
į The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 
x Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
J

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
Entered as second-class matter March 7,1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879

VOL XXVII Kaina 3c Chicago, III., Antradienis, Vasario-February 13 d., 1940
,.\‘7.........• ■■■■!■■■-■ ■■ .. ............... Ii „ ,, -------------- ------------- -- ---------------------- ,ą

/ ' <•

No. 37

IKI ŠIOLUTVIAI IR ESTAI ATSISAKĖ 
PADĖTI RUSAMS KARE SU SUOMIJA

Padėtis rimta — Įspėjo Ulmanis Latvijos 
gyventojus

TALINAS, Estija, vas. 12. 
— Stalino vyriausybė daro 
spaudimą į Pabaltijo valstybes, 
reikalaudama pagalbos rusams 
su suomiais kariauti — kalba
ma painformuotuose Estijos 
rateliuose.

Iki šiol Pabaltijo valstybės 
atsisakė kooperuoti su rusais 
ir padėti jiems. Tačiau kelia
mas klausimas, kaip ilgai jos 
pajėgs 
dimą.

atlaikyti Rusijos spau-

Stalino spaudimą į Pa- 
valstybes kalba ir pra-

Apie 
baltijo 
nešimai gaunami Suomijoj:

HELSINKIS, Suomija, vas. 
12. — Suomijos vadai dideliu 
susidomėjimu skaitė pirmadie- 
jį pranešimus, kad Estija ir 
Latvija ima nerimauti. Nerimą 
iššaukia karinės sutartys su 
Rusija. Atrcdo, krizė artinasi 
jų santykiuose su Rusija.

Latvijos kariuomenės vadas,

generolas Berzins, pranešama, 
išvykęs į Estiją tartis su Es
tijos kariuomenės vadu, gene
rolu Laidoneriu. Pasitarimų tik
slas esąs sustiprinti abiejų ša
lių apsaugą.

Suomijoj manoma, kad estų 
ir latvių susirūpinimas kįla dėl 
vis didėjančio Rusijos į jas 
spaudimo.

Suomijos laikraščiai praneša, 
jogei Latvijos prezidentas Ul
manis, kalbėdamas per radiją 
pareiškė, kad iš Latvijos gy
ventojų gali būti pareikalauta 
didelių pasiaukojimų artimoje 
ateity ir visų prisiruošimų stai
giai stoti kariuomenėn.

Ulmanis įspėjęs: kiekvienas 
vyras turi turėti supakavęs 
mažiausia dvejus marškinius su 
papildomais apatiniais marški
niais ir porą stiprių batų; jis 
dar pasakęs, kad jis nekalbėtų 
apie tuos dalykus, jeigu padė
tis neatrodytų rimta.
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NAUJIENŲ-ACME Tflepnota
ALRANY, GA. — Viesulas pusėtinai apgriovė rezidencinę miesto dalį. Apsk 

aičiuojama, kad žuvo 17 žmonių'

I

Į EGIPTĄ ATGABENTA DAUG 
KARIUOMENĖS

Vokietija ir Rusija 
pasirašė naują 

sutarti

P-NIA ROOSEVELTIENĖ KALBĖJO 
JAUNUOMENĖS KONGRESUI

SUEZ, Egiptas, vas. 12. — 
čia atgabentas didelis trans
portas kariuomenės iš Austra- 
ijos ir Naujosios Zelandijos. 
Kai kurie tų kareivių yra sū
nus karių, dalyvavusių mūšiuo
se Pasaulio karo metais.

Australijos ir Naujosios Ze-|li matyti.

landijos kariai atgabenti talki
ninkų armijai artimuose rytuo
se sustiprinti.

Kiek tikrai jų atgabenta, 
nepaskelbta. Stebėtojai gi 
ko, kad transporto laivų 
plaukė tiek, kiek tik akys

sa- 
at

Įspėja apie moteris 
šnipus Anglijoje TELEGRAMOS 

K LIETUVOS
vas. 
apie 
Vo- 

tapo 
valdžios pa- 
i su nacių

• RUSAI BOMBARDUOJA VIBORGĄ
HELSINKIS* Suomiją, vas.

12. — Rusai pirmadienį vėl 
bombardavo VibOrgą iš didžių
jų kanuolių, metančių sviedi
nius 25 
kanuolės 

’aiką.
Rusai

»eibė, kad suomių tvirtovių 
unija Karelijoje tapo sulaužy-

mylias tolumo, 
buvo nutylusios

keliais atvejais

Tos 
kurį

pa-

ta. Suomiai leido dviems kores
pondentams^ Press ir
vienam Amerikos rašytoj ui, 
atlankyti mūšių frontą ties 
Summa, kur rusų atakos yra 
smarkiausios. Korespondentai 
tikrina, kad linija nesulaužyta 
ir kad suomiai atmuša visas 
rusų atakas.

Atakos nesiliauja jau dvyli
ką dienų.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
12. — Autoritetingi amenys 
praneša, kad Rusija ir Vokie
tija pasirašė naują prekybos 
sutartį. Oficialiai įvykis busiąs 
paskelbtas pirmadienio vakar? 
arba antradienį. Laukiama pa
minėsiant ir sutarties detales. 
Bendrai gi kalbama, sutartis 
numato įiatų Vblci’ėtijdš' ir Ru
sijos apsimainymą reikmeno- 
mis, suderinimą abiejų šalių 
prekybos reikalavimų.

WASHINGTON, D. C., vas. 
12. — Sekmadienį vadinamam 
; aunuomenės kongresui kalbe- 
; o p-nia Rooseveltienė, prez. 
rloosevelto žmona.

Deutschland užga 
vęs miną

Tarp ko kita kalbėtoja pa
sakė, kad ji žino visus argu
mentus, kurie pateisina rusų 
siveržimą Suomijom Ji suži

nojo juos iš4pačių komunistu. 
Tačiau, pareiškė ji, invazija di
delės šalies į mažą pasilieka 
nepateisinama ir Amerikos žmo
nių simpatijos turi būti Suo
mijos pusėje, n

Prisiminusi apie 
Suomijai, p-nia

paskolą 
Rooseveltienė

nurodė, kad Jungt. Valstijos 
skolino pinigus Kinijai. O jei
gu pinigai buvo skolinami Ki
nijai, tai kodėl negalima duoti 
paskolos Suomijai?

Vadinamo jaunuomenes kon
greso vadai sako, kad jis at
stovauja 4,500,000 jaunuolių 
Amerikoje. Alfred M. Lilien- 
thal, gerai pažįstaąs kongreso 
veiklą, kalba, kad kongresas 
yra didžiausias burbulas, iš
pustas Amerikos jaunuomenės 
vardu; jis reprezentuoja tik 
mažą komunistų pataikūnų 
skaičių; kongresas sakosi at
stovaująs net tokias grupes, 
kurios .Visai jam nepriklauso.

LONDONAS, Anglija, 
12. — Anglijoje gyvena 
36,000 moteriškių gimusių 
kietijoje. Kai kurios jų 
areštuotos, sako 
reiškimas, ryšium 
šnipų veikla.

Britanijos kareiviai ir kari
ninkai, kurie gauna atostogų 
ir sugrįžta iš 'vakarų fronto, 
įspėjimai neišduoti paslapčių 
apie karo veiksmus. Jie įspė
jami ypatingai saugotis nepa
žįstamų moterų, kurios gali 
būti Vokietijos šnipai, 
šnipai, įspėjimas sako, 
šokių šalėse, baruose ir 
se viešbučiuose.

Moters 
veikia 

inažuo-

Danijoj stinga kuro
COPENHAGEN, Danija, vas. 

12. — Danijoj stinga kuro. Net 
karaliaus Čhristian rūmai ne- •1 1
turėjo karšto vandens. Pub’i- 
ka teatruose sėdi nenusivilku- 
si paltų.

