokio** Kauno žydAi jau daugumoje ši- je pat padėtyje. [to papročio yra išsižadėję.! O kol kas, kol kas dar tie L Vilniau^ žydas nėra atviras, “tuteišai” drums Lietuvos gyve- [jisai daugiau savyje užsidaręs, nime ir ne kartą mėgins save net su tam tikro klastingumo parodyti. [priemaiša.Bet jei bus vedama išmintin- Kitaip tarus, Vilniaus žydus ’ga Lietuvos politika, tai tie “tu- dar stipresnis nacionalistais, iteišai” bus gfeitai1 visiškai par- [bent kiek kreivomis žiūrįs į ne blokšti. žydį.! Dabar dar keletas žodžių au Jų tarpe stipriai dar veikia įpie “litvakus”. Kas jie? Tai VilL visi žVflų papročiai, kurie juos

gaus kantrybė gali tesėti. O betgi suomių pasipriešinimo- jėga iki šiol tebėra netikėtk
į nai didelė.”; Suomiai keiičia ir net nesi^ Skundžiar. Tačiau ar civilizuotas
tą laipsniškai' pasmaugtų?

Sliaihd'fh^yfjbs' šalyse’ kalbama, kad Hitleris netrukus 
praefesf^s Adriją /"'taikos ofen^vą”. Jisai pasiūlysiąs to
kias f a&os sąlygas:

1 Kad atsteigta nepriklausoma Lenkija, bet be 
Paliriario (“kori^ridris”)l ir 'Poznanės.

2, Kadi butų* atsteigta bepriklausoma Čekoslovakija, 
bet bė Sricfetų krašM

M Kad Aufctfrfjfei febtų leista plebiscitu, nuspręsti,, ar 
ji Abrr atsiskirt? Arib Vokietijris, ar nė.

Jeigu sąjuriginriikai (Anglija ir Francūzija)* šitų su
lygo nepriimsią, tai liftferis turėsiąs stipini triupą savo 
propagandai narine iri užsienyjįe. Jisai galėsiąs suversti 
kaltę dėl karo tęsimo savo priešam^, nes jisa*? sakysiąs; 
kad jisai dėjo* visas pastangas1 atsteigti tarptautinę tai
ką, biet anglai iri iJriaricu^ai jo įasiulymus atmetė.

Taika aukščiau- paduotomis sąlygomis reikštų milži
nišką laimėjimą riaciams, nes ji suteiktų Vokietijai dau
giau, negu Hitleris reikalavo iš Lenkijos prieš pradedant 
karą. Vokietijos karo galybė paliktų nepalaužta. Nacių 
partneris Stalinas po‘ šitokios taikos pavirstų visišku Hit
lerio* vasalu. Už keleto metų Hlitleris galėtų pradėti' nau
ją karą su dar geresniais prospektais laimėti pilrią per
galę.

Chicagos Daily News korespondentas*, Lelaiid Stowe, kurte 'praleido' du' mėnesiu1 Suomijoje ir matė įvairius karo frontui tame krašte, itfivyko į' St’ockhol- mą (Švedijos soStinę) ir iš tenai pi’aiieša apie pasibaisėtirią Suomijos teriojimąt, kurį bolševikai atlieka boihbornis iš oro.Jisai1 sako*, kad' dar nebuvo istorijoje lokio žvėriško ir tokiu plačiu mastu vykinamo krašto naiilinimo, koks dabar eina Suomijoje. Per Ispanijos pilietinį karą vokiečių iri it'alų ifek- jtuvai išžudė daug žmonių bohi- jbdmiš’ ir kd'lkosv^dziais Ibyalis- tų miestuose; kai kiir buvo sugriauti ištisi miestai. Bet Ispanijos respublikos teritorija bVivo didele ir gen. Franco talkininkai* ĖUvo> atsiuntę jam į pagalbą* palyginti nedaug lėktuvų’. Todėl btivo bombarduojami tik- ’tdi atskiri miestai. Lenkijoje vokiečių bombnešiai irgi pa'da- •nė baisihi daug žalos, bet jų ata- kOš bttVo atkreiptos liktai prieš ttam tikrus lenkų kariuomėnėš 1 koncentracijos punktus ir geležinkelių mazgus.O Suomijoje bolševikai tuo pačiu laiku bombarduoja Visii kraštą, fronto užnugaryje, Aud Suomių įfanlios iki Arktiko* juros, nuo rytinio* fronto iki šve- i ■■ ...-i,, i------ —-------- -L......

Apie
Kas per vieni yra tie “tuteišai”. — Lietuvos bajorai. — 

Varšuva neapkentė “tuteišo” kaipo prasimatėlio. — 
j Iš “tuteišo” kojų, paspruko žemė ir jis pasijuto ore 

kabąs; ~ Nepasisekę lenkų žygiai. — Kas per vieni 
yra “litvakai”. — Skirtumas tarp Kaulio ir Vilniaus 
žydų. — žydai taikosi bendram Lietuvos gyvenimui.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)(Tęsinys)Tasai'“tuteišas” ir patsai pasijuto, kad esąs jau atsilikęs, kad lietuvis į jį žiuri’ su maža ironija jo jau nebekenčia* kaipo1 riintos pajėgos, bet tik pašiepihl!. čia’ tasai “tuteišas” jaučiasi1 stipriai’ įgeltu, inūgin- jtų gintis, kovoti, bet, deja',, lie*- jtuvio atsparumas tiek tvirtas, <rtiek stilMis, kad jokiomis gudrybėmis 1 jė1 nesuviliosi1. Lietuvis .pajuto savo savigarbą ir nesiduoda pašiepiamas kaipo lietu- įvis.
į Pasikeitė’ gairės. Bajoras, a- inuomet tasai kilmingas žmo- (gusv dabar lietuvių tarpe tik pajuokos* objektas. Tasai bajoras .lietuvio pajuokiamas- ne tik gyvenime,. bet ir literatūroje. O be .to, ir pačioje Lenkijoje bajoro /vardas pusėtinai nusmuko’,, o jypač šį karą su vokiečiais taip (Staigiai- prakišus; net reikiamai ,tikro’ lenkiško tradicinio hero- .jižmo’ ųjęparodžius'.| Tai buvo visai! nelygi kova, /kova kurioje nusvėrė' ne tik materialini resursai1, bet kartu1 kui- Jrira, orglmiziiotumas., “Tuteišas” visa1 tai labai skaudžiai! atjaučia ir savo* padėtį supranta*. Jisai1 mato, kad1 ir lietuvių tauta nesiekia tuščių* blizgučių, bet stengiasi darbu, kul- Itura bitli stipresnė, pranašesnė. Lietuvis taip* pat visur. stipriai organizuotaj: eina ir’ nesiremia bet kurio nęrs luomo istorinėmis tradicijomis;Iš “tuteišo” kojų paspruko žemė, jisai paslydo ir jaučiaš ore kalbąs. Reikia dirb t i,» reikia .stipriai sukti galvą, kadi pragys (Venimo Šaltinius rasti; “Kami .nica”, tarnyba jaiv nėra stiprus pragyveninio* šal-tiniaiv Jei hori (gyventi, jei nori’ kvėpuoti, rei- ■kia eiti- s a lietuvių tauta!> Tasai lietuvis’ savo'Kmaferin- Ittibse aps4isprendimubHe' ir siekimuose tiek yrš! apsuktus* stiprus, jog “kaminiča*” pranta' tvir- įto^ę. Darbos, otgantždovumnš 'ją nugali. Reikia savo pajėgas deriirif nttūjamnį kofektyvui, kurte’ jbkftį1 istorinių tradieijų rie- pripažįsta ir viską' pakelyje ardo, drdb ir naujai staibi Kuria i L. i ■■..įfcįį -U-L

Netikėtina, kad angliai ir francinzai- toki^ taiką; s.u- 
įtiks daryti. , /-Z. \ v. c /. ... ;-ę

•seno’skaito save “litvakais”, nes [tarpo.(Vilniaus miestą jie daugumoje Bet bendrai, jie stengiasi grei- ;skaifė Lietuvos istorine sostine, čia u prisitaikinti šioms naujoms io toji sostinė buvo antroji pa*-[gyvenimo sąlygoms. Veik be iš- saulyje žydų Jeruzalė. Iš čia vi*- [imties, visi jie jau stengiasi, kur sam žydų pasauliui sklido žy- tik galima, su lietuviais kalbėli diška kultūra. Čia pirmos žydų [lietuviškai, jei tik šią kalbą ;maldos knygos spausdinosi, čia bent kiek moka. •Buvo garsiausios žydų rabinų t r.i , x. , ii. , . Jie greičiau, negumokyklos. Čia buvo rabinai pruu . . .v , rprisitaikvs bendramsinami visam žydiškam pašau*- ( t . .■L. . .. xy., ., 1 v l’gyvennnui. štai jauliui. los tradicijos Vilniaus zy-4 " dus rišo su visa Lietuva. ViL1 niaus žydas žydiškeshis už ] no žydus. Vilniaus žydai gyveno skirtingu gyveniniu ir laikėu si tvirtai visų savo senovės papročių. Kauno žydai moderniš^-1 fuoniasdešimts tūkstančių! kesni, artimesni bendrai visai fenkų, žydų Vilniuje d*ar gyvena lietuvių kultūrai, bet ne tik kul- gudai, rusai, totoriai, vokiečiai, turai, kiti jų glaudžiai visose Bet visų šių tautų labai mažas gyvenimo šakose bendradar- procentas ir jie bendrame Vii- biauja su lietuviais. niaus gyvenime jokio svorio ne-Vilniaus žydas, nors ir “litva- gali turėti. Tiek gudai, tiek Tuku” vadinasi, bet jisai yra* labai sai’, o ypač totoriai ir vokiečiai nutolęs nuo lietuvių gyvenimo, yra visai lojalus Lietuvos vals- Vilniaus žydai daugiau įpratę tybfti’ ir tą savo lojalumą visur savo* siaurame geto ratelyje gy- demonstratyviai pabrėžia, veilti'. Vilhiaus* žydai nemoka daugumoje lietuvių kalbos. Kili

visi kiti, Lietuvos ir dabarVilniaus žydų įvairios organiza- Rau^fC^'°S prisiderina prie bendrų ■'Lietuvos žydų organizacijų į- jas visiškai įsilicdamos.
Vilniuje žydų esama arti aš-Be

(GALAS)
Savo savaimingą kultūrą, materialiai per kolektyvą stiprėja. O kad tam naujam kolektyvui 'prišrtaikinfi, reikia visiškai su juo sutapti; Reikia laužyti savo sėna’S bajoriškas tradicijas. Pir- 'iiiiauSia kalba, čia lietuvis tiek 'užšigrūdinys, kad jokiai įtėkai nepasiduoda ir saVo kalbą sta- !to lygiėgrėčiai su kitomis* kalbomis.1 “TiiteišaS”, darbo žmogus, šią dvaSią pajuto ir spruksta iš lenkų baj’oVų įtakos.Štai mažulis, daug sakąs pa-Vilniuj’e lenkų vedamas universitetas uždarytas ir jo vietoje steigiamas Lietuvos uiiiver- •sitet'a'š; aišku, viskas buš dėstoma1 tik lietuvių kalba. Leiikų ■Uiiiyersffeto profesūra' karti! su lenkų studentais buvo susigrie bią Ši;tienis Lietuvos užsimoji- •manis pašiįfrieŠinti*, ragino net dbrbininkus generalinį streiką paskelbti, bet darbinihkai' aiškiai iri tvirtai pasisakė, kad’ su 'tais ponais iš Varšuvos jiems ‘ nepakeliui;..Tai buvo’ skaudilS bajorų iš- 'p'eroms snmgiš!’ Jie tikėjosi, kad Vilniaus darbininkija^ bajorų diktuojama pasiduos, bet neiš- 'degė!Tiesa1, ^ilbiauš gimnazijose įvedus lietuvių kalbą būvo sukurstyti mokiniai’, ir jie streikavo, bet niekas to streiko nepaisė ir tūloj buvo paskelbta, kad visos gimnazijos uždarytos, ir kaS- nori toliai! mokytas, turi iš naujo paduoti prašymus.Teko ir šį kąsnį praryti*. Tėvai visi suskubo tokius prašymus paduoti, dabar jau mokslas visose gimnazijose eina normaliai ir vaikai mokosi lietuvių kalbės!Kilk jau tėvams prikaišioja, dėl ko jie ragiiib vaikus seniau istreikuotĖ Kiti* jų jau lietuvių įkalbą’' Visdi nuoširdžiai’ pamilo ir net sakosi liemvikik esą. Ne 'jų kaltė, jei tėvai jų savo gimtos kalbės nemokė!1^‘TuteiŠO'’ padėtis visaf pašlijo. Tč dar mėnesiai kėllį metai kiti tašai “mteišas” visiškai* savo pozicijas kitiems užleis, o tie kiti, lai ne kas kita, kaip lietuvių tauta, jos kultūra, jos materialiai ištekliai.“Tuteišai” liks tik isfoi*ijai', kas aukštyn! Ji tuos žodžius