KAUNAS, vasario 9 d. — 
Vidaus reikalų ministras gen. 
Skučas padarė viešą pareiški
mą, kuriame tarp kitko pasa
kė, kad iki šiol Vilniuje susek
tos ir likviduotos dvi lenkiškos 
organizacijos, kurios siekė gin
klo pagalba smurto, žymi dau
guma ateiviai. Saugant neutra
litetą, jokia svetimo elemento 
priešvalstybinė veikla nebus 
toleruojama, šio sąmokslo kal
tininkai perduoti teismui nu
bausti. Vilniaus krašte viešpa
tauja tvarka. ir ramybė. Dau
gumas gyventojų padėtimi pa
tenkinti, įvertina Lietuvos vy
riausybės darbus Vilniaus kra
šte yra visiškai lojalus, bei 
smerkia atėjūnų diversinius 
pasirengimus.

K

Paneigia gandus 
apie tarpininkavimą 

Rusijos-Suomijos 
taikai

Vokiečiai padėjo 
Suomijos tvirtovių 

liniją pastatyti

LONDONAS, - Anglija, vas. 
12. — Gaunamais čia praneši
mais nacių šarvuotis Deutsch- 
land užgavęs miną ir lengvai 
sužalotas. Jis dabar taisomas 
Vokietijos uoste.

Skandinavija n o r i 
tiesiogio susisiekimo 
lėktuvais su Ame

rika

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

VILNIUS, vasario 9 d.— 
Įvedama darbo prievolė viešie
siems miško 
Švenčionėlių 
tyse. Be to, 
savanoriai.

darbams Vilniaus, 
ir Trakų apskri- 
priimami ir darbo

vas.

HELSINKIS, Suomija, vas. 
12. — Suomijos užsienių rei
kalu ministeris Tanner paneigė 
žinias, jogei Jungt. Valstijos 
siūlosi tarpininkauti Suomijos- 
Rusijos taikai. Tanner neprisi
minė apie Jungt. Valstijų am
basadoriaus Maskvai, Laurencc 
Steinhardto, vizitą Pabalti; os 
valstybėms.

Atspausdino prez. 
Roosevelto pareiš
kimą apie Rusiją

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 12. — Sovietų laikraščiai 
sekmadienį perspausdino tūlo 
Rumunijos žurnalo straipsnį. 
Esmėje straipsnis sako, kad 
Mannerheimo tvirtovių liniją 
pastatė Vokietijos armija per 
paskutinius ketverius metus, 
Anglijai ir Francuzijai koope
ruojant.

Sovietų spauda akcentuoja, 
tad Britanija net nuo 1917 
metų esanti priešinga Rusijai. 
Tačiau ji nekritikuoja šiuo at
veju Vokietijos, nes šiandien 
Hitleris ir Stalinas kooperuo
ja.

Paskandino laivą 
plaukusi iš New 

Yorko
AMSTERDAMU Holandija, 

vas. 12. — Vokiečių submari- 
nas paskandino Holland-Ameri- 
can linijos laivą Burgerdijk, 
6,853 tonų, plaukusį iš New 
Yorko į Rotterdamą.

Hitleris ir Mussolini 
svarsto Welleso 

kelionę

vas. 12. 
laiku yra 
komisija, 

galimumus 
kursavima v

NEW YORK, N. Y 
— Amerikoje šiuo 
Skandinavijos šalii 
Ji teiraujasi apie 
atidaryti lėktuvų
tarp Amerikos ir Bergen mie
sto, Norvegijoje. Komisija šiuo 
reikalu atstovauja Norvegiją, 
Švediją, Suomiją ir Daniją.

Išgelbėjo 4 negrus 
nuo mirties

— Rusų atakos Karelijos 
fronte atmuštos. Suomiai su
naikino pirmadienį 72 rusų 
tankus. Suomiai vartoja su
daužytus tankus savo pozici
joms sustiprinti; Naujos rusų 
divizijos mestos į atakas.

■— Ryšium su pasirašymu 
naujos sutarties su bolševikais 
naciai kalba, kad ji atsversian
ti visus Vokietijos prekybos 
nuostolius dėl blokados.

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 12. — Sovietų žinių agen
tūra Tass pirmadienį paskelbė 
prez. Roosevelto kalbą, kurio
je jis pavadino Rusiją abso
liučia diktatūra.

Rusai paėmė dar 16- 
ką suomių fortų

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
12. — Pirmadienį Hitleris ir 
Mussolinis turėjo pasikalbėjimą 
per telefoną. Jiedu diskusavo 
prez. Roose'velto pasiuntinio, 
Sumner Welleso, kelionės Eu
ropon tikslus.

vas. 
pir- 
teis-

WASHINGTON, D. C., 
12. — Vyriausias Teismas 
madienį pakeitė Floridos 
mo sprendimą, nuteisusį ketu
ris negrus mirti. Vyriausias 
Teismas sako, kad negrų pri
sipažinimas buvo gautas kan
kinimu ir todėl teismo spren-j 
dimas, remiantis tokiu prisipa
žinimu, yra neteisėtas.

— Nacių politiniai smogikai 
padedami didelėse Vokietijos 
įmonėse. Partijos nariai skiria
mi šitoms pareigoms. *

Pataria boikotuoti 
Rusiją ir Japoniją

Chicagai ir apiei nkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra* 
nešauja:

Bendrai giedra; stiprus šiau
rės vakarų vėjai povai silprė 
ja; saulė teka 6:50 v. r., leid
žiasi 5:19 v. v.

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 12. — Sovietų karo komu
nikatas pirmadienį sako, kad 
raudonoji armija paėmė dar 
16 suomių fortų Mannerheimo 
linijoj. Pirmiau buvo pranešta 
apie paėmimą 13 fortų, tačiau 
tą pranešimą suomiai nugin
čijo.

Rusijos radijas . užtikrino, 
kad raudonoji armija išvaduos 
Suomiją iš dabartinio jos re
žimo ir suteiks jai “liaudies 
valdžią”, kuriai vadovauja Ot- 
to Kuusinen.

Japonija ruošiasi 
nutraukti sutartį 

su Holandija
TOKIO, Japonija, vas. 12. — 

Japonijos užsienių reikalų mi
nisterija painformavo, kad ji 
padariusi reikalingus žingsnius 
Japonijos — Holandijos sutar
čiai panaikinti; Dabar japonai 
ir holandai veda derybas. Jei
gu jos pasirodys nesėkmingos, 
tai esamoji sutartis išsibaigs 
rugpiučio 11 d.

Japonų ir kinų pra
nešimai prieštarauja

HONG KONG Kinija, vas 
12. — Kinijos karo vadovybės 
praneša iš Chunkingo, kad per 
paskutines tris dienas 16,000 
japonų buvo užmušta Kwąngsi 
provincijoje ir japonų pasitrau
kimas nukirstas Pingyan# apy
gardoje.

Kitą vertus,, japonai sakosi 
išmušę kuone visą kinų kariuo
menę Pingyang srity.

WASHINGTON, D. C., vas. 
12. — Jungt. Valstijų valdžia 
yra paskelbusi “moralinį em
bargo” siuntimui Japonijon ir 
Rusijon lėktuvų ir kitokių ka
ro reikmenų. Senatorius Nor- 
ris pirmadienį pareiškė, kad 
butų gerai praplėsti boikotą ir 
kitokioms rcikmenoms, siun
čiamoms Japonijai ir Rusijai. 
Be to, sako Norris, amerikie* 
čiai gerai padarytų paliovę pir
kti Japonijos ir Rusijos pre
kes.

ADDIS ABABA, vas. 12. -- 
Generolas Teruzzi, italų Afri
kos ministras, įspėjo kolonistus 
būti ( prisiruošusiais bet kokiai 
rizikai, kai Italija paskelbs ša

rvo tikslus pasauliui.

LONDONAS, Anglija, 
12. — Suez apylinkėn atgaben
ta stipri kariuomenė iš Austra
lijos ir iš Naujosios Zelandi
jos. Jei reikalas bus, talkinin
kai galės pavartoti ją prieš ru
sus arba prieš vokiečius Balka
nuose. Neoficialiai pranešama, 
kad iš Australijos ir Naujosios 
Zelandijos atgabenta apie 30,- 
000 vyrų.

HELSINKIS, Suomija, vas. 
12. — Rusai skelbia, kad Man
nerheimo tvirtovių linija pra
dėjo lūžti. Suomiai leido dviems 
karo korespondentams pamaty
ti liniją tose vietose, kurias 
rusai atakuoja. Mannerheimo 
linija, sako korespondentai, te
bėra nesulaužyta. Rusai prane
ša užgriebę dar 16 fortų.

LONDONAS, Anglija, vas. 
12. — Talkininkai kalba, Supi- 
ner Welleso kelionė Europpn 
esąs teigiamas žingsnis. Tačiau 
jie mano, kad Amerika turėtų 
visųpirma rūpintis Mlsteigimu 
normalių gyvenimo sąlygų po 
karo, o ne sąlygomis, kokiomis 
taika turėtų būti padaryta, nes 
Amerika nepadeda talkinin
kams kariauti.

LONDONAS, Anglija, vas. 
12. — Vokietijos lėktuvai pa
skandino du britų prekybinius 
laivus ir apšaudė kulkosvyd
žiais trečią. Norvegijos laivas 
tankas sužalotas.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
12. — Vokietijoje vis labiau 
jaučiamas trukumas maisto ir 
kuro. Laivas Cordillera pasie
kė Vokietijos uostą, išplaukęs 
iš Murmansko. Vokietija ir 
Rusija padarė naują sutartį, 
apimančią platų abiejų šalių 

| prekybos lauką.

Vasario 8 d. iškilmingai ati
darytas Vilniaus Universitetas. 
Prof. Mykolas Biržiška perėmė 
rektoriaus pareigas.

NEW YORKAS. — Lenkijos 
žydų Federacija vasario 1 d. 
laivu “Gundega” Lietuvon iš
siuntė naujų ir senų drabužių 
pabėgėliams žydams, viso 11,- 
600 svarų. Be to, gavę vienos 
žydų jaunimo organizacijos iš 
Vilniaus prašymą, kabeliu per
siuntė jai 500 dolerių.

Lietuvos žydų Federacija, 
nors ir žymiai mažesnė, jau 
išsiuntė kelias dideles siuntas 
drabužių iš Bostono, Philadel- 
phijes ir New Yorko. Siuntė ir 
pinigais, viso 1,400 dol., iš jų 
1,000 dol. per Lietuvos Gen. 
Knosulatą.

Abiejų Federacijų akcija bus 
žymiai praplėsta ir išvystyta.
1910.11.10 d.

PILDOM
INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.
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SL1UPTARNIA1
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyveninio tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

šitą tiesos ir kovos roinaną skiria dr. Jonėi Šliūpui

da-

pa- 
he-
po

(Tęsinys)
Prasidėjo, jo išganymu ir ti
kėjimu, pati baisioji vidurnak
čio valanda — visokių vaiduo
klių bastymosi laikas. Vis deL 
to, nors ir tirtėdhmės višAS iš 
baimės, susmigo abiem akim 
į pravirą langą, einančio per 
kalnus mėnulio nuskaidrihtą, 
laukdamas, bene tik ims ir' 
šmėkštels velniūkštis su mai
šu pinigų. Visą valandą jis 
taip išvirpėjo, išspoksojo. Tik 
kai laikrodis išmušė pirmą, ta
da atslūgo. Bet visši atsileisti 
ir užmigti vis dar nebegalėjo. 
Tai labai palengvėle išlipo iš 
lovos, pasižiurėjo palovėn, už 
skrynios ir, pagaliau, pro lan
gą, spėliodamas, ar tik nebus 
aitvaras maišą dolerių atne
šęs ir po langu pametęs. Kišo 
ranką pačiupinėti, žirtofcna, ir 
nutverti, jeigu tik butų kas 
palikta .. . Bet—tik kapt, ir 
nutvėrė jo ranką, ir pašėlu
siai sucypė! Ištraukė apdras
kytą ranką ir šoko lovon, ne
sitverdamas baime ir užsp Aus
damas patalais nosies angas, 
nes jam dabar atrodė, jog vi
sas kambarys užtvino pragaro 
atmosfera ir trenkė jo uoslę 
stipriu degančios sieros kva
pu...

—Rokai, ar tai tu dar ne
miegi?—klausė išbudintas An
tanas.

migsi taip greit,—atsakė Ro
kas, visai ką kitą begalvoda
mas.

Antanas apšiVettė ant kito 
šono ir vėl užmigo. O kokas 
galvojo, stebėjosi ir sielojosi. 
Bet nei sugalvoti, nei atsiste
bėti negalėjo, kokią baisią ga
lią turi turėti šliuptarnių 
ruojamas amerikoniškas 
tonas, kuris apdraskė jam 
ką, visai

ado-
v — se

rali-
nepaisydamas n ji 

ražančiaus, nei keletos porų 
nei, pagaliau.Škaplierių, 

stambaus misingiriio kryželio 
su relikvijomis... O visa tai 
jis turėjo Ant sAvo kūno, po 
marškiniais. Tuoj atšovė į jo 
atmintį išpažintis, kurios jis 
labai rūpestingai priėjo Lie
tuvoje tik ką prieš išvažiavi
mą ir išpylė kunigui į ausį 
viską, ką tik težinojo iš viso 
savo skūrdaus gyvenimo. Va
dinasi, jis buvo labai drūčiai 
apsidraudęs ir, jo galvojimu 
imant, pačius geriausius poli
sus—išrišimą ir palaiminimą— 
gavęs. Bet čia niekas negelbė
jo... ' ■

—Banibizų žemė, šliuptarnių. 
namai,—piktai iškošė pro kie
tai sukąstus dantis Rokas, 
dvasiškai labai perkaitęs.

savo

kieno 
lango

—Naujas kraštas, svetimi
namai, Antanėli, kur čia beuž-

LIETUVIŲ KALBOS

niurkydamas savo galvą ilgo
mis prietarų rankomis, per vi
są nakti akių nesudėjo.

O aušra jau plito, apsėdama 
kalnus, namus ir Roko su An
tanu kambario langą blandžia 
ankstybo ryto šviesa.

Rokas norėjo atsikelti, pa- 
žiurėti už lango, bet bijojosi, 
kad neišbudinus Antano.

Prie 
of

Pritaih^ta Amerikos Lietuviams 
Sutaisė Dr. D. Pilka

Lietuvių Kalbos Mokytojas 
Massachusetts Department 

Education
Gramatika yra sutaisyta pagal ge
riausius lietuvių kalbos žinovus. Ji 
yra labiau pritaikyta Amerikos lie
tuviams, ypač jaunesniems, susipa
žinti su savo kalbos taisyklėmis. JI 
turi pagrindinių žodžių paaiškini
mą angliškai. Ji taipgi turi arti pus
antro tūkstančio veiksmažodžių žo
dynėlį su nurodymu jų asmenavi
mo ir anglišką definiciją.