KARO TAKAIS

tai

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) (Tęsinys)—Lietuva atėjo, bus duonos, žemės, bus tvarka,visų valstiečių bendri žodžiai" .Niekas ir niekas iš jų geruoju neminėjo buvusią lenkų vyriausybę ir jos nesigailėjo. Tik dvaruose nosis pakabinę tūnojo bajorai, bet ir jie tylėjo. O kas jiems daryli? Jų likimas aiškus. Teks skirtis su žeme, teks dirbti! Teks taikintis naujoms aplinkybėms; teks sutikti naują gyvenimą. Skaudu, bet taip bus. Iš tų dvarininkų aš jokios užuojautos nesulaukiau! Kur dingo jų tasai lenkiškas patriotizmas. Mane lenkų tautos tikrą dukrą jie visur šaltai sutiko. Jei kas man padėjo, jei kas mano skaudų likimą užjautė, tai lik valstiečiai, tie vargo žmonės!Dar kelios dienos kelionės ir aš Vilniuje, tamq man svetimame mieste. Aš esu šelpiama Raudonojo Kryžiaus, bet nenoriu veltui duonos valgyti. Duokite man darbo! Aš noriu būti Lietuvai naudinga! Aš ūmiausiu laiku išmoksiu lietuvių kalbą ! Mano troškimas, mano norai padėti lietuvių tautai. Aš buvau ir liksiu lenke, bet noriu ir trokštu, kad tuodvi tautos geruoju gyventų’! Aš dirbsiu naujai atgimstančios Lenkijos naudai, kad ji’ gerbtų lietuvių tautą ir nepažeistų Lietuvos valstybes !Tikrai nuoširdžiai veik pro ašaras tatė tuos paskutinius žodžius daug vargo mačiusi, daug pergyvenusi- jaunos kartos lenkų tautos atstovė Helena X.-—Aš žinau, aš suprantu, kad ir dabar dar čia Vilniuje yra tolli’iį* lenkų, kurie tyko lietuviams įkąsti, kurie dar tikisi, kad kada nors Lenkija valdysianti Lietuvą. Aš šitiems užsimojimams nepritariu! Tokią, kaip aš, tikėkite man, dabar šimtai atsiras! Suprantu, jums sunku’ man darbo surasti, aš nemoku lietuvių kalbos, bet aš ją nugalėsiu Pirmi žodžiai, kuriuos aš išgirdau ir kurių prasmę tuoj sdpratau, tai buvo tenai prie sienos tarti: Stok, ran-

—Taip, stok Lenkija prieš Lietuvą ir rankas aukštyn!i-o-Lietuva turi visišką teu žinoti, ką tu turi ir tave iškrė ti, kad daugiau nesikėsintin lietuvių tautą skriausti. Tikii-ja tokia nebus.Mudu dar ilgai su HelenaX- kalbėjome, planavome, poliravome.Vienas kitam daug alvinžo- džių pasakėme ir senas žadas pajudinome. Mudu abudu Įsakai susipratome, kad tik arbo žmonija įsigalėjusi visus nesusipratimus panaikins, kd tik darbo žmoni ja pradėjusi gyvenimu vairuoti atneš visai pasauliui palaimų ir geresn rytojų-Aš jai pasižadėjau to įsikalbėjimo įspūdžius parašy) ir, jei pavyks, jai parodyti.Štai juos ir rašau, befar teks man juos skaityti, tai j/u klausimas.Pasaulis pakriko. Pasaulio kultūriniai saitai suirt/ ir sunku patikėti, laukti, kai šis ra
itei tik viena aiški, kad tie vargai, tie skausmai, tisai skurdas, kuris dabar Europą apnyko, daug ko žmones pamokys ir mes vienų Heleną K. atsivertėly turėsime! Ne ji dena bus musu tautos širdinga talkininkė ir dirbs visos žmonijos labui, tautų susiartinimui.Mes visi norime ir trokštame, kad darbo Lenkija kaipo valstybė naujai iš griuvėsių susikurtų ir lietuvių tautos troškimus suprastų!Europos istorija šiuo karu nesibaigia, bet toji istorija reikia laukti, teikia tikėlis pasuks giedresniais, skaistesniais kc bais!

tos, mažesnės valstybės gale ir turės teisę tvarkyti savo yjaus gyvenimą taip, kaip jos n<i ir gali. —VisUpats-XII—25—39.gražiai lietuviškai ištarėir (GALAS) i
v • čia
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šj Skyrių Veda MIKAS ŠILEIKIS

MONOGRAFIJA APIE 
M. K. ČIURLIONĮ

(Tęsinys)
Ir—“Lietuvos Žiniose”—

• KNYGA APIE ČIURLIONĮ 
VOKIŠKAI.

“piRMOJI sintetinė monogra
fija apie Čiurlionį, vienin

gai apžv^giąnti ir apspren
džianti“ mus^ didžiojo meni
ninko gyvenime bei kūrybos 
faktų visumą, pasirodo— vo
kiečių kalba. Panaši knyga 
seniai* buvo reikalinga. Iš tik
rųjų, vakaritečiams Čiurlionis 
tebėra nežinomas, nes beveik 
ir n'ebiivo iš ko jį pažinti.

“Gerai suprasdami propa
gandinę knygos reikšmę, auto
rius ir leidėjai pasistengė sko
ningai, ‘europietiškai* išleistą 
knygą kuo gausiausiai aprū
pinti čiurlionies kūrybos pa
vyzdžiais. Daugybė (apie 50) 
nespalvotų' reprodukcijų, vir
šelis, vainjetės, pagaliau atski
ru priedu— daugiaspalvė re-

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

produkcija. Tai Čiurlionies ta
pybai. Muzikai — variacijos 
pjovėjų dainai ‘Bėkit bareliai’ 
(kartu budingas musų liaudies 
melodikos pavyzdys) ir “Pre
liudas C—dur’ (charakterin
gas vėlesniajam Čiurlioniui).

“Pats autorius įžangoje savo 
knygą teisingai vadina “pir
mu plačiu žymaus lietuvių 
dailininko tapybos ir kūrybos 
atvaizdavimu vokiečių kalba,’ 
ir prideda;, kad ‘jo kuriniai tu
rėtų rasti atbalsį Europos dva
siniam • pasauly jau vien dėl 
to,, kad juose* su nepakartoja
mu sugestyvumu įpavidalintas 
ištisos tautos sielos landšaftas.’ 
Taigi, knygoje atskleidžiamas 
Čiurlionis ir mes patys dažnai 
gebėjome apeiti paviršutiniš
kais sprendimais (daug kam 
Čiurlionis tebėra ‘tautiškas ge
nijus’ dėl to, kad atidengė lie
tuvių kryžius, grafikoje nau
dojosi/ lietuviškais ornamen
tais, 6 muzikoje-—liaudies me
lodijomis). M. Vorobjovo kny
ga, kuri galėti^ pasidaryti 
svarbiu įvykiu' Čiurlionies kū
rybos ilgiui’ musų kultūrinėje 
sąmonėje, reikia manyti, suras 
kelią į kiekvieno Čiurlionies 
gerbėjo knygų lentyną.

N’AUJIENVIaCME TelfeUhotu-
William Dudley iPelley, 

“Sidabrinių marškinių” ly
deris,! kuris liudijo kongre
so komitetui,) kad jis jokių 
laiškų Brasui nerašė.

i /š Politikos Lauko feŠ
Lietuviai Demokratai Nestatys Kaiitdida 

tų ‘Trimary” Rinkimuose
Dr. Poška, Adv. Savickas Nekarrdidatuoš;- 

Indb’rsavo' Reguliarius5 Kandidatus

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

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

[INSURANCE
(APDRAUDA>

< PILNĄ APDRAUDĄ AU- 
į TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
•' TAVERNŲ Ir namą savi- 

ni'nkų; kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
HtieS.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIčlŲ
1 1739 S. Halsted St

i Raštinė atdara kas vakarai 
iki 8 vai. Sekmadieniais 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

V .

“Bet Čiurlionis, nuostabiai 
sumigęs- šaknimis į* Lietuvos 
dangų' ir žemę, kartu ypatin
gu budu suėmė savin lenkų, 
vokiečių’ ir rusų moderniųjų 
meno srovių įtakas, kurios iki 
galo nesiliovė veikusios jo kuu 
rybos. Varšuva,. Leipcigas, vėl 
/aršuva^ Petrapilis — turėjo 
įtakos čiurlionies muzikos, 
paskui tapybos kai kurioms 
rūdingoms linkmėms. Čia au
torius įtikinamai išryškina vi
sų tų įtakų reikšmę čiurlio- 
.nes brendimui ir nustato pa
neš čiurlionies vietą Europos 
meno istorijos raidoje. Pir
mieji varšuviškiai paveikslai, 
autoriaus nuomone, yra išrie
dėję iš vieniškajam sccesio- 
aizmui giminingų lenkų meno 
srovių. Ypač aiški Varšuvos 
meno akademijos dir. lietuvio 
Stabrausko literatūrinės tapy
bos su banaliais ‘Liūdesio’ etc. 
vaizdavimais' (nuotraukos pei
zažai) įtaka.- Pastebėtini yra 
bioklinizmai ankstyboje Čiur
lionies tapyboje (Natursyin- 
bolismus). Tačiau bematant 
Čiurlionis aiškiaregio tikru
mu pro tas įtakas prasiveržė 
į nuosavą vizijonarišką stilių.

“Autorius svarsto čiurlio
nies tapytojo muziko proble
mą (Čiurlionis — gal vienin
telis atstovas šalia taip daž-

nai pasitaikančio tapytojo po
eto’ tipo) ir parodo, kaip Čiur
lionies pasisuk finas į* sonatihę 
formą neprivedė prie pavojin
go, dviejų meno šakų suinaišy- 
mo, atvirkščiai—sutvirtina ta
pybinę formą ir paverčia jo 
paveiksliis kosminio orkestro 
simfonijomis, kuriuose kiek
vienas- daiktas; lyg harmonijos 
bal'saš, alsuoja pasaulio Sielos 
skardu.

“Toliau knygoje aprašomas 
Čiurlionies įėjimas į tautinį 
lietuvių judėjimą,, jo vilniškė 
veikla; pavaizduojama to me
to lietuvių kultūrinė aplinka 
—vaisingiauisiųjų Čiurlionies 
veiklos metų fonas.

“Pagaliau paskutiniai čiur
lionies' kuVybos kelio vingiai 
—Petrapilis ir rusų' ėstetizmo 
įtaka'. Prieš įsigalėjusią- nuo
monę autorinė atsisako1 to (de
ja, paskutinio) laikotarpio 
kurinius (tarp jų ir “Rexą”) 
laikyti Čiurlionies tapybos vir
šūne. Čiurlionis tuo metu, ru
sų meisterių paveiktas, suska
to siekti techninio meistrišku
mo, ir naU'ji ū’ea'bejotini for
maliniai raimėjimai būtų afsi1- 
liepę į naujus jo kūrybos kė
lius, bet' viską nutraukė liga 
ir mirtis.

“Kynga yra gausi naujų' tei- 
giinij, įd'omiį sugretinimų, pa
rašyta autoriaus (meno > istori
ko; išėjusio' iš Miuncheno mo
no istorijos mokyklos), gerai 
pažįstančio čiurllbnies gady
nės meno srovių problemas, bū 
kurių n'eįinanoma siiprasti 
či’Utlionies kūrybos keliai. Ti
kėkimės, kad ji; duos naujų 
ilApulšų kurtis musų* čiurlio- 
ni'ėš tyrybai. —K. ŠI*

(Galas)

Praeito antradifenib vakare,’ bų įvairiuose ^varduose, ypač 
saus. 30 d., Lygos raštinėje,- tiems, kurie yra užsitarnavę. 
6912 So. Westenr aVe., Lietu-rLyga tanie reikale griežtai sto
vių Demokratų Leaghe Of 
Cook County laikė savo meti
nį Susirinkimą, kuriame ririko 
valdybą 1940 iri.,, rinko egze- 
kutyvią komisiją ir indorsavo 
visą reguliarį demokratų išl'ei- 
tą, pradedant prezidentu Roo- 
s e velt u ir baigiant’ municipa
linis teisėjais.

Šiame susirinkime dalyva
vo valdybos iŠ sekamų kliūbų 
|ir organizacijų,, kurių viso 
!yra penkiolika. Tai yra 7-9-10- 
11-12-13-14-15-19-21 w a r d ų, 
■taipgi Ėngfewood-Norfh Wesf 
Si’cfė, HViriil^dl’dt? Park,-—Cicero 
it RroViso kauliai.

Į Lygos valdybą buvo išrin
kti senieji nariai, būtent: Viėm 
balsiai garbiu pirm.—Judge J. 
T. Zuris;. pirm.—Al G. Kums- 
kis; I vice-pirm. —Kastantas 
Kąiriš; 2 vice-pirm.-—Antanas 
Gudaitis; nut. rašt.— Juozas 
Kaminskas; fili. »raŠt.—Jonas 
Juozaitis;, kasierius — Bronįa 
Jakaitis; skelbėjas — Stasys 
Gurskis; Teisių patarėjas — 
adv. Kazimieras Zekas, ir du- tinėlė; 
rų sargas1— Stasys Cibulskis. 
O į egzekutyvią komisiją1 iš 
viršminetų klubų įeina po vie
nų asmenį'. .Piį vardus paskelb
sime vėliau;

Praeityj Lyga manė kreiptis 
į Central Commiltee ir reika
lauti, kad padėtų nors dar vie
ną ar dų}.lietuvius ant regu
liariu Demokratų tikieto. Ly
ga jau tuvęjb išrinkus asme
nis tam' tikslui, būtent Dr. Jo
ną Pošką’ adv. K. Savicką. 
Bet? šis’ sumanymas 
taip kaip manyta.

Konkursą
.Taurias bridgeportietis, Wil- 

liain Degutis, 3316 South Wal- 
lace Street, užvakar laimėjo 
įdomiausio kostiumo konkursą, 
kuris buvo surengtas Ledžin- 
gių Karnivale, Garfield Parke. 
Kami valą* rengė dienraštis^ 
“Chicago Times’’.

Degučio kostiumas buvo pa- 
darytas iš teatro bilietų.

Remkite Lietuvlfiką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUO®

CO. — Wholet*l«
*4707 S. flthted? St
Te£ Boulcvard 0014

“NAUJIENŲ”

Radio Programai
MINOS; VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 

IDOMQS PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadienį
rtuo 11:00 ikf 11:30 vai. ryto, iš stoties

W.G.E.S., 1360 kilodycles.

KLAUSYKIME

Užsienio Meniški 
Leiditfi Af Čikagoje

Gaunami fniiėsto ir Nėw- 
berry knygynuose’. Meno- mė
gėjai turėtų pasinaudoti (—- 
įlemokamai)’. Prancūzų’ žino
masis liuksusinis tiL,Uuslra- 

(kas savaitė) duoda ir 
spal'vofų reprodukcijų. Vokie
čių (savaitinis) Leipcigo “Iliu- 
s'Mrte taip pat. Apie
merių (su* ilhiStracijom) ne- 
mdždf parašo vok. žurnalas 
“Z>re yVocIie,, (“Savaitė’’)', kū- 
riain’e buvo plačiai a^iė italū 
ri^n^* iČ kt. Menė fėpVodūk- 
ėiįjų yvra ir vok. litėraturoš lei
diniuose, NbčYėgijOs žurnale 
Auritefikai, ėlč. Arėjas Vilk.

minniM RYTMETINIŲ
UETUVISKŲ RADIO SS J lį I F| fROGRAMŲ“te W.iLLr.

. ____ - M J •■ I . I t11 I 1 ——

NAUJIENV 
METINIS 

KONCERTAS
— įvyks — .

Kovo 31 d., 1940
SOMV. SALĖJE

23& SO*. KEDŽIE Ąvk

vesianti ir diios paramą tiems, 
kurie yra pasižymėję politi
koj, kaip tai Dr. J. Paškai, ad
vokatui K. Savickui, B. Jakai
čiui, B. Popeli' ir kitiems.

i Toliau parengimų komisija 
išdavė raportą, kad 5-kių me
tų Lygos gyvavimo sukakties 
parengimas yra rūpestingai 
įrengiamas, kad svetainė jau 
paimta ir kad t iki etai bus pra
dėti platinti. Apie tai išgirsite 
vėliau. — S. Gurskis.

William R. Pališai- 
eio Mirties Sukaktis

Vakar suėjo ket’veri metai 
nuo mirties Wilhamo R. Pali- 
šaičio. Velionio tėvai gyv. 342’3 
SO. Emerald avė., seserys ir 
giminės susirinko prie kapo, 
tautiškose kapinėse liūdnoms 
sukaktuvėms paminėti.

Ypač lindi- ir užmiršti nega
li' savo vienintelio sūnaus mo-

* Reiškiu savo gilią užuojautą 
Pališai'čiams;

neisejo 
Pasirodo, 

kad jau Centralinės partijos 
komitetas , <jindorsavo dabar 
esančiusu4k&pdidatus dar vie
nai tarnybai ir lietuviams 
jau’ nėra galimybės kandida^* 
tų bestatyti.

’ Reikatati'^ Valdišką Darbą.

Bet tame klausyme įvyko 
diskusijos, ir buvo nutarta dė
ti aštresnes pastangas, kad 
gauti lietuviams tinkamu atly
ginimą nors keletui gerų dar-

M

Raumenų Skausmo Paša
linimas eikit Smagumą!

Milionai vartoja šį garsų plaste- 
rį nuo raumenų skausmo, nes 
jis šildo, ramina ir paremia. 
Lengvas vartoti. Ekonomiškas. 
Pirmam raumenų skausmui 
gnybtelėjus, pridėk—

PLASTER
Pastebėkit Raudoną? Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų 
Parduodamas vaistinėse

■oflBuaBmBHBraBBenmBmnnnHK

■M*

PIRKIT NAUJĄ BUICK
MILDA

AUTO sales

PETER SUDENT 
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. llltb St., VVorth, D!

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius- rakandus bei Storus. 
Vežam į1 farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So, Halsted St

Saukit Tel. YARDS 3468

Kovo 31
j ĮVYKS **•

NAUJIENŲ

KONCERTAS
SVETAINĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

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

MADOS

4369

18 ir 20 
ir 42 co-

No. 4369 — Pavasariui suknelė 
Sukirptos mieros 14, 16, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 
litį per krutinę.

Norint gauti vieną

$

® I*

'c

Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas ūžkviečia jumis dėl apžiutėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 3 Ist STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telėphorte Victory 169G 
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS. CftAKI.ES STEPHENS, KODlN & SHORTt

S 
a

1
35

i

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar maftai pirkti namus, a'r senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 

ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk... čia ap
sauga tikta ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau- 
jienij Spulka moka palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vatgdami sūdėjb turtus, davė 
tau' mb'kstąį h'es jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau! taupomąją sąskaitą dar šiandien 
NAUJIENŲ spulkoJ.

VIST

UŽTUtRfNk SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
apšĄ#g4 IR ĖĖLNĄ.

ČIA' VfSŲ INDĖLIAI APDRIAUSTI IKI

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį’ pažymėti mierą ir aiš-< 
kiai parašyti sava vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų, Gali
te pasiųsti pinigu* Arba pal
to ženkleliai® kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem DepL, 1739 
So. Halsted St, Chicago, Rt

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN AND SAVlNGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
G , Telefonas-,i CANAL 8500

NAUJIENOS PsftMfr Dt*L

(Vardo Ir pavardė)

hūi ii u ui i

f

CftAKI.ES


NAUJIENOS, Chicago, III; Ketvirtad., vasario 8, 1940
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[Vaikas ir Mokykla,
I ' Rašo L. NARMONTAITĖ I

PRASIKALTĖLIS
ŽEMAITĖ ~

(Tęsinys)
—Kam ant jo šaukiate be- 

reikalo, kad jisai nieko blogo 
nedaro? — murmėjo Verone.

—Niekam nieko blogo?! O 
žemę paskandino skolose ir 
pats nuėjo šunims šėko piauti! 
— ginčijo Onė. — Visi sausai 
užgavėsim, kaip ištaksuos sko
lininkai... Jis nieko nebepa- 
spirs...

—Kokio čia pasparo iš jo 
benorėti? Kad tik kaip galėtu
me nuvažiuoti, dar jam nuvež
ti ko nors kelionei, jeigu nepa
leistų nė pasitaisyti — garbstė 
motina. — Badėjo, badėjo ap
kaltas.. neprileido judošiai. Da
bar kelionėje... kas pakiš kąs
nelį, kas priglaus galvelę?! — 
Atsigrįžusi į senį: — Tetulei! 
Aš tavęs niekuomet nieko ne-

Amerikietės gerbia 
lietuvius

Barbora Darlys, ponai Dauž- 
vardžiai ir Nora Gugis

Amcrik’ečių žymi draugi j i 
vardu Chicago College Club 
rengiasi pagerbti su gražia va
kariene vasario 12 dieną ponus 
Daužvardžius, Barborą Darlys 
ir Norą Gugienę. Po vakarie
nės narės ir susirinkę svečiai 
pasiklausys Barborą Darlys dai
nuojant musų liaudies ir kito
kias dainas, kurių interpretaci 
ją padarys ponia Gugienė, kad 
svetimtaučiai jas geriau supras
tų. Be to, ponas Petras Dauž- 
vardis kalbės apie Lietuvos 
praeitį ir ateitį.

Šitas klubas jau ilgus metus 
gyvuoja. Prie jo priklauso 
daug įžymių moterų, kurios 
yra baigusios universitetus. 
Kiek žinoma, tai tik viena lie
tuvaitė čionai priklauso, tai 
yra L. Narmontaitė. Per jos 
pastangas yra šis programas 
surengtas, kad geriau svetim
taučius supažindinti su lietuvių 
kultūra ir patraukti jų simpa
tiją Lietuvos atžvilgiu.

Tikslas šios draugijos yra rė
mimas kultūros. Kas mėnesį 
yra surengiama daug įdomių 
programų. Tarp praėjusių svar
besnių parengimų buvo arbatė
lė sausio 5 dieną gerbiant poną 
Frederiuk Stock, direktorių 
Chicagos simfonijos orkestro.

Kliubo programas narėms 
yra prisiunčiamas iš anksto. 
Tai, rodosi, kad lietuviškas 
vakaras bus įdomiausias, nes 
kasdien p-lė Narmontaitė gau
na daug pareikalavimų nuo na
rių dėl platesnių informacijų 
apie Lietuvą ir Amerikos lietu
vius.

Kitus programus vasario mė
nesį išpildys įžymi ponia Van- 
der Vries, narė legis’aturos, 
princesa Rostislav, profesorius 
Charles Watson (ka’bės apie 
Egiptu)* Homer, duktė įžy
mios dainininkes Louise Ho
mer ir kiti.

Visi programai ir vakarienės 
yra laikomi kliubo kambariuo
se vidurmiestyje. Vien tik narių 
užprašyti svečiai gali dalyvauti.

Bus labai įdomu pasiklausyti 
lietuviško programo kitose ap
linkybėse, negu paprastai, ypač 
ir dėl to, kad tą dieną bus 
švenčiamas Lincolno gimtadie
nis. Tikiu, kad visi klausytojai 
bus dėkingi Barborai Darlys, 
ponams Daužvardžiams ir po
niai Gugienei. —L. P. N. 

prašysiu, tik dabar važiuokim... 
Juk žinau, kad ir tau širdis 
skausta, ir tu nori jį pamatyti.

—Ko čia, tėte, taip prašydi- 
nies? — pritarė Verone. — 
Įpilsim arkliams abrako, mil
tų, dar yra kiek dobilų. Uteks 
pašaro; bene šimtas mylių? Aš 
už vežėją...

—Dar nubėgti reikia su An
tanais pašnekėti — tarė moti
na. — Turbūt ir Petronė norės 
nuvažiuoti, išsibaustumėm visi 
podrauge.

—Buvo šiandien sielskoje ir 
Antanas — tarė tėvas, — sa
kė: jeigu mes važiuosim, gal ir 
jie... arba susidėję. Gal Petro
nę vieną išleistų... pats nenorė
tų gaišti...