Kaina su Prisinntimu $1.00
Tuojau gaukite “Naujienose’, 1739 
South Halsted St.. Chicago, 111, arbd 
pas Dr. D. Pilka, 528 Columbus • 
Avė., Boston, Mass. 1

Bet Antanas ir taip nubudo. 
Laikas, ihat, jau buvo keltis 
ir darban eiti. O pamatęs, kad 
Rokas nemiega, pablyškęs, su 
patįsusiu veidu, tuoj paklau
sė :

—Rokai, tai tu taip ir ne
miegojai per visą naktį?

—Naui« žemė, nepriprasti 
namai—ne ta i n jau lengva be
užmigti, Antanėli. Bet išsimie- 

! gosiu, per akis išsimiegosiu 
• kitą naktį,—atsakė Rokas, tei-

COPR. »9*o, NEEOUCAAFT SERVICE. INC.

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2446
No. 2446-^-1 šsiuvin ėjimai baltiniams.

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avehuė 

Telefonai) PORTSMOUTH 9022 
POCAhQNTAS Mine Rūn iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65

5 tonus ar daugiau ............................... ■
PETROLEUM ČARBON COKE $7.75
Perkant 5 tortus ar daugiau Tonas ■

Sales Tdx ekstra

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.

| 1739 So. Halsted St. Chicago. Al.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.. 
z

I Vardas ir pavardė ......................................... ............

No. 2446

Ik

Adresas

Miestas ir valstija.

Kokios Rūšies Liuo- 
sųotojas Yra Ge
riausias Vaikams

Nepakenčiamas, neskoningas Valytojas yra 
ilžtelttinai blogas suaugusiems. . feet lai
kams —- jiš vlfcai neįmanomas. Vaikytas 
liuoiiiidtOjas, bė abejo, t'ui'etų būti veiklus, 
bot švelnus ir malonus priimti.
Užtat milijonai protingai galvojančių mo
tinų savo vaikams vaitoja Ex-Lax. . Del to. 
kad Ex-Lak yrit paturimas liuosuofoj&s — 
liuosuotojas, kuriuo gallmb. pasitikėti.
Jaunuoliai mČgsta jo gai'dų Šokoladini sko
ni, jo lengva Ir patogų veikimą. Motinos 
žino. ka<) Ex-Lax paliuofeubja vidurius taip 
tikrai, kaip ir kiekvienas sti'pAs lluosuo- 
tojus, duodamas vaikams.
Per 30 fnetų Ex-Lax yra Amerikoje mė
giamiausias liuosuotojas. Jis kaštuoja tik 
10c. ar 25c. dėžutei kiekvienoje vaistinėje.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
AT8ISAKYKIT JJ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
įsitempkite irides ?,E-X-L-A-X’* ant 
dėžutės ir kiekvienos plyteles. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originali© Ex-Lax.

sybės šviesos savo akyse 
bar nebeturėdamas.

—Tai nors dabar gerai 
miegok, nesikėlk. Kaip gi, 
miegoti per visą naktį iš
tokius keliohės? Gulėk ramiai 
Jr miegok, vū, šitaip,—'kalbėjo 
Antanas, patraukdamas aukš
tyn patalus ir plekšendamas 
Rokui per petį.

—Aukso žmogus. Aukso šir
dis. A, kad .ne tie pagedėliai 
šliuptaroiai. A>, kad jo dūšia 
nebūtų parduota. A ... —duk- 
sėjo Rokas.

Paskuni, pilglilėjęs valandą 
kitą, išlipo iš lovos su nemi
gusia galva, sumetė atsiklaupęs 
poterėlį, atkalbėjo maldas ryt
metines ir labūi nedrąsiai žen
gė į virtlivę visas apsiblausęs, 
su iš alkusiom! s miego ir at
gaivos akimis.

šeiniininkė labai šiltai pasi
tiko jį su labu rytu, parodė, 
kur nusiprausti, padavė rankš
luostį ir paklAUsė :

—O kaip, ar gerai miegojote 
musų kontrėj?

—Dėkui, pony te, gerai—la
bai gerai—dėkui,—laužė 
liežuvį ir sąžinę Rokas.

—Antanas sako, kad 
tai katė ateina prie jo
ir monkinasi per naktį, neduo
dama jam miegoti.

—Tai nieko, pony te, nieko. 
Aš visai jos negirdėjau. Aš 
miegojau—kaip primuštas.

Pasižiurėjo Rokas į ranką, 
kurion kate buvo vidurnaktį 
įsikibusi, ir—suprato, kad tai 
nebuvo trkrasai velnias. O 
luomsyk jo galva vienu velniu 
tikrai palengvėjo. .. Norėjo jis 
smarkiai nusispiauti, taip ta
riant, ant pereitos nakties iš
gąsčio, kad tuo apsidraudus 
nuo rožės, kuri, sako, susi
metanti į žmogaus veidą arba 
ir kitą kūno dalį nuo perne
lyg didelio persigandimo, bet 
pamatęs, kad visur švaru, su
sigėdo ir rožę sudraudžiančias 
priemones sau už dantų pasi
laikė ... Jis jautėsi. vįsąi ne 
savas esąs ii', /trąjįkte į 
save traukėsi, put^ šaVįs ieš
kodamas. Ir kaip gi ne? Juk 
namie, būdavo, tuoj apspin
ta, apgula jį vaikai, visko klau
sinėja, prašo, juokiasi, verkia, 
o dabar—nieko. Patys ma
žiausieji, būdavo, kelnių kiš
kas tampo, jam prislenkus, 
usus pešioja, plaukus taršo, o 
dabar—kaip pustynėje .. .Kam
barys čia, tiesa, labai didelis, 
šviesus ir jaukus, grindys me
dinės, labai švarios ir lygios, 
bet kas iš to, kad nėra kam jo
mis lakstyti, čiurinėti ir da-da, 
da-da kartoti. Taip, nėra kam. 
Be to, namie, būdavo, sukinė
jasi aplinkui sava, priprasta 
žmona, tai ir jautiesi, kaip 
tikrai namie, o čia—svetima, 
matyti, bevaikiška, švariai ap
sitaisiusi, atrodo, lyg į baž
nyčią ar vestuves eiti... Et, 
sėdo Rokas prie lango ir įka
lė savo akis į stiklą, pro kurį 
buvo matyti bažnyčia ir dide-

jo ypatingai užakcentuėti. 
Bendrai imant, moteraitė būvo 
daili pažiūrėti ir maloni pasi
šnekėti. Kilimo ji buvo Višty
čio, kur gerokai pramoko len
kiško žargono maža būdama, 
bet čia su juo nebesirodė, bi
jodama, kad nepradėtų ir ją 
pravardžiuoti “polack” arba 
“polahder”, kaip dažniausiai 
pravardžiuoja Amerikoje len
kus. Mergiškoji jos pavardė 
buvo Anelė Jurkytė, bet dabar,

žinoma, ji vadinosi “misis” 
Galdikienė.

Rokas, pirma ėmęs peilį ir 
šakutę, persižegnojo ir kažką 
be balso kalbėjo, nes aiškiai 
buvo matyti, kaip krutėjo jo 
lupos ir ūsai, šeimininkė tuo 
tarpu pakėlė savo lupų kerte
les, truputėlį primerkė akis ir 
stipriau smeigė šakute lašinu
kus su kiaušiniais. Šaipytis ji 
iš koko maldos nenorėjo, oi ne, 
bet ir sunku buvo jai susiturėti 
bematant tai, kas Amerikoje 
Aet ir labai tikinčiųjų tarpe 
nėra praktikuojama. O ji jau 
septynerius metus Amerikoje 
buvo išgyvenusi ir šį bei tą 
mačiusi bei patyrusi. Tiesa, 
mieste ji gyveno labai nedide
liame, bet vis tik su trimis į- 
vairių sektų bažnyčiomis, dve
jetą mokyklą, Aukštoka raudo
nų plytų rotušė, kur kampinin- 
kavosi policijos huovadija, tei- 
smabutis ir kalėjimas, trimis 
tužirtais “sūliuiių”, dviem san
dėliais degtinės ir vienu kino 
teatru, kurį visi vadino “nicke- 
lionia”. Tai, kaip mAtote, mie
stelis neturėjo kuo, išskiriant 
smuklių apstybę, pasigriti, vis 
dėlto Vištytį prašoko.

Kalbėjo juodu labai nedaug 
ir lėtai tevalgė Abudu buvo 
miesČionys, tai stalo manieras 
žinojo.

Šeimininkė, kiek kartų dirs-

3EESE

Nepaprastas Palengvinimas Y J? SIEDLINSK1
Reumatiškų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų į 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimų . 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų | 
skaudčjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expclleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- . 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-ExpeUerię. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Garsinkitės “N-nose” 
Mrs. A. K. JARŪŠZ

PHYSICAL 
THERAPY

and MIDWIFE
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 v. 
ryto Iki 5:00 v. popiet 
Nuo 6:00 iki 0:00 vak. 
Treč. ir I’enktad. nuo 
12:00 iki 5:00 ir 6:00 

iki 0:00 vai. vakaro
Šeštąjį, ir Sekm. pagal 

sutarti.

AKIŲ SPECIALISTAI

DENT1STAS
P’rm., Tręčiadienį, sesiadienj

.631 So. Ashland A ve
Tel. YARDS 0994

Antrad., Ketvirtad Penktadien, 
4143 So. Archer Avė 

Tel LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. '
i

H

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

j 
rDR. BRUNO J.

ZUBRICKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.' 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—L 
vakaro/ trečiadieniais ir sekmadiv- 

/niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

vo sieloje pasakė:

—Koks nedrąsus grinorius 
koks nedrąsus. Pirmą kark 
tokį bailų gri norių tematau 
pirmą.

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

Mmb,ulance'.
, DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

lia bažnyčios buvo parapijinė 
katalikų pradžios mokykla.

O šeimininkė jau baigė ruo
šti pusryčius ir pradėjo nešti 
juos į stalą. Ji pati buvo dar 
nevalgius, tai valgė kartu sū 
Roku. Ji atsisėdo tiesiai prieš 
jį ,lotai kramtė, šio bei to apie 
Lietuvą klausinėjo, gana daž
nai perlėkdama jį švelnučiais 
savo žvilgsniais. Ji dėvėjo aly
vinę suknelę ir kyšėjo lelijėtą 
labai šviežią prikyštę. Jos plau
kai buvo tamsiėi raudoni, 
aukštu kuodu sušukuoti, kdip 
tuomėt buvo labai madinga. 
Mett| galėjo būti jau dvide
šimt šešerių, vidutinio aukštu- 
inO, su neišpurpUsiu pilvu ir 
krūtimis, nors toli gražu1 ir ne 
plokščiakrutinė, kokių Ame
rikoje tėra galybių galybės. 
Šypsojosi natūralia, dar nėpa- 
gadinta šypsena, tik retkar
čiais pasaldinta peralkusios 
bevaikiškos moteriškės širdies 
meduiiii. Kalbėjo lėtai, kar
tais įiutęsiaūiah inatyti, jau iŠ 
mažens buvo pratusi akėėn- 
tuoti žodžius, kuriuos ji uorė-

u.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 inetų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

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

ir susitarus.

u: 
'4

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

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 242)

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299.

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

SU POVILU BALTIMIERU*

DR. G. SERNER
Ų GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
ntaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
uhou9 ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Tei. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 T

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
69o0 So. llalsteu St.

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

K1TA1AUČIA1

Aniiiiiiiiiiiii'ttiiii ’iiitiiiiit'iiliiii

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
tiiiiiiiiiiiiOiliiiii'niiiiiiiiiniiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TUltlME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Phone CANĄL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
i& RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

M

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 2$rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Lašt 108th Street Tel. Puhman 1270

ALBERT V. PETKUS
1704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
<307 Lituanica Avenue Phone Yards 490*

•: •' * i 1 , . i \

ANTHONY B. PETKUS
4834 So. AVestern Avė. Phone Grovehill 0142
’410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LlULĖVIčItTS
lįJ48 S. Califorjiia Avenue -y Phone Lafayette 3572

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residcnce Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVJENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsucki Le Van

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Mamų telefonai* Rrnnmvick 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.

«

K. P. GUG1S
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn 

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

St.
1824
3395

Garsinkitės “N-nose”



Antradicn., vasario 13, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

VILNIUI REIKALINGA PARAMA
Buvę žmones,” kuriems šelpti reikia 65,000 litų kasdien, 

o lietuviams pabėgėliams šelpti V.K.R. Draugijai rei
kia 400,000 litų kas mėnuo. — Neturtingų mokslei
vių pusryčiams 63,000 litų kas mėnuo. — Iš nualin
to Vilniaus nedaug tegausi. — “Vilniaus Raktui” 
reiks atrakinti visų lietuvių širdis ir kišenes. — V. 
K. R. Draugijos darbui keliolikos metų planas.

T«Uo man dalyvauti gruodžio linkui karo tragedijos paliktas 
m. 1) d. Vilniaus Kraštui Rem- skurdas ir žmonių kentėjimai, 
ti Draugijos Vyr. Komiteto po- Vis dėlto komitetas ir čia paro- 
sėdyji Prekybos, Pramonės ir.de gražų mostą, skirdamas lėšų 
AmatibRumuose Kaune. Pirmi- Vilniaus varguomenei Kalėdoms 
ninkav> draugijos garbės pir- ir kelių bendrabučių vaikų eg- 
mininkb ponia J. Tubelienė ir lutėms ir kuklioms Kalėdų do- 
Dr-jos pirmininkas Dr. J. Na- vanėlėms.

Vilniuje šiandien svarbus 
•dinamųjų karo atbėgėlių k 

kaip simas. Jų Vilniuje yra 1;

va-vakas. Svarstė einamuosius rei
kalus.

Komiteto posėdžiuose, 
sprendžiau ir iš šio susirinki- daug. Jie visi — be pastogės, 
mo, kyla guviausi ir opiausi Vii- 1)C duonos, be darbo, daugelis 
niaus ir jcAsričių reikalai, ku-Jr 1)C drabužių.
rieins šiandien tenka duoti • Daugumas tų albėgėlių be jo- 
daug rimto ^įsirupinimo, darbo 
ir aukų.

šiame prieškalėdiniame posū-

artėjančių švenčių nuotaikos 
l.uusmas - ką ir kaip pada
ms, kad atžymėjus 4 pirmus as 
\ i mečių Kalėdas neprikl iuso-

kios vilties ateičiai. Tai yra tik- 
I ri buvę žmonės. Bet ir jie, ligi 
dar krutinėję plesdena širdis, 
nori ir, kaipo žmonės, turi tei
sės gyventi. Reikia ir juos šelp
ti. Jų šelpimo darbą, kiek tai 
liečia svetimšalius ne L’etuvo; 
piliečius, vykdo Lietuvos Rau-

Šts klausimas bent šiais pirmų
jų Kalėdų metais nebuvo išsprę
sta taip, kaip kom.teto nariai 

o širdyse ir butų pageidavę. 
. csa, šventė, nuotaika gražus 
Ja ykas, tačiau ne visada gali
ma laimingai nusiteikti, kai ap-

MADOS

4377
No.

rims
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 co
lių per krutinę.

4377— Suaugusioms mote- 
kostiumas. Sukirptos mieros

čiai kaštuoja 18 centų, o 14,000 ti greitai bus oficialiai paskelb- 
vaikų pusryčiui reikia 2,520 Ii- ta, tai yra Vilniaus Raktas, ku
tų kas rytas, arba, skaitant ine- rio planą rūpestingai vysto Dr- 
nesyje 25 mokslo dienas, 
menuo tam reikalui draugija ■ Privačiai pasikalbėjęs 
turi išleisti 63,000 litų.