—žydą neveža dykai — atšo
vė Onė. — O čia reikia dat iš
leisti kelionėje. O ką ten pra
dėsi nuvažiavus?

—Gal Antanas turi daugiau 
pašaro? Kumelę pridėjus, gal 
mane nuvežtų? — pastebėjo 
motina.

(Bus daugiau)

Veido dažymas.
Labai daug ta tema yra kal

bama moterų grožio žurnaluo
se; buvo kalbėta ir šioj kolum- 
noje apie kosmetiką arba pri- 
einamiau sakant, veido dažymą. 
Bet niekuomet negalima pasa
kyti per daug, kaip svarbu yra 
moterims žinoti, kas tinka jos 
veido bruožams ir odai.

Dažnai moteris ar lai per ap
sileidimą, ar trukumą laiko, ar
ba greičiausiai per nekreipimą 
užtektinai dėmės, sugadina savo 
natūralų grožį netinkamos kos
metikos vartojimu. Tenka kar
tais matyli net, rodos, rimtos 
moteriškės veidas, išteptas vi
sai rėkiančiai raudona spalva, 
kuri anaiptol nesiderina su jos 
natūralia odos spalva. Tas visai 
nėra sunku pataisyti. Kada per
ki veidui ružą, niekuomet ne
skubėk. Imk užtektinai laiko, 
išbandyk keletą skirtingų spal
vų ir {pasirink tą, kuri geriau
siai derinasi su natūralia odos 
spalva. Paskum reikia atsargiai 
sutaikyti lupų ružą su veido. 
Tuomet jeigu ir pavartosi juos 
daugiau dėl vakarinių išėjimų, 
vis tiek veidas atrodys natūra? 
Jai gyvas, gražus. Turint gi 
veido odą natūraliai lygią ir ty
rą, geriausiai yra visai nevar
toti ružo ant veido, o tik ant 
lupų. Taipgi reikia neužmiršti 
ant akių geriausiai yra palikti 
antakių natūralią liniją išpešiot 
reikia tiktai toliau atsiskyru
sius plaukus. Taip kad antakių 
aplinkuma butų visai gryna. 
Antakių paišelį irgi reikia tai
kyti prie jų spalvos. Gražiai ly
gus antakių užlaikymas ir leng
vas jų patamsinimas, duodi 
daug reikšmingesnę veido išrai
šką.

Veido pudrą irgi reikia pri
taikyti odos spalvai. Per šviesi 
pudra visuomet atrodys lyg pa
prasti miltai.

Jeigu atsargiai seksite šiuos 
minėtus patarimus, visuomet 
parodysite savo individualumą.

Yza

AMŽINAS KELEIVI
Eitum, prisiglaustum prie peties gegužio — 
Ko gi apsiniaukęs -— lyg ruduo nyktis?
Balti sodai linksta, soduos bites ūžia, 
Pinasi ramunės balius vainikus.

Jaunu kimu jaučiam drėgną juodą žemę — ' 
žmogui darbininkui poilsis brangus.
O rytoj -— su saule! Giedrią dieną lemia
Blaivus ir spalvingas vakaro dangus. 

Laimindama skrenda gero derliaus deivė. 
Tankus vasarojus. Varpa bus brandi — 
O kodėl tu, žmogau, amžinas keleivi, 
Šioj didžiulėj žemėj vietos nerandi?
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(Tęsinys*)
ŠKOTIJOJ

“Atvykusi škotijon, apsigy
venau Bellshill, pas gerą drau
gę Uršulę Matusevičiūtę. Buvo 
tai anglių kasyklų apylinkė. 
Gyveno tenai nemažai kapsų, 
žemaičių ir keli zanavykai. Tie, 
kurie buvo prakilnesni, turėjo 
savo socialistų kuopelę. Aš bu
vau pirmoji lietuvaitė mergina 
priimta į kuopą, ir tas mane la
bai džiugino. Kuomet parėjau 
•namo ir pasigyriau savo gaspa- 
dinei, kuri buvo gera katalikė, 
toji pradėjo mane atkalbinėti 
ir prašyti, kad mesčiau tą so
cialistų kuopą, nes esą susitik
siu su visokiomis kliūtimis, ku
nigas išpažinties nepriims, ir 
ko dar gero “vaikino negau
siu”. Nenusigandau. Išpažinties 
| nusitariau neiti, o vaikinų bu
vo net po kokius penkiasde
šimts kiekvienai merginai. Ne
užilgo gavau darbą prie kria ti
čių. Susipažinau su garsia Ban- 
cevičių šeima. Antanas buvo 
vargonininkas. Jis pažino ir 
mano tėvą. Tą patį vakarą nu
tarėm tverti chorą. Už poros 
savaičių jau mokinomės dai
nuoti. Net kunigas Čiberskis 
pakvietė mus pildyti programą 
ir bažnyčioj pagiedoti.

Tuo tarpu lietuviai socialis
tai nutarė išleisti laikraštį. Bet 
nėra kam jį redaguoti. Reikia 
ir zecerių, raidžių, šiokių-tokių 
mašinų. Sužinojome, kad Pary
žiuje randasi socialistai, kurie 
moka redaktoriauti, zeceriauli 
ir tvarkyti visą spaustuvę. Ir 
tai buvo Kleofas ir Mariutė 
Jurgelioniai. Buvo jiedu pa
kviesti škotijon, ir tuojau pra
dėta leisti dvisavaitinis laikraš
tis Rankpelnis. Ponai Jurgelio
niai atliko visą spaudos darbą 
ir mokino kitus zeceriauti, tarp 
jų ir mane. Musų finansinis 
stovis buvo blogas, bet gyve
nome viltimi. Pradėjom vaka
rus rengti, veikalus lošti. O 
kiek to smagumo būdavo, kuo
met susilaukdavome pagyrimo 
iš žmonių už vaidinimą. Dau
giausia šiame veikime dirbda
vo Jurgelioniai su pagalba vie
no kito draugo. Ir taip Škotijoj 
išgyvenau apie pusantrų metų.

Kažin kokia tai nematoma 
jėga traukė Amerikon važiuo
ti. Bet kad tų pinigų nebuvo.

Susipažinau su savo “gerąją 
puse”. Papasakojau, kad noriu 
važiuoti Amerikon, bet kiše- 
nius tuščias. Jis taipgi planavo 
vykti Amerikon, sako man 
“pas mane randasi kapitalo, už
teks abiejų kelionei”. Sugrįžta 
namo iš darbo Juozas Ambra
ziejus, papasakojau jam apie 
kelionę, ir jis nusitaręs važiuo
ti. Sekančią dieną Juozas ir Jo
nas pareina jau su laivakortė
mis. Pradėjau verkti, gal iš 
džiaugsmo, kad važiuosime A- 
merikon, o gal dėl to, kad gai
lėjaus palikti sapustuvę ir vi

sus gerus draugus ir dratiges, 
ypatingai Mariutę Jurgelioriienę 
ir jos mažytį sūnelį Vladą.

Išsirengėm važiuoti liepos 
mėnesyje. Oras gražus, šiltas. 
Kelionė butų linkspia, jeigu ne 
tos ligos kamuotų žmogų.
PERPLAUKUS JURĄ — 
AMERIKOJ

Štai ir toji pažadėtoji šalis ir 
didysis New Yorkas. O tas 
karštis tai baisiausias. Uoste pa
sitiko mus Jonas Piiniškaš. Va
žiuojam Brooklynan pas Juozą 
Vidrinską. Tik dairaus aplink, 
kokie aukšti tie namai, kokia 
p.ati Hudson upė, to tilto di
dumas, krautuvės? milžiniškos. 
Viskas taip stebina? Netrukus 
susiradau savo gimines, pusse
serę Anelę Kalvaičiutę (dabartį 
nę Vieraitienę). O koks džiaug
smas suėjus savo Lietuvos kai
mynus Joną Grinių, Igną Kli
mavičių ir kitus.

Bet reikia rupių Jis darbu, o 
darbų nėra, nes tuo,laiku buvo 
neišpasakyta bedarbė. Paga
liau gaunu darbą pas kriaučius. 
Uždirbu $2.50 į savaitę. Bet vil
tį neprarandu. Manau sąu, kąd 
toliau visgi turės būti geriau.

Po mėnesio laiko prisirašiau 
prie Lietuvių Socialistų 19-tos 
kuopos ir prie choro. Susipaži
nau su įžymia veikėja, M. Ra- 
čiute. Ji prirašė mane prie Lie
tuvių Moterų Progresyviško Su
sivienijimo 1-mos kuopos. Tai 
buvo 1909 metais. Darbuojamės 
ir vis seku, ką kitos kalba, 
klausausi ir manau sau, tai jau 
čią tikrai papuoliau tarp inteli
gentiškų moterų.

Brooklyne neilgai išgyvenau. 
Vos tik 8 mėnesius, Mano “ge
roji pusė” gyveno Chicagoj. At
važiavęs Brooklynan pripasako
jo, kad Chicagoj tai tikras ro
jus, kad ten merginoms gera, 
nes darbininkių trūkstą, uždar
bis geras. Tik pamiršo pasaky
ti, kad jis pats uždirbo tiktai 
$9 per savaitę.
IR CHICAGOJ

Pagaliau atsidūriau toj du
rnų pilnoj Chicagoj. Atvažia
vau pas velionį Antaną Staniu
lį, ir neužilgo pradėjau dirbti.

Pirmą nedėldienį balandžio 
mėnesio mudvi su Ona Staniu
liene nuvykom į Eleanoros But
kienės (dabartinės Svitriėnės) 
butą ir prisirašėm prie Lietu
vių Moterų . Ąpšvįętos Draugi
jos. Ir nuo to laiko aktyviai da
lyvauju šioje draugijoje. Pir
mininke išbuvau per 18 metų 
su (pertraukomis. Buvau vice
pirmininkė, nutarimų ir finan
sų raštininkė. Beveik visuose 
didesAiuose parengimuose teko 
dalyvauti koimsijose, ir drau
gijai atstovauti visuotinuose su
važiavimuose. *

Vincas Grinius prirašė rhane 
prie Lietuvių Socialistų 4-tos 
kuopos, kurioje buvo sušispie- 
tusios geriausios jėgos. Kuopa

buvo didelė. čia> irgi kelis me
lus buvau raštininke. Man bu
vo gera mokykla, nes nuo 
draugų socialistų galėjau daug 
prasilavinti.

1917 metais velionė Manke- 
vičienė ir aš nutarėm tverti 
Liet. Mot. Progresyviško Sus. 
9-tą kuopą. Prie kuopos sutvė- 
rėm ir chorą, kurį kelis metus 
mokino Nora Gugienė. Rengėm 
;avo vakarus* statėm muzika
lius veikalus, pasisekimas buvo 
geras. Bet tuo dar nepasitenki
nome. Kyla mintis, kad reikia 
įverti vaikų draugijėlę Bridge- 
porte. Darbas nelengvas. Bet 
nepasidavėm jokioms kliūtims 
ir turėjome draugiją, ir chorą 
mokino Salomėja Štaniuliutė- 
čerienė. Tai buvo Ateities Žie
do Vaikų Draugijėlė. Vėliau 
buvo skyriai ir kitose miesto 
dalyse.

Kuomet įvyko skilimas tarp 
socialistų ir komunistų, komu
nistai pasiėmė globoti moterų 
chorą ir vaikų draugijėles. Nors 
kokį laiką dar dalyvavau, bet 
dėl sunkios disciplinos apleidau 
jas. Dalis Bridgėporto vaikų 
draugijėlės buvo pakrikštyta 
Jaunoji Birutė, kur ir aš su sa
vo dviem vaikučiais dalyvavau 
per keturis metus.

Birutės Chore dainavau per 
dešimts metų prie tokių moky
tojų kaip Petrausko, Strums- 
kio, Pociaus, Vanagaičio ir Sar- 

. paliaus.
Priklausiau prie Brlghton 

Parko . Moterų Klubo ir prie 
SLA 208-tos kuopos. Pusėtinai 
darbavausi dėl SLA Albumo iš
leidimo ir platinų jo pardavi
nėjimą. Net ir šiandien esu na
rė Socialistų Centralinės kuo-
pos, nors tuo tarpu neaktyvė. 
Dirbau ir Vilniaus Vadavimo 
Komitete ir prisidedu kiek ga
lima prie palaikymo Brighton 
Parko Vaikų Draugijėlės. Esu 
buvus. įvairių draugijų kores
pondentė ii* daugiausia rašau į 
Naujienas.