Toliau tame pat V.K.R. Drau- turės Vilniaus Raktą, gaus 
posėdyje buvo Vilniuje ir tam Tikrų privilegi

jų, apie kurias galėsiu praneš
ti kita proga.

Čia komiteto susirinkime nu
tarta įteigti Vilniaus Rakto 
sekciją, į kurią bus pakviesti 
žymus Lietuvos veikėjai ir čia 
gyveną amerikiečiai.

Iš esumų V.K.R. D-jės žinio
je aukų daug jų jau paskirta 
įvairioms labdaros įstaigoms.

Šiame komiteto posėdyje bu
vo skiriamos aukos Vilniaus 
Moterų Komitetui, Švenčionėlių 
savivaldybei, Vilniaus 
loms ir

kas jos pirmininkas Dr. J. Navakus, 
su Dr.

Navaku, sužinojau, kad visi,

gijos Komiteto 
iškelta visa eile kitų klausimų. 
Čia teko girdėti, kad karo tra
gedijos užkluptų žmonių var
gui mažinti komiteto lėšos yra 
dar labai kuklios, sulyginus jas 
su tais reikalais, kuriems komi
tetas norėtų ir turėtų padėti. O 
kiek tos tragedijos aukų! Yra 
Vilniuje ir Vilniaus krašte sene-

rios savo išlaikymui jau nuo 
seniai nieko iš niekur nebegau- 
dąvo. Yra moksleivių šelpimo 
klausimas. Yra kultūros įstaigų 
išlaikymo ir šelpimo klausimas.

Visa lai reikia dabar mums 
perimti ir savo jėgomis ir ištek
liais aprūpinti, o lėšų tiems rei
kalams iš nualinto Vilniaus ir 
jo apylinkių negalima gan Ii. 
Keikia tų lėšų ieškoti labdarin
goje visuomenėje, reikia jų pra
šyti Amerikoje ir kitur.

Graži priemonė aukoms rink-

žydų visuomenė pasirodė Lietu
vai lojali ne tik dabar dalis žy
dų buvo lojalus Lietuvai ii’ len
kų okupacijos laikais.

Pranešdamas apie šį V.K.R. 
Dr-jos komiteto posėdį, esu įsi
tikinęs, kad ir Amerikoje įsi
kurs panaši draugija arba komi
tetas su skyriais visuose naujo
kynuose. Kaip, kuriuo bildu tai 
padaryti, spręs patys amerikie
čiai ,— jie turi daug patyrime 
organizuotis ir veikli, čia tik 
norėčiau prie užbaigos pakarto
ti tai, ką sako Lietuvoje, bū
tent :

Vilniaus kraštui remti drau
gijos darbas yra milžiniškas už
simojimas keleriems, ar gal ir 
keliolikai melų.

Per devyniolika metų lanko
me Vilniaus, pagaliau jį jau tu-

mokyk-• rime, dabar musų pačių ranko- 
žydų organizacijai “O;se jo likimas, ir mes patys tu- 

. Čia turiu suminėti, kad V. rime nesigailėti darbo ir lėšų, 
K. R. Dr-jai-renka aukas ir žy- kad jis sutaptų su visa Lietuva 
dų visuomene, todėl, ir ji turi ir amžinai butų nebeatsk’rianui 
teisės tikėtis'paramos savo rei--jos dalis, 
kalams iš bendro iždo. Vilniaus' Tuo tikslu dirbti

Ką žmonės 
mano

SVARBUS PATARIMAS AME 
RIKOS LIETUVIŲ VISUO

MENEI

ir aukotis 
--------------------------- ;------------Įyra pareiga visų lietuvių taip 
Pirkite tose krautuvėse, ku- Lietuvoje, taip ir užsieniuose.

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Nemažai lėšų duoda Ameri
kos Hooverio Komitetas ir pa
saulinė žydų organizacija — 
“Joint”, kurios atstovas Kaune 
yra amerikietis p. Beckelman.

Viso atbėgėlių L:etuvoje su
registruota apie 19,000. Iš jų žy
dų yra apie 9,000, lenkų apie 
6 000 ir lietuvių aipe 4 000. Vy-■ 
rų albėgėlių yra 65%, moterų 
?5%. Tarp 5 ydų moterų pro- 

nt'is yra didesnis, vyrų mažės

, ež kaitytume, kad vienam 
mogui išlaikyti (piaistuJ; pa- 
togei, drabužiams, medicinos 

pagalbai e‘c.) reikia 100 litų 
mėnesiui, tai tam athėgėlių skai
čiui reikia nemažiau 1,900,000 
litų mėnesiui.

Vilniaus kraštu' remti drau
gija savo statute numato remti

Lietuvai Vilniaus krašto pilie
čius. Jei sakysime, kad tokių

ALLAN
JONĖS

Didesniam malonumui judžiuose 
matykite Paramount's Ypatingą Pritraukimą 

THE GREAT VICTOR HERBERT 
su žvaigždėms ALLAN JONĖS ir 

Mary martin
Didesniam rūkymo malonumui gėrėkitės 

CHESTERFIELD’S Ypatingais Pritraukimais 
...TIKRU LENGVUMU ir GERESNIU SKONIU M

SgĮįS

z* . • *

Šiemet minint Lietuvos 22 
metų nepriklausomybės sukak
tuves Amerikos lietuviai turi at
minti vieną itin svarbų dalyką: 
Lietuvai atgavus iš Sovietų Ru
sijos Vilniaus miestą ir penktą 
dalį teritorijos, kurią lenkai bu
vo smurto keliu nuo Lietuvos 
1920 melais atplėšė, pasiliko ja
me dar vienas didelis skaudu 
lys, kurį jei dabartinė Lietuvos 
valdžia jo nėišpiaus laukan, ta 
jis gali užnuodinti visą Vilniaus 
kraštą.

Tas skaudulys yra tai Romos 
popiežiaus paskirtas lenkų arki
vyskupas Jalbrzykowskis. Tas 
biaurus lenkomanas ir didžiau
sias Vilniaus krašto lietuvių e- 
dikas, persekiotojas ir lenkinto
jas, kuris per visą lenkų okupa
cijos laiką lietuvius terorizavo 
dar ir šiandien Vilniaus vysku
po krėsle tebesėdi.

Lietuvos dabartine valdžia, 
matyti, yra labai nuolanki ne 
tik Romos popiežiui, bet ir len 
kų nusususioms bajorams, lodė 
jinai iki šiam laikui tą biaurų 
lietuvių persekiotoją ir kankin 
toją tebelaiko. Tačiau mes ame 
skiečiai negalime pakęsti tokie 
Lietuvos valdžios vergiško nuo- 
iankavimo kaip Romos popie 
žiui, taip ir tam lenkų bajorų 
įnagiui arkivyskupui Jalbrzy- 
koveskiui. Mes Amer.kos lietu
viai turime reikalauti, kad Lie-

AKINIAI VISOKIOS MADOS 

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

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

Furniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
terniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darba* 
garantuotas.

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

— iš stoties —

Išgirsit 
muziką

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

Kasdien 
iki

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

vėliausias žinias, 
. ir kitus įdomius 
pranešimus.

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

CNOS Pattern Dept.
YiaJsted St., Chicago, 111.

NAVJJJ
1739 S.

čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzd} No.... ........
M i eros __________ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

V

tiktai 4,000, tai tik šiam tikslui 
draugijai reikia 400,000 litų kas 
mėnuo.

Po to pirmoje eilėje eina 
moksleivių šelpimas, bendrabu
čių išlaikymas. Jaunimas yra 
musų ateitis, dėl to svarbiausią 
dėmesį reikia kreipti į jo auk
ojimą, maitinimą ir sveikatą.

Mokinių šelpimo klausimas y- 
ra itin svarbus — praūžusio 
įer Vilniaus kraštą karo audros 
sutrikdė visą gyvenimo organi
zaciją ir labai skaudžiai palie
tė krašto moksleiviją.

Komiteto posėdyje dalyvavo 
Švietimo Ministerijos atstovas p. 
Vyt. Tumėnas, paskirtas Vil
niaus Kraštui Remti Draugijos 
moksleivių šelpimo sekcijos pir
mininku. Jis referavo, kad Vil
niaus mieste apie 6,900 moki
nių (pradžios mokyklose) jau 
šiandien būtinai reikalingi pa
talpos. Visame Vilniaus krašte 
okių suvargusių mokyklinio 
amžiaus vaikų yra žymiai dau
giau. Jų šelpimas butų tiksliau- 
ias per tėvų komitetus, kurie

• e.kia prie mokyklų. Skubios! 
pašalpos reikal ngų vaikų skal

us siektų net ligi 20,000.
Dėl pavyzdžio kai kuriose 

mokyklose neturtingų tėvų vai
kai gaudavo šiltus pusryčius, 
karo metu pusryčių teikimas 
buvo nutrauktas. Dabar — pra
ėjus pertvarkyti visą tos sri- 
:es gyvenimą, ir šį klausimą
ilniaus Kraštui Remti Draugi

ja turės aprūpinti.
Manoma, kad tuojau bent 14,- 

' 000 vaikų turės gauti tos rųšies 
pagalbą, ir tam reikia pinigų. 

| Pavyzdžiui, vieno vaiko pusry-

engvumas
Geresnis Skonis

yra Chesterfield’s Ypatingi Pritraukimai
Tikra Kombinacija pasaulio 

geriausių cigareto tabakų j Chesterfield 
suteikia jums dvi ypatybes kurias gau
nate nei viename kitame cigarete ... 
Tikrą Lengvumą ir Geresnį Skonį.

Virš to, Chesterfield suteikia jums daug 
vešesnį uzsirūkymą.Jūs negalite, nupirkti 

geresnį cigaretę

Cbpyrifht LKKrrr & Myirs Tobacco Co.

MARY 
MARTIN

t u vos valdžia jį tuč-tuojau pa
šalintų iš Vilnius vyskupijos.

Tekį reikalavimą mes turime 
padaryti kaip tik dabar, m;nė 
darni vasario 16 dieną Lietuvos 
22 metų ncpriidauscmy: ės su
kak tavęs. Tuos re.k^lavimu 
turi padaryti visos Amerikos 
lietuvių kolonijos, kurios tikta 
rengia 16 dieno*, apvaikščioji- 
mą. Reikalavimai gali būti pa
daryti rezoliucijos formoje. Jie 
turi būti siunčiami Lietuvos At
stovui Washingtone ir Lietuvos 
Ministrų pirmininkui A. Mer
kiui.

Gana jau yra nuolankauti 
musų bjauriems priešams, jie 
turi būti pašalinti kuo greičiau
siai. —Susipratęs Katalikas

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
•‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai 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 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Karo Žemelaoiai*

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje 
vra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di- 
lumo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15c.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

(Adresas)
Į* ' (Miestas ir valstija)

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

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

V

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

NAUJIENOS
f 1739 S. Halsted St

Chicago. III.

Vanda*

adresai.
i

1 Valstija----------- ----------- --------------
I I

ir.de


NAUJIENOS, Chicago, Dl. Antradien., vasario 13, 1940

by

NAUJIENOS
The LlthuanlAn Daily Neva 

Published Daily Except Sunday
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street * 
Telephone CANal 8500.

$5.00
$5.00
$8.00

1c per

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
copy.

Utaahyw» kana;
Chicago je—paštu:

Metams_______________
Pusei metų
Trims mėnesiams__ _____
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ________

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija_______ ___

' Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse

$8.O«i 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI., under the act of 
March 3rd 1879.

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

Metams ---------------------...... $5.00
Pusei metų ___ ___ —_____ 2.75
Trims mėnesiams_________1.50
Dviem mėnesiams -------- — 1.00
Vienam mėnesiui------------- .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams  $8.00
Pusei metų ______-________4.00
Trims mėnesiams —J---- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Suomiai gauna pagalbą
Galų gale, Suomija pradėjo gauti daug pagalbos iš 

užsienio.
Amerikos žinių agentūros United Press atstovas, 

Webb Miller, kuris išbuvo du mėnesiu Suomijoje, prane
ša iš Stockholmo (Švedijos), kad suomiai gauna iš sveti
mų šalių daug daugiau pagalbos karo lėktuvais, negu 
dauguma žmonių mano. Tos pagalbos dėka suomiai pa
jėgę atmušti pirmąją sovietų atakų, stadiją prieš Man- 
nerheimo liniją.

Webb Miller tikisi, kad ne vėliau, kaip per du mėne
siu, suomiai turėsią pakankamai naikintuvų (greitų lėk
tuvų, kurie naikina bombų mėtyto jus) sustabdyti masi- 
nius bolševikų bombonešių skraidymus fronto užnugary-

Jeigu tai tiesa, tai yra viltis, kad Stalinui nepavyks 
sudaužyti dinamitu suomių kraštą!

Sovietų armijos mechanizacija gera
Tas pats United Press atstovas nuneigia pranešimus 

kai kurių užsienio korespondentų, kad mechaniškieji rau
donosios armijos pabūklai esą labai prastos rųšies. Jisai 
sako, kad tai netiesa. Rusų artilerija esanti “puiki”) ru
sų tankai “geri” ir rusų lėktuvai mechanišku atžvilgiu 
esą “pirmos rųšies”.

Bet, nežiūrint to, kad sovietų armija mechanizacijos 
atžvilgiu yra gerai aprūpinta, vistiek Suomijos kareiviai 
jos atakas sugebėjo iki šiol atmušti. Iš visų raudonosios 

- armijos atakų phr du su puse mėnesių smarkiausios bu
vo atkreiptos prieš suomių įtvirtinimus (Mannerheimo 
liniją) Karelijos sąsmaukoje.

Webb Miller sako, kad bolševikų pastangos čia buvo 
nesėkmingos. Bet jisai mano, kad atakos prieš Manner
heimo liniją nepasiliaus, nes Maskva nori, kad ir čia dar 
taip, laimėti pergalę, pirma negu užsienio teikiama suo
miams pagalba pasidarys pilnai efektinga.

Tai kodėl gi rusai nestengia Suomijos užkariauti, tu
rėdami gerai įrengtą karo mašineriją? Kodėl suomiai ga
lėjo daug menkesniais karo pabūklais atsilaikyti per pus
trečio mėnesio, tuo tarpu kai Lenkiją vokiečiai sumušė 
per dvi savaites?

Matyt, kad sovietų armijos silpnumas reiškiasi dau
giausia morališkoje pusėje. Tur būt, yra negabi sovietų 
karo vadovybė ir stinga pasiryžimo raudonosios armijos 
kariams.

KAIP MAITINASI DARBI
NINKAI ĮVAIRIOSE EU

ROPOS ŠALYSE

Rašydamos apie darbininkų 
gyvenimą, “Lietuvos žinios” 
pastebi, kad darbininkai Lietu
voje maitinasi palyginti neblo
gai, bet darbininkų butai Lie
tuvos miestuose esą netikę: bu
tai dažniausia ankšti, nepakan- 
<amai šviesus, žiemą šalti, be 
reikalingų patogumų ir t.t. Ir, 
nežiūrint to, kad tie butai blo
gi, vistiek jie esą brangus ir 
rimtai apsunkina darbininko 
jiudžetą.