Vienas mano paskutinių dar
bų buvo prie organizavimo, 
kartu su,. Alice Jonikiene, Vi- 
durvakarių Valstijų Liet. Mot. 
Sąryšio, kuriame einu pirmi
ninkes pareigas jau ketvirtas 
metąs.

1939 metai buvo man nelai
mingi, nes iš priežasties ligos 
buvau priversta pasitraukti iš 
visuomeninio veikimo. Tas su
daro inan didelį nesmagumą, 
nes kuomet žmogus per visą 
gyvenimą pripratęs dirbti, ju
dėti, veikti, tie darbai atrodo, 
lyg būtinai reikalinga žmogaus 
gyvenimo dalis, kurios žmogus 
labai pasigendi. Tačiau tikiuosi 
neužilgo vėl turėti galimybės 
stoti į eiles musų moterų dar
buotojų — to aš labai trokštu.”

Tokiais tai žodžiais Adelė 
Mįsčiukaitienė užbaigė savo gy
venimo bruožų aprašymą.

Prie jų nieko negalime pri
dėti, išėmus tai, kad noriu iš
reikšti pagarbą tai moterei, ku
ri per visą savo gyvenimą mė
gino pati lavintis, dirbti, orga
nizuoti kitas moteris, veikti pa
žangioj veikloj, ypatingai tarp 
jaunimo ir moterų. x

Todėl pagerbimui Adelės 
Misčiukaitienės ir jos 40 metų 
visuomeninio veikimo ir pami
nėjimui Adelės ir Jono Mis- 
čikaičių 30 metų vedybinio gy
venimo yra rengiamas bankie- 
tas, kuris įvyks Lietuvių Audi
torijoj vasario 10 d.

Abiem šiom progom sveiki
name Adelę Misčikaitienę, lin- 
kėdamos geros sveikatos, ilgo 
ir laimingo < gyvenimo bei dar
buotės musų tarpe. —N. G.

Valdžios Parama Neturtingiems 
Moksleiviams.

Pora savaičių atgal Tarnas 
pabaigė aukštesnę mokyklą. Ka
dangi pinigiška padėtis- namie 
buvo nepergeriausia, tai jis ma
nė įstoti į kariuomenę ir ten 
pasimokyti lėktuvų mašinisto 
amato.

Bet Tarno molina taip pasi 
priešino ir susinervavo, kad 
vaikas turėjo atsižadėti to su
manymo. Kas vaikui dabar da
ryti?

Jis norėjo stoti į kariuome
nę; jis yra rimtas vaikas ir ži
no, kad jaunimui be patyrimo 
yra sunku gauti darbas. Jam 
neįdomu būti kareiviu. Bet jo 
manymu, toks planas jam buvo 
geriausias, tai yra kaip išmokt’, 
savo mylimą darbą — darbą 
prie orlaivių.

Dabar šias dvi savaites jis 
ieškojo darbo. Vaikščiojo, kol 
kojos ir strėnos pradėjo jam 
labai skaudėti. Iki šiol jis ne-
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Kino-TeatraS
(MOVIES)
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“Gone With The Wind”.
Tai pagaliau Chicagos kino 

mėgėjai jau turi progos matyti 
tą taip daug diskusuotą kurinį 
“Gone With The Wind”. Net 
dviejuose vidurmiesčio teatruo
se šis kūrinys yra rodomas, ir 
tūkstančiai žiūrėtojų kasdien 
juos pripildo.

Tikrai yra retenybė, kad fil
mų prodiuseriai taip atsargiai 
butų sekę ir laikęsi originalės 
pasakos turinio, šį kartą jie ne 
tik sekė turinį, bet mažai pa
saką trumpino. Todėl šios f ii- 
mos rodymo laikas yra net ke
turios valandos. Vienok žiūrėto
jai neturi nei vieno nuobodaus 
momento. Veikalo turinio čia 
nepasakosiu, nes beveik visi yra 
girdėję, arba skaitę knygą. No
riu pasakyt tiktai tiek, kad 
“Gone With The Wind” mane 
tikrai nustebino savo tikrumu, 
savo rūpestingu atsidavimu au
torės vaizduotei. Sąstatas susi
deda iš pirmaeilių kino artistų. 
Clark Gable, Leslie Hovvard, 
Thomas Mitchell, Olivia de Ha- 
viland, ir ta nepamainoma net 
iš Anglijos atgabenta Vivian 
Leigh, kuri vaidina vadovauja
mą rolę “Scarlett O’Hara”.

Visa filmą yra naturalėse 
spalvose, turi daug nepaprastai 
gražiai realių reginių. Holly- 
woodas tikrai gali didžiuotis to
kia įspūdinga produkcija. Kas 
tik gali turėti keturias valandas 
laiko ir įžangos kainą, turėtų 
matyti šį spektaklį filmose. Ro 
doma Oriental ir .Woods teat
ruose.

“Judge Hardy and Son”.
Nauja serija iš Hardy šeimos 

gyvenimo. Sąstatas tas pats 
kaip jr pirmose serijose. Mic- 
key Rooney, ir Lewis Stone yra 
sūnūs ir tėvas, šiuo kartu jau
nasis gerokai padykęs Mickey 
turi progos pavartoti savo dra
matiškus gabumus. Ir jis turi 
tų gabuhrų. Lewis Stone kaipo 
pilnas patyrimo teisėjas Hardy, 
labai simpatingas tėvas, ir savo 
rimta filosofija teikia daug pro
tingų patarimų. Verta matyti. 
Rodoma United Artists teatre.

surado darbo. Jo ūpas kas d.e- 
ną puola žemyn ir jam širdį 
skauda. Jeigu ir toliau bus to
kios pat pasėkos, tai kas iš jo 
bus?

Jo tėvai negali jį siųsti į tech 
nišką kolegiją. Jie mano, kad 
jų vaikas negalės lankyti jokios 
kolegijos. Bet jeigu jie apsi- 
svarstytų, tai pamatytų, kad bu
tų nepersunkti leisti vaiką į vie
šą kolegiją, kur mokslas nekai 
nuoja ir vaikui išlaidcs butų 
mažiausios.

Ar nebūtų geriau, kad tėv i 
pasišvęstų ir geriau Įei tų vai 
ką į miesto kolegiją, negu, kau 
vaikas atprastų kaip dirbti ir 
savo geriausiose dienose bu.ų 
susikrimtęs ir žiūrėtų pesimis 
tiškai į pasaulį? Ar neapsimo
kėtų leisti'vaiką metus arba il
giau į viešą kolegiją, tau), kad 
jis normaliai gyventų per š.uos 
sunkius laikus ir tuo pačiu lai
ku taip pasimokytų, kad jeigu 
pasitaikys proga jam gauti dar
bas ateityje, tai jis bus tada pri
sirengęs?

Pirmą berlaiif, nors tėvams 
ir butų sunku, tai reikėtų pa
gelbėti vaikui kiek galima. O 
vėliau, kai vaikas bus pr pratęs 
prie tvarkos, tai jis ras būdą, 
kaip sau biskutį pinigų užsi
dirbti, kol lanko kolegiją. Išlai
dos susidarys iš sekančių ap
mokėjimų: dž‘ knygas, rubus, 
gatvekarius, už pietus ir taip to
liau. Už mokslą nieko nereikia 
mokėti.

Kur tėvams labai sunku butu 
vaikui pagelbėti lankyti kolegi
ją, tai vaikas gali gauti pagal
bą šiam tikslui nuo valdžios. 
Toks jaunuolis gali gauti pagal
bą nuo “National Youth Admi- 
nistration”, trumpai “N.Y.A.” 
Studentas tad gauna užmokėti 
už keletą valandų darbo kas 
diena, o alga turi būti vartoja
ma dėl mokslo ir lankymo ko
legijos.

Daugiau žinių galima gauti 
miesto kolegijose, kurių yra 
trys, arba aukštesnėse mokyk
lose arba privatinėse kolegijose.

Jeigu Tarnas ir jo tėvai tenai 
kreipsis, tai gal jų problema 
bus išspręsta.

‘Waffles”
AUKSINIAI “WAFFLES"

2 puodukus miltų
3 šaukštukus baking powderio
2 kiaušinius (atskirti) 
1 šaukštas cukraus 
¥4 šaukštuko druskos 
¥4 puoduko sviesto 
1% puoduko pieno 
Persijok miltus, pridėk baking 

povvderio ir dar kartą persijok. At
skirk kiaušinių baltymus nuo trynių 
ir įdėk į atskirus bliudus. Pridėk 
cukrų ir ištirpytą sviestą. Su “egg 
beater” gerai išplak baltymus ir su 
tuo pačiu “beateriu” išplak trynių 
mišinį. Prie trynių mišinio pridėk 
miltų su baking powderiu ir po bis- 
kį pieno, visą laiką maišant. Kaip 
gerai sumaišysi, pridėk išplaktų 
kiaušinių baltymus. Kepk Waffle- 
keptuve, kuris iŠ anksto pašildytas, 
kol gelsvai rusvas.

Kad Waffles butų Švelnesni, ga
lima vartoti pyraginius miltus.
VVAFFLES SU KUMPIU

Vartoti reikia aukščiau paduotą 
receptą, tik pridėk % puoduko 
malto “boiled ham” pirm negu pri
dėsi kiaušinių baltymus.
VVAFFLES SU LAŠINIAIS

Vartoti reikia tą patį receptą, tik 
nedėk druskos: Supiaustyk smulkiai 
lašinius (apie 8 griežinius) ir pa- 
spirgyk. Pridėk lašinius pirm negu 
baltymus kiaušinių. Galima suvar
toti pusę lašinių riebalų vietoj 
sviesto.
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Diena Iš Dienos
- . J

Bene Vienintelis 
Lietuvis Chicagoj

Neperseniai apsivedė Anna 
Paspirgiute su Antanu Paulson.

Po vestuvių jaunavedžiai bu
vo išvažiavę tūlam laikui pra
leisti “Honeymoon”. Jie su sa
vo naujoj u Chrysleriu apvaži
nėjo visas žymesnes Amerikos 
vietas * Jn pagąlios JI aj minga i 
sugrįžo j savo puošnių reziden
cijų, 5427 So. Sacramento Avė.

Kadangi Antanas Paulsonas 
yra vienintelis lietuvis “gun- 
smith” ekspertas, tad smarkiai 
griebėsi darbo sąvo “šapoj” 
su pagelbininkais, kad išpil
džius visus užsakymus.

P-nas Paulsonas turi daug 
neatsiimtų “rifles” ir “shot- 
guns” ir praėjus paskirtam lai
kui žada jas atiduoti už pir
mų pasiūlymų kaipo “un- 
claimcd”. Todėl paskubinkite 
atsiimti. Galite pašaukti tele
fonu, Hemlock 0384.

pietų, vakare nuo 7 iki' 8 va
landos. Kanąbarys, No. 30Ž.• _ „R. Š.

Kitą Trečiadienį
Pagerbimo Banketas

Serga Marijona 
Andrejauskienė

Brightonparkietis K. Andre- 
jauskas, 3935 So. Talman Avė., 
per ilgų eilę metų yra “Nau
jienų” skaitytojas ir šio laik
raščio didelis mėgėjas.

Antradienj, vas. 6 d. jo žmo
nai p. Andrejauskienei, šv. 
Kryžiaus ligoninėj, buvo pada
ryta sunki vidurių operacija.

Bridgeporte Dar 
Vienas “Pilietis”

Bridgeportas susilaukė dar 
vieno “piliečio”. 27 d., garnys 
aplankė p-ų Annų Cashin, 3140 
S. Wallace Street, šv. Kryžiaus 
ligoninėj, ir paliko jai gražų 
ir sveika sūnų.

Motina ir kūdikis jau grįžo 
namo, kur dabar abu globoja 
p. Cashinienės motina, p. Pet
ronėlė Kvietkienė. Ligoninėj p. 
Cashin prižiūrėjo Dr. J. P. 
Poška.

Čia reikia priminti, kad p. 
Kvietkienė ir . jos, duktė yra 
gerai žinomos darbuotojos Bri- 
dgeporto draugijose ir niekad 
nepatingi padirbėti jų paren
gimuose.

Naujam piliečiui linkiu lai
mingai augti ir pasekti savo 
motinos ir motutės keliais. Bū
ti geru lietuviu.

P-a Cashin prašo nuoširdžiai 
padėkoti už ją visiems drau
gams, kurie ją apsiminė gėlė
mis ir dovanomis, taipgi ap
lankė jų ligoninėj ir namie.

Draugė.

Kazys Steponavičius

Ateinantį trečiadienį, vas.
14 d., Evergreen Country Klu
be įvyks banketas, rengiamas 
pagerbimui p, Kazio Stepona
vičiaus, “Pirmyn” ir Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choro dirigen
to. .

IŠKILMINGAS LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES 22 METU SUKAKTUVIU 

MINĖJIMAS
Penktadieni, Vasario 16 Dieną 
DAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
, 3133 SOUTH HALSTED STREET

— rengia —
KOMITETAS VILNIAUS KRAŠTUI ŠELPTI

Puikus Muzikalis Programa's—Garsus Kal
iai ir Žymus Svečiu. Visas pelnas Vilniaus 
uvių Reikalams.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES SU- 
<TUVES, VASARIO 16-TO ŠVENTĘ MINE- 
IE VASARIO 16!

Pomirtinių, $35,557

Iš Lietuvių Keistučio Pašalpos
K l i u b o S lis i riu kimo

CLASSIFIED ADS,
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA MERGINA mo

kanti kiek kailinius finišiuotl.
8 South Central Avenue.

(5600 West)

NORIU GAUTI DARBĄ prie na
mų su pragyvenimu.
Juozapas Kazlauskas, 6031 North

Hermitage Avė.

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

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, išsiplauti savo baltinius, 
būti. $6.00—48.00. Houser, Briargate 
0715.

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų miršriems skudurams ir vil
noms skirstyti.
CONTINENTAL GRADING Paper 

Co., 1623 Number St.

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

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

tuk KENT—-IN ČfeNERAL 
Renddai—Bendrai

Kas Merginoms 
Labiausia Rupi

Akys! Akys!

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

HEMLOCK 6517.

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.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, išsiplauti savo baltinius, 
būti. $6.00—$8.00. Hauser, Briargate 
0715.

Nors ligonė jaučiasi silpnfi 
ir skausmus didelius kenčia, 
bet laimingai per chirurgijos 
peilį perėjo. Draugai ir pažį
stami malonėkite drg. Andre- 
jauskienę aplankyti dienos lai
ku nuo 2 iki 4 valandos po

a .

JUOZAPAS BALTRŪNAS
PersisKyre su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Stepaniją, po tėvais 
Bruzgulytę, sūnų 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.

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, Sūnūs, Pusbrolis, 

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

Tel. YARDS 1138.

Išsiėmė Leidimus
/edyboms

(Chicagoj)
Leonard Conley, 26, su Jcan 

Wilis, 26
Vinccht Benis, 24, su Char- 

lotte Mcyer 23

Reikalauja 
>erskirų
Anthony Varašis nuo Flor

ence Varašis
Emilie AVallcn nuo Victor 

Wallen

Gavo ‘ '
Perskiras

Edward Chcrnauckas nuo 
Fausta Chcrnauckas

Margaret Imber nuo Frank 
Imber

* • ' ' » ■ . J • / ‘ ' '' * ' f • ‘ \ ' J

Didelis Gaisras
Winnetkoj

Gaisras kilęs Winnctkoj 
naktį iš antradienio į trečiadie
nį sunaikino didelę vaistinę, 
perfumų dirbtuvę, grožio sa- 
lionų ir raštinę, padarydamas 
apie $50,000 nuostolių. Gaisras 
kilo triobesyj prie Elm ir Lin
coln gatvių.

2 Metų Mirties Sukaktuves

ALBINA TRILIKAITE

nuopelnus Chicagos lie- 
jaunuolių tarpe, už ug- 
meilės muzikai, ir uždymų 

“Pirmyn” choro kelionę Lietu
von, p. Steponavičiui Lietuva 
paskyrė Kunigaikščio Gedimi
no ordeną. Lietuvos konsulas 
Chicagoj, p. Daužvardis, ban
kete jam tą garbės 
įteiks.

Rengimo komitetas 
vo daug rezervacijų, 
nori priminti, kad jos
ti padarytos iš anksto, jei tik 
galima, 
rie nori 
prašomi 
tuojau,
kitą komiteto i\ąrį< kiurių var
dai . seka .žemiau: ; U)

Milda ‘ Auto Sales, VICtoi*y 
1696

Ch. Kriščiūnas,
J. P. Rakštis, 

3555
Geo. Norbutas,
Komitetas kviečia visus da

lyvauti šiose iškilmėse ir pa
gerbti musų užsitarnavusį, 
daug veikiantį čiagimį lietuvį, 

Steponavičių. /
Komiteto Narys,

Dominikas Kuraitis.

ženklą

jau 
bet 
turi

gar 
čia 
bu-

Tad visi lietuviai, ku- 
bankete dalyvauti, yra 
rezervacijas padaryti 

šaukiant ar vieną ar

YABds 2503
HAYmarket

YARds 4799

P-

• Suomių šelpimo Fondas 
Chicagoj skelbia, kad iki va
kar dienos gavo $107,027 au
kų. Visi pinigai eina kare nu
kentėjusių civilių gyventojų 
šelpimui.

■Metinės Mirties Sukaktuvės

11 H R 1 Gėlės Mylintiems 
K K A Vestuvėms, Ban- 

JfĄkietams, Laidotu- 
" vėms, Papuoši- 

GELININKAS mam8 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 8 d., 1938 m., su
laukus 20 metų amž. Paliko 
dideliame nuliudime motiną 
Albiną, po tėvais Rūdaitę, tė
vą Joną seserį Florence ir 
brolį Joną gyv. 3335 West 
Potomac.

Paliko širdyse neužgydo
mą žaizdą, o namuose neuž- 
pildymą tuštybę. Dienos ilgos 
liūdnos tamsios be tavęs bran
gioji Albinuke. Pavasarį gėlės 
sugrįžta, bet tu brangioji ne
besugrįžti; viskas kas mums 
beliko, tai tavo šaltas kapas 
ir liūdni atsiminimai apie ta
ve. Rusti giltinė lyg kokia 
viesulą sudraskė, sunaikino 
tave, užversdama juoda žeme. 
Bet tu musų širdyse gyvuosi 
amžinai. Tavo kapelį gėlelėm 
sodinam, ašarom laistom, ilgų 
ilgu mums be tavęs brangi 
Albinuke. Ilsėkis ramiai, lauk 
musų ateinant.

Liūdime:
TĖVAI, SESUO ir BROLIS.

I nVFIKK’^^TLUvLIMU Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir pagrabams
3316 So. Halsted Street

Te!. YARDS 7308

ii

i:i
I I I

- NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI į
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA i

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS '

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

MONIKA BUKAUSKIENĖ 
po pirmą vyru Valinčienė, / 

po tėvais Marinaitė. 
♦. • ■ ■ 

j Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 10 dieną, 1939' m., su
laukus 63 metų amž., gimus. 
Pavidaujo kaime, Eržvilkio 
parap., Tauragės apskr. Gy
veno žukaičių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris: Antaniną Stasai- 
tienę ir jos šeimyną ir Pran
cišką Galinauskiėn£ ir .jos 
šeimyną; sūnų Antaną Valin- 
čių ir jo šeimyną, o Lietuvoj 
sųnų Putrą ir jo šeimyną ir 
dukterį Rozaliją Malinauskie
nę ir jos šeimyną.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios mamytės bus laiko
mos šv. .Mišios šv. Antano 
parap. bažnyčioje, vasario 10 
d., 1940 m., 6:00 vai. ryto.

[
Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan- , 
kyti į pamaldas, o paskui ir 
į namus pas dukterį. Antaniną 
Stasaitiėnę. 1605 So. 49th 
Avė., Cicero, III.
Mes Tave musų brangioji i 

mamytė niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesu- ’ 
grįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas tave ateisime. Lauk 
mus ateinant! ;

8
 Nubudę liekame:

DUKTERYS IR SŪNUS.

Vasario 4 d., Hollywood sve
tainėj įvyko LKP Kliubo su
sirinkimas/ Kadangi šiuo lai
ku daugelis įtarių nori mokė
ti duokles ŪŽ visus metus, tai 
susirinkimas buvo skaitlingas.

Pirm. F. Jakavičia pranešė, 
kad visus draugijos reikalus 
sutvarkė ir nauja valdyba vi
sų darbų dirba kliubo gerovei. 
H. Chapas paskaitė protokolų 
ir laiškus. Dr. Zubas su visu 
finansų štabu priėmė narių 
duokles. J. Klimas, iždininkas, 
taip buvo užimtas, kad savo 
darbų baigei tik apie 6 vai. 
vakaro. Dr. Sirikolis patikrino 
4 narių, sveikatos stovį visi 4-i 
tapo priimtinų Keistučio kliu- 
bų. Apšvietos! ^ministeris” M. 

‘KasphFhitis 'Įil’anėšė,’ klid' pėr 
4nėhėsį haria’i įiasiėmė iš Kei
stučio kliubo knygyno 12 kny
gų. Gailina ’šftkyti, kad keiš- 
tutidčiai pfAg^šuoja.
Pasikeitimai Keistučio Kliube

Vienas reporteris sumanė 
patirti kas merginoms pir
miausia krinta į akį, kai jos 
pamato gražiai nuaugusį, 
štų, dailų vyrų.

Jos atsakė štai kaip:
Iš septynių merginų 

pirmiausia žiuri kokios 
akys.

Kitų keturių merginų balsai 
pasidalina sekamai:

Viena žiuri vyro švarumo 
dailumo;

Kitai svarbu jo rūbai;
Trečiai—jo veido išvazda,
Ketvirtai—jo elgsena.
Taigi, vyrai, žinokit, kad 

merginoms labiausia rupi jū
sų akys.

MERGINOS PATYRUSIOS 
TIKTAI

Prie gėlių suknelėms ir plunksninių 
papuošalų. 421 So. Market St., 2-as 
aukštas.

RENDAI TIKRA PROGA lietu-u 
vių kilmės registruotam farmacis- 
tui—vaistinei atsidaryti—vieta, ku- J 
noj vaistinė jau yra per paskuti- i 
nius trisdešimt metų. Randasi in
dustrinėj apylinkėj, miestely iŠ 
30,000 gyventojų. Dėl smulkesnių <1 
informacijų kreiptis į Harry L. p 
Topping, Arcade Building, Kanka- 
kee, Illinois.

auk-

vyro

ir

ir

keislu-Šiais melais mirė 2 
(iečiai. Kliubas suteikė karelų, 

^nešėjus ir gėlių vainikus.' '
Iš biznio komisijos pasi

traukė M. Chaplinskas. Jo vie
ton tapo išrinktas P. Ališaus
kas. | Kontrolės komisijų bu
vo išrinkti A. Litvinas ir P. 
Petronis. Mokėdami nariai 

; duokles pasiūlė ir serijų pla- 
• tinimui. Jos yra už 13 prizų, 

kurie bus išdalinti Keistučio 
piknike 9 d. birželio, Liberty 

į Grove, Willo<v Springs* Ilk
Keistučio Kliubo Choras.
14 d. sausio L. K. P. Kliubas 

įsteigė chorų ir pradėjo laikyti 
pamokas kas ketvirtadienio 
vakarų, HollJ^vobd svet. Prad
žia 8 vai. vakaro. Choro mo
kytojas yra visiems gerai ži
nomas J. žurdnas. Todėl kurie 
tik mylite dh’inas yra kviečia
mi prie choro prisidėti ir ben
drai lavintis dainų. Pakelsite 
Keistučio kliubo vardų.
Nori įrašyti 1000 Naujų Narių

I • / s

J. Shaltman yra vajaus pir
mininkas. Darbas yra pradė
tas ir nėra mažiausios ajjejo- 
nės, kad tikslas btis atsiektas, 
20 metų bėgy kliubas aprūpi
no 235 narius, kuriuos mirtis 
išskyrė iš keistutiečių tarpo. 
Pomirtinių išmokėta $58,458.- 
10. Ligos pašalpos —- $35,557.- 
60. Yra naudinga prie Liet. 
Keistučio kliubo priklausyti ir 
apsidrausti. Pasirūpink tuomi, 
kol esi sveikas, kad ateitis bu
tų užtikrinta. s ,

—ji. b. Betidokaitls.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios. Naujienos 
yra naudingos.
<*> , .J,. Irt , t ■ ĮI, ■

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA prie abelno namų darbo. 
Nėra virimo. Atskiras kambarys, 
geri namai, $7.00—$8.00 savaitei.

Šaukite JUNIPER 7881.

TO RENT—-WANTED 
Ieško Renduoti

KAS TURI RENDAI 6 kamba-d 
rių flatą arba bungalovv — renduo
ti arba nebrangiai parduoti.

Tel. LAFAYETTE 5780. Z.
REIKALINGA MERGINA prie 

namų darbo, prie jaunos poros, nė
ra vaikų, nė skalbimo, mažas apart- 
mentas. šaukite Randolph 9380.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REIKALINGA MOTERIŠKA 
abelnam namų darbui, geri namai. 
Pagelbėt prie virimo. Nėra sunkių 
skalbimų. Marcus, 1605 Farvvell St. 
Briargate 1186.

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

22 kam-
REIKALINGA PATYRUSI MER

GINA lengvam namų darbui, gali 
išeiti. Weitzman, 1511 So. Keeller 
St., Tel. Lavvndale 0074.

ROOMING HOUSE 
bariai ir krautuvė—tinka Tavernui 
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.

Važiuoja Į Indiana 
Harbor Su Koncertu

i . u ’ i ' ; s.-. • .

i žirfot'hia4' Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choro Nariams

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 11 d., Vyrų Choras važiuo
ja į Indiana Harbor, Ind., pil
dyti programų Kultūros Drau
gijos parengime.

Taigi, visi Choro nariai su
sirinkit į p. Neffo svetainę, 
kaip 1 vai. po pietų. Turėsim 
praktikas porą Valandų, o kaip 
3 Valandą atvažiuos busas ir 
visi sykiu važiuosim.

Taigi, visi Vyrų Choro na
riai; įsidėmėkit Šią žinutę ir 
nepamirškit.. Paprastai prakti
kos būdavo prieš pietus, bet šį 
sekmadienį nebus.

Choro koresp. A. V—lis.

REIKALINGA MOTINOS pagel- 
bininkė gali išeiti; $4.00 savaitei; 
geri namai. Regent 2487.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia .

REIKALINGAS GERAS VIRĖ
JAS į restaurantą. Nuolatinis dar
bas, gera alga. 1745 So. Halsted St. 
Tel. SEELEY 9453.

REAL ESTATE FOR SALE G 
N amai-Žemė Pardavimui 

---------------------------------------- ----- 11

BIZNIAVA NUOSAVYBĖ, — 2 „ 
krautuves, kampas, 9— keturių 
kambarių—flatai, plytinis namas,';l
tinka tavernui, šokių salei, kepyk- , 
lai ar kitokiam bizniui, reikalinga , 
kiek pataisyti, namas kainavo $28,- ' 
000. Ims $5,000 pinigais. Dėl smul- j 
kesnių informacijų kreiptis į savi
ninką Frank, YARDS 2108.

SUSIRINKIMAI

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nusisekė Zuikių 
Parė

Praeito šeštadienio 
vas. 3-čių d., Midwcst

vakare, 
Hunting 
surengė 

šaunių zuikių vakarienę ir šo
kius, Bill Popeli patalpoj, 4756 
So. VVesteru Avenue.
' Parė visais atžvilgiais gerai 
nusisekė. Publikas buvo daug 
ir vįsį gražiai linksminosi iki 
vėlybos nakties. —Steponas

Iškilmingas Grand 
Openingas

Vasario 3-čių ir d. Wal- 
tęris ir Marcella Kavaliauskai 
tu tėjo šaunų grand openingų, 
Walter’s Tavem, 4358 So. 
Maplevvood Avė. Per 2 dienaę 
sveteliai linksminosi ir balia- 
Vojo. Draugai Kavaliauskai vi
sus mandagiai ptiėme ir pa^ 
vaišino. Jie yra dėkingi vi
siems draugams už tokį skait
lingų atsilankymų.

Garsinkitės “N-nose”

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, va
sario 8 d., Hollyvvood 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
tadienį, 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.

KRIAUČIŲ LOKALO 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks pen
ktadienį, vasario 9 d. Amalgama- 
ted Centro name, 333 So. Ashland 
Blvd. 7:30 vai. vakaro. Tikimasi 
gero kalbėtojo šių dienų svarbiais 
klausimais. Visi nariai dalyvaukite.

— Valdyba.

ČIA YRA JŪSŲ geriausia proga «, 
nusipirkti geriausiame stovy apšil
domą murjnį bizniavą namą, geroj 
vietoj štoras ir flatai viršuj. Tikras 
bargenas. Labai pigiai $3,500 cash 
arba išsimokėjimais. Reikia par
duoti greitai. 2500 W. 63rd St. pho- f- 
ne Prospect 6025. Klausk Mr. Ur- A 
nik. .

11

I^ARMS FOk SALE 
Ūkiai Pardavimui (i

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

1LRn1TURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai ParjtoYĮmul
PARDAVIMUI MĖSOS MARKE- 

TO ir grosernės fikčeriai, elektriki- 
niai šaldytuvai, etc. žema kaina.

^Tel. Lafayette 5780.

Pranešimas
as,Dar sykį pranešu, kad 

kaip pirmiaus, taip ir dabar, 
dirbu “Naujienoms”. Kam rei
kalingas mano patarnavimas, 
rašykite arba šaukite telefonu

Steponas Narkis
4353 So. Talman Avė.
Tol. Lafapette 3849-1490

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su- 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago, 
I1L Phone Republic 6051.

PRANEŠIMAS
Kas diena. .

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

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

Kas norėsite mano patarna
vimo “Naujienoms” užsirašyti,

paduoti skelbimų, prašau ma
ne pašaukti už kų 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 įr mandagiai 
patarnauti.

Lauksiu jūsų pakvietimo.
—Joseph. Asoilla,

1833 Evergreen Avė.

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-m e puslapyje 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės olassilied 
tarnavimu pašaukdi 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS0 

1739 S. HALSTED STREET 
Chleago, DL

iauspa- 
arbaat-
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DR. GRIGAITIS KALBĖS VASARIO 16 
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ
Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti Rengia 

Minėjimą Vasario 16 Dieną.

Dr. Pius Grigaitis “Naujie
nų” redaktorius, bus vienas 
iš kalbėtojų Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjime, ku
ris įvyks vasario 16-tų dienų, 
Chicagos Lietuvių Auditori
joje.

Visas Pelnas Vilniui.
Nepriklausomybės Sukaktu

vių iškilmes Auditorijoje ren
gia Komitetas Vilniaus Kraš
tui Šelpti, kuris skiria visas 
parengimo įplaukas Vilniaus 
lietuvių kultūros ir lietuviško 
veikimo re'kalams.

Nors Vilnius po Lietuva, 
bet kaip miestas, taip ir ta 
dalis Vilniaus krašto, kurių 
Rusija sugrąžino Lietuvai, tu
ri daugiau lenkų ir kitų tautų 
žmonių, negu lietuvių.
Gelbekim Vilnių Atlietuvintį.

Lietuviškų veikimų Vilniui 
reikia stiprinti visais galimais 
budais, nes jeigu ir toliau lie
tuviai Vilnijoj bus silpni ir 
mažumoj, tai gali ateiti diena, 
kuomet Vilnius vėl pąklius į 
kitų valdovų rankas. Valdy
dama kraštų Lenkija susiuntė 
Vilnijon daug lenkų iš Lenki
jos gilumos iš Krokuvos, Var
šuvos, tokiu budu lenkai da
bar ten turi didžiumų.

Vilniaus lietuviai, kaip ma

tyti iš žinių,* nori pritraukti 
įvairiais budais tuos svetim
šalius prie lojališkumo Lietu
vai. Kartu su Lietuvos gyven
tojais, stengiasi Vilniju “atlie
tuvinti”. Mes amerikiečiai pa- 
gelbėkim jiems tai daryti. Gel- 
bėkiin vilniečiams lietuviams 
stiprėti kultūriniai ir politiš
kai. Remkim juos kaip galim, 
kad ne tik šįmet, bet ir per 
metų metus švęstume Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktu
ves, žinodami, kad Vilnius tik
rai tebėra Lietuvos sostinė.

Dalyvaus Choras, Solistai, 
Svečiai.

Dalyvaukime visi Nepriklau
somybės sukaktuvėse, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje. Iš
girsime Dr. Grigaitį, kelis ki
lus labai įdomius kalbėtojus- 
svečius, kurie, lietuviams dar 
pirmų kartų kalbės, ir išgirsi
me gražų muzi'kalį programų. 
Dainuos pagarsėjęs “Pirmyn” 
Choras, keli solistai, taipgi 
vienas žymiausių kitataučių 
chorų Chicagoj, apie kurį pra
nešime vėliau. Iškilmės pra
sidės 7:30 valandų vakaro.

Bukim visi Chicagos Lietu
vių Auditorijoje ir švęskime 
Vasario 16-to šventę Vasario 
16-tų diena!

— Vilnietis.

Pasikorė Brighton-Vėl Atmetė Gaso 
Bendrovės Prašymų Parkietis Charles 
Pakelti Gaso Kainas Schmidt

Turės Grųžinti $6,000,000 
Vartotojams

Illinois valstijos aukščiau
sias teismas vakar trečiu sy
kiu atsisakė svarstyti Chica
gos gaso bendrovės, Peoples 
Gas Light and Coke Co., pra
šymų pakelti gaso kainas. Ben
drovė skundėsi, kad negali iš
siversti.

Gaso kainos faktinai buvo 
pakeltos vasario 4 d., 1938 me
tais. Gavusi laikinų Chicagos 
teismo leidimų, bendrovė pri
dėjo 30 centų prie minimum 
gaso sųskaitų, siekiančių 60 
centus, ir pridėjo 32 centus, 
prie visų kitų sųskaitų. Tokiu 
budu, kas pirmiau mokėjo 60 
centų, po vas. 4 d., 1938, mo
kėjo 90 centų, o kiti gaso var
totojai turėjo mokėti 32 cen
tus daugiau, negu pirmiau.

Bet kadangi gaso bendrovė 
neturėjo valstijos sutikimo 
taip kainas pakelti, ji buvo 
priversta dėti tuos ekstra su- 
kolektuotus pinigus j speciali 
fondų. Jų ten susirinko, per 
du metus, apie $6,000,000.

Pralaimėjusi vakar, gaso 
bendrovė dar gali kreiptis su 
savo prašymu j aukščiausi 
Jungtinių Valstijų teismų. Jei
gu ir ten pralaimės, arba jei
gu į tų teismų visai nesikreips, 
tai bendrovė turės sugrųžinti 
tuos $6,000,000 gaso vartoto
jams Chicagoj.

Slogų, “FIu” 
Epidemija 
Chicagoj

Chicagoj šių savaitę siau
čia paprastu slogų ir influen- 
zos epidemija. Net ir ligoninė
se, ir ten slaugės ir daktarai 
vargsta. Vienoj apskričio ligo- 

’ninėj slogas turi 60 slaugių ir 
keliolika jaunų daktarų.

Jei jaučiat, kad pagavot slo
gas—nesivarginkite, valgykit 
lengvų maistų, paimkit vaistų 
viduriams paliuosuoti ir saugo
kite, kad klojos nesušaltų.

Brolis Atrado Kūnų Tarpduryj
BRIGHTON PARK. — Va

kar po pietų, o gal iš ryto, pa
sikorė senas brightonparkietis, 
Charles Schmidt. Jis buvo apie 
42 metų amžiaus ir gyveno 
adresu 2424 W. 46th Place, 
su savo broliu, Martinu Sch- 
midt’u.

Brolis velionio kūnų atrado, 
parėjęs namo vakar po pietų. 
3uvo pasiskyręs kambarį tarp 
dury j.

Šiandien, 11-tą valandų ry- 
;o, J. F. Eudeikio koplyčioj, 
4605 S. Hermitage avė., įvyks 
koronerio ink vestas. Brolis ne
žino, kodėl velionis nusižudė, 
>et policija spėja, kad gal jis 
taip padarė, kadangi jau per 
kurį laikų neturi darbo.

Laidotuvių diena dar nenu
statyta. Velionis turbut bus pa
laidotas Liet. Tautiškose kapi
nėse. (Sp.)

Sunkiai Susirgo
A. Lekavičius

Padėtis Labai Bloga
Jonas Rusteika praneša iš 

Oak Foresto prieglaudos, kad 
ten sunkiai susirgo visiems 
naujieniečiams gerai žinomas 
senelis, Antanas Lekavičius. 
Sako, užvakar buvo sveikas, o 
vakar po pietų jau jį nuvežė 
ligoninėn, num. 34.

Ligonio padėtis yra labai 
bloga.

Darbininkų Balsavi
mai Acme Paper 
Dirbtuvėj

* • *

Federalė darbo santykių ta
ryba įsakė Acme Paper Box 
Company, 2427 14th Street, at
laikyti savo darbininkų balsa
vimus unijos reikalu.

Jie balsuos ar nori priklau
syti Amerikos Darbo Federa
cijos Spaustuvininkų unijai ar 
visai nenori unijos.

..... .

Jauniems Muzikams 
Proga Važiuoti 
Pietų Amerikon

NAUJIENOS, Chteagtf, 111.

Šiandien Prof.
Pakšto Paskaita 4

Reikia Priduoti Aplikacijas 
Prieš Vasario 18

Jeigu jūsų sūnūs ar dūkto 
yra gabus muzikoj ir gerai 
groja vienų ar kitų instrumen
tų, tai jie turi proga nemoka
mai važiuoti į Pietų Ameriką 
ir ten aplankyti visus žymes
nius miestus ir šalis.

Lėopold Stokowski, garsu.3 
orkestrų dirigentas, ’........ ‘
Pietų Ameriką koncertų marš
rutui simfoninę orkestrų, su
darytų išimtinai iš jaunų mu
zikų, lankančių viešas ar pri
vatines mokyklas. Orkestro na* 
riai (jų bus 109) bus renka
mi konkurso keliu, ir tuo rū
pinasi valdžios įstaiga, Nation
al Yoiith Administration.

■' ■ i >. j

Ta įstaiga sumanė pasiųsti 
orkestrų Pietų Amerikon “ge
ros valios” maršrutui, kad pa
rodyti Jungtinių Valstijų drau
gingumų savo pietų kaimy
nams. >

Aplikacijas konkursui reikia 
paduoti nevėliau vasario 1846s 
artimiausiai National 
Administration

Prof. K; Pakštas šiandien 
Chicagos universitete (Sočiai 
Science Hali) skaitys paskai
tų apie Pabaltijo valstybes. Pa
skaita prasidės 4:30 vai. po 
pietų. /

Prof. Pakštas kų tik grįžo 
iš pietinių valstijų, kurias jis 
aplankė su paskaitomis. Kiek 
ilgesnį laikų jis buvo sustojęs 
Louisianos valstijos univėrsite- 
te, kur turėjo progos ir su po
ra lietuvių susitikti.

Vežasi įf ■ u
Chicagoje phof. Pakštas bus 

visai neilgai. Netrukus jis iš
važiuos į rytines 'valstijas, o 
apie balandžio mėnesį išvyks į 
Kanadų, kur Canadian Foreign 
Relations draugija jam rengia 
visų eilę paskaitų įvairiuose 
Kanados miėštup^ė. : .

Vasarų prof ,k Pakštas ir vėl 
praleis Los Angles mieste. 
Ten Kalifornijoj univėrsitete 
jis skaitys visa beriju, paskai
tų. . ■ •<

Nušovė banditą 
Laike .Susišaudymo 
Gatvekaryj
Keleiviai Šitą Kelionę

Atmins

vakarKeleiviai, kuriems 
anksti rytų teko važiuoti vie
nam Grand Avenue gatveka- 
ryj, savo kelionės turbut nie
kad neužmirš. Kiekvienas iš 
jų (viso buvo apie 20 kelei
vių) buvo mirties pavojuj. Ne
reikėjo stebėtis, kad visi išsi
tiesė ant gatvekario grindų ir 
laukė kada kulkos nustos la
kiojusios virš jų galvų.

Minimam gatvekaryj įvyko 
susišaudymas tarp policijos ir 
bandito, kų tik apiplėšusio a- 
linę ties 701 North Clark St. 
Jis ten pasivogė $50.

Piktadaris buvo nušautas, 
bet ir jis sunkiai sužeidė vie
nų policistų, William Lundy, 
nuo 2228 Foster Avenue.

Iš dokumentų nušautojo ki-
cagoj, 222 We5t North Bank seniuose pasirodė, kad tai bu- 
streel).

Orkestras
vo Joseph Rynkovvski, 27 metų 

išvažiuos vasarų, jaunuolis iš St. Louis. Jis bu-
Youth kai tik mokyklos Amerikoj iš- vo įkalintas porų sykių už va- 

raštinei (Chi- siskirstys vasaros atostogoms, gystes Detroite ir kitur.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Wladyslaw Rackiewicz, Lenkijos prezidentas; Ignace Paderewski (vidu

ryje), ir premjeras gen. Wladyslaw Sikorski (po dešinei), ši Lenkijos vyriau- 
s”bč vra Prancūzijoje.

Kai upės ir ežerai užšalo, tai olandų kareiviai užsidėjo pačiūžas.

......... ........ ................. ,, Retvirtad., vasario 8, 1940
.  ---------------------------------- rr -ir— . - - , _ _ _ >

UNIVERSAL BANKAS MOKĖS DAR 8-10%, 
BET DEPOZITORIAI TURĖS PALAUKTI
Dar Turi Išparduoti "Tam 

Tikrą Turtą" t

Bridgeporto Universal State 
Bankas dar žada sugrųžinti sa
vo depozitoriams tarp 8 ir 
10% uždarytų pinigų.

Banko receiveris Charles II. 
Albers, tačiau sako, kad depo- 
zitoriai turės palaukti kurį lai
kų, nes bankos tol negalės pi
nigų mokėti, kol “neišparduos 
tim tikrų turtų.”

Universal Bankas ikišiol at
mokėjo 37%% tai yra 37 ir l/? 
centų .nuo dolerio. Priskaitant 
dar žadamus pinigus, pasiro
do, kad depozitoriai atgaus 
tarp 45% ir 471/(>%, beveik pu
sę pinigų, kuriuos turėjo ban
ke, kai jis užsidarė.

Kili Bankai
Ne taip gerai stovi keli kiti 

užsidarę bankai.
West City Trasi and Šovinys 

Bankas atmokėjo 25% ir žada 
dar apie 10%;

West Enyleivood Trasi and 
Šovinys Bankas išmokėjo tik 
5% ir nieko nežada;

West Highland State tikisi 
ilgainiui atmokėti 15%;

35%;
Westivood State Bankas jau 

užbaigė likvidacijų. Atmokė
jo 30%. Iš likučių gal dar su
sidarys keli nuošimčiai depozi- 
toriams;

\Viersema Stale Bankas Ro- 
selande žada dar 5-8%. Atmo
kėjo 35%/

\Voodlaivn Trasi and Šov
inys Bankas jau gruzino 30%. 
Jeigu pasiseks likvidacijų lai
mingai užbaigti, tai išmokės 
dar apie 10%.

Išmokėjo Visus Piniyus
Unity Trust and Savings 

Banko depozitoriai buvo lai
mingi. Jie atgavo visus savo 
pinigus, ir, galimas daiktas, 
kad jie dar gaus po kelis nuo
šimčius palūkanų^

Tarp geriau stovinčių ban
kų yra Wesl Toįvn State, ku
ris žada sugrųžinti 75%, ir 
Wesl Central State, šis bankas 
atmokėjo 45% ir užbaigdamas 
likvidacija gal išmokės dar 
kelis nuošimčius.
Kur Kreiptis Del Informacijų

Jeigu kas nori platesnių in
formacijų apie savo pinigus

West Laivn Stale Bankas—at- uždarytuos bankuose, tai rei- 
mokėjo 20% ir žada dar 7%; kia kreiptis prie Generalio re- 
...AVest Side Trust and Šovinys ceiverio, Charles 11. Albers. Po 
Bankas) ikišiol atmokėjo 19%. jo priežiūra yra visi užsidarę 
šitas bankas turi daug įvairių valstijiniai bankai Cook ap- 
skolų, kurias turi atmokėti:skrityj. Jo raštinė randasi ad- 
pirin negu galės išmokėti dau- resu 7 South Dearborn Street, 
giau pinigų depozitoriams. Il-j Užsidariusių valstijinių ban- 
gainiui tikisi sugražinti apie kų Cook apskrity} yra 132.

VAKAR CHICAGOJE
• Albany policijos nuovada 

areštavo keturis jaunuolius ir 
apkaltino juos pavogimu apie 
$10,000 daiktais iš įvairių nuo
vados distriktų namų. Visi ke
turi yra high school mokiniai: 
17 metų Harold Fransen, 4725 
N. Kenneth avenue; 15 metų 
Earl Ehler, 3485 Elston avė., 
kuris savo kolegas išdavė; 17 
metų Alex Port, 4111 N. Ked- 
zie avenue, ir 17 metų Robert 
Jandt, 4734 N. Kildare avė.

• 22 metų Lois Wagner, 
1135 Ardmore avenue, buvusi 
filmų aktorė gavo divorsų ap
skričio teisme. Ji skundėsi tei
sėjui, kad jos vyras Roy buvo 
labai pavydus, ir ją laikė na
mie užrakinęs. Jis taipgi ją 
kartais mušdavęs, kad ji ne
būtų tokia graži ir patraukli 
kitiems vyrams.

• Pirmadienį Chicagos ir 
Springfieldo demokratai laikys 
svarbių konferenciją sudary
mui valstijinio tikieto ateinan
tiems rinkimams. Gubernato
rius Horner nori kandidatuoti 
trečiam terminui, bet jo svei
kata yra labai silpna, ir par
tijos vadai prisibijo, kad’ jis 
gali neatlaikyti sunkios rinki
minės kampanijos.

• 23 metų Frances Paruch, 
924 N. Hoyne avenue, ir 26 
metų Edward Hedberg, 4334 
Crystal Street, draugavo per 
keturis metus. Šįmet nutarė 
apsivesti. Pereitą savaitę susi
barė ir persiskyrė piktuoju. 
Sekančią dieną Hedbergas žu
vo automobilio nelaimėj, prie 
Amelia avenue ir Joliet High* 
way. Vakar jo sužieduotinė ap
lankė velionio čerinenis ir nu
ėjusi j kitų kambarį išgėrė bu
telį nuodų. Ji guli apskričio li
goninėj. Daktarai neturi vil
ties, kad mergina pasveiks.

• Jo kambaryj buvo* šalta, 
tad 40 metų Bert Notvedt, 
1231 Adams Street, uždegė ga- 
sinį pečiukų — ir užmigo. Ry
tojaus dieną, jį atrado negyvą. 
Pečiukas sunaudojo visą kam
bario deguonį ir Notvedt nu- 
troško.

• . • »

• Kūrenamuoju gasu nusi
nuodijo - 71 metų senelis, Tho- 
mas Britt, 4248 S. Wells st. •

> • Morton Weiss, 5316 Green- 
wood avenue, nusipirko naują, 
1940 metų automobilį. Parva
žiavo su juo namo, paliko gat
vėj ir nuėjo atsivesti žmoną 
ir jai mašiną parėdyti. Tai tu
rėjo būti jai “siurprizas”. Kai 
Weiss išėjo gatvėn — automo
bilio jau nebebuvo. Kas tai jį 
pavogė.

• 35 metų spaustuvininkas. 
Helmuth Twenstrup, 4915 Dre- 
xel bulvaras, sunkiai susižeidė 
iššokęs iš ketvirto aukšto lan
go po ginčo su savo žmona. 
Ginčas kilo prie kortų.

• 39 metų Joseph Kordick, 
2644 Pratt avenue, gavo 10 
dienų kalėjime už neatsargų ir 
“girtą” važiavimą su automo
biliu.

• Jos šešių savaičių sūnūs, 
Albert, buvo labai neramus 
užvakar vakare. Verkė, mėtėsi 
ir šaukė visu balsu. Motina, 
Esther Andersonienė, 6322 
Waveland, pasiėmė jį pas save 
į lovą ir kūdikis netrukus už
migo. Užmigo ir ji. Kai vakar 
rytą pabudo, sūnūs buvo negy
vas. Nu troško.

• Chicagos katalikai jau 
dabar rengiasi naujo arkivy
skupo, Samuel A. Stritch’o 
įšventimui, kuris įvyks kovo 7 
dienų. Rengia labai puošnias 
iškilmes.

• Mrs. Ella Hirschman per
siskyrė su vyru, Samuel Hirsch
man, 20 metų atgal. Jis gyve
no adresu 5423 Hyde Park bul
varas, ji Admiral viešbutyj, 
909 Foster st. Užvakar vyras 
pasimirė. Nežiūrint to, kad ji 
buvo persiskyrusi su juo, Mrs. 
Hirschman tiek savo vyrą my
lėjo, kad vakar iššoko iš vieš
bučio 8-to aukšto lango ir už
simušė. NuČjo pas jį. — —

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
—• ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940 
SOKOLU SALĖJE S33 80. ASHLAND BLVD.