Su maistu esą daug geriau:
“Atrodo”, sako Kauno 

dienraštis, “kad geriausioje 
bukleje pas mus gyventojų 
mitybos reikalai: visų reika
lingiausių produktų pas mus 
pakankamai gaminama; jie 
nėra brangus, todėl jais gau
siai apsirūpina ne tik turtin
gesnieji gyventojų sluoksniai, 
bet ir neturtingesnieji. Išti
sų piliečių paprastai blogiau
sia maitinami miestų darbi
ninkai. Jei betgi palyginti 
musų darbininkijos mitybą 
su kitų kraštų darbininkijos 
mityba, nesunku bus įsitikin
ti, kad mes šiuo požiūriu sto
vime visai geroje vietoje. Ge
riau už musų darbininkus, 
maitinasi tik kai kurių aukš
tos kultūros, demokratines 
santvarkos ir ilgiau karo, ne
mačiusių kraštų darbininkai. 
Prie tokių reikėtų priskirti 
Skandinavijos, Suomijos, O- 
landijos, iš dalies Anglijos 
darbininkus. Yra kraštų, kur 
darbininkų mitybos sąlygos 
labai panašios į musų, bet 
daug yra ir tokių, kur mies
tų darbininkai blogiau maiti
nasi k&p- pūs mus. Taip šiuo 
požiūriu mes pralenkiame 
Balkanų valstybes, Italiją, Is
paniją, Vengriją, Vokietiją, 
SSRS ir daug užjūrio valsty- 
i.:.. *»•

MASKVA RATIFIKAVO 
ČEKOSLOVAKIJOS 

SUDRASKYMĄ

Kiek sovietų valdžia ir komu
nistų spauda karščiavosi, kuo
met rugsėjo mėnesį 1938 m. 
Miuncheno konferencija sutiko 
leisti Hitleriui sudraskyti Čeko
slovakiją! Pats žodis “miunche- 
niečiai” buvo komunistams pa
virtęs paniekos ir koliojimo žo
džiu.

Kuomet po Miuncheno konfe
rencijos Vokietija ne tiktai pa
siėmė Sudetų kraštą, bet perei
tų metų kovo mėnesį uždėjo 
savo “protektoratą” Bohemijai 
ir Moravijai, tai Rusijos valdžia 
atsisakė tą nacių smurto žygį 
pripažinti. Ji pareiškė, kad “pri
jungimai čekų krašto prie Vo-

kieti jos valstybės ir užėmimas 
Slovakijos nesutinka su bendrai 
priimtais tarptautinės teisės,, 
teisingumo ir tautų apsispren
dimo principais”, šitas sovietų 
pareiškimas buvo notos formo
je įteiktas Vokietijos ambasa
doriui Maskvoje kovo 18 d.

Bet nuo to laiko, kai Stalinas 
susidraugavo su Hitleriu, sovie
tų valdžios nusistatymas Čeko
slovakijos atžvilgiu griežtai pa
sikeitė. Kaip rašo “The Man- 
chester Guardian”, Rusijos val
džia neseniai paprašė Čekoslo
vakijos ministerį Fierlingeią 
kraustytis iš Maskvos. Netrukus 
po to Stalinas pripažino, kaipo 
Slovakijos ministerį Maskvoje, 
p. Tiso, sovietų ministeriu Bra
tislavoje, Slovakijos sostinėje, 
paskyrė p. Puškiną.

Tokiu budu Rusijos diktato
rius dabar patvirtino visą Hit
lerio smurtą prieš Čekoslovaki
ją: ne liktai Sudetų krašto pa
grobimą, bet ir čekų-slovakų 
respubl ikos sudraskymą!

St. Miščikas-žiemys.

Nuo Lenkijos iki Suomijos
(Musų specialaus korespondento)
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Turkijos žemėlapis. Turkijos griežtas nusistatymas 

prieš vokiečius atkreipė pasaulio dėmesį.
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Žymus sąjungininkų laimėjimas
Palengva pradeda išeiti aikštėn, kad Balkanų kon

ferencija, kuri neseniai įvyko Belgrade (Jugoslavijos sos
tinėje), žymiai sustiprino demokratijų frontą pietinėje 
Europoje ir Azijoje. , /

Šioje vietoje jau buvo minėta, kad po tos konferen
cijos Turkija smarkiai griebė už apikaklės nacius. Dabar 
ateina žinia, kad Bulgarija nutarė kooperuoti su Balka
nų Santarve, kuri susideda iš Rumunijos, Graikijos, Ju
goslavijos ir Turkijos.

Bulgarai iki šiol buvo po stipria Sovietų Sąjungos 
įtaka, nes jie tikėjosi su jos-pagalba atsiimti nuo Rumu
nijos sklypą teritorijos prie Juodosios juros — Dobru- 
džią. Bet, Turkijos užsienių reikalų ministeriui tarpinin
kaujant, Rumunija prižadėjo apsvarstyti Dobrudžos 
klausimą po karo, ir Bulgarija tuo pasitenkino.

Taigi dabar jau penkios valstybės Balkanuose galės 
kooperuoti, gindamos savo nepriklausomybę nuo Maskvos 
ir Berlyno.

Šis Bulgarijos pakrypimas į Balkanų Santarvės pu
sę rodo, kad Sofija (bulgarų sostinė) netiki, jogei karą 
laimės Hitleris su Stalinu.

Vakar žydai Amerikoj i ka nebegalinti priimti daugiau
pradėjo vajų sukėlimui $25,- 
000,000 šelpti Europos kare nu
kentėjusius žydus. Pradėdamas 
vajų, buvęs prezidentas Hoovc- 
ris kalboj pareiškė, kad Ameri-

karo pabėgėlių iš Europos. Jis 
apgyvendinti juos Afri- 

kur žmonių yra mažai, 
gamtos turtai yra dideli,

koj, 
kur 
bet dar neišvystyti. Chicagos 
kvota vajui yra $2,250,000. r

Taigi vai. liaudininkų dien
raštis sako, kad maitinimosi 
atžvilgiu Lietuvos darbininkai 
stovi viduryje tarp turtingųjų 
šalių ir nuskurdusių šalių. Įdo
mu yra tai, kad Suomija yra 
priskirta prie aukštos kultūros 
šalių, kuriose darbininkai min
ta geriau, negu Lietuvoje; o so
vietų Rusija yra įdėta j netur
tingųjų, nuskurdusiųjų šalių ei
lę, kur darbininkai maitinasi 
blogiau, negu Lietuvoje.

Savo nuomonę apie tų šalių 
darbininkų būklę “L. Žinios” 
paremia faktais. Sako;

“Arba pav. Sovietų Sąjun
goj padieniams darbininkams 
rubliais mokama tiek pat, ar 
kiek daugiau, kaip pas mūs 
litais, o už maisto produktus 
jiems reikia mokėti 5—6 kar
tus brangiau, kaip pas mus. 
Štai praėjusių vasarą Mas
kvoje reikėjo mokėti mėsos 
kilogramui 17—49 rublių, 
sviesto — 22 rubliai, litrui 
pieno — 1 rublį 80 kap., ir 
1.1. Suprantama, kad, esant 
tokiems uždarbiams < ir to
kioms produktų kainoms, 
darbininkai negali taip mai
tintis, kaip jie pas mus mai
tinasi/' s .
Kiekvienas gali suprasti, kad 

įtakingas Lietuvos laikraštis to
kių dalykų nerašytų, jeigu tai 
nebūtų tiesa. O befgi komunis
tų melagiai drįsta pasakoti, kad 
sovietų Rusijoje darbininkai gy
vena gerovėje, o Suomijoje bai
siausiam skurde! Pav. “Laisvė” 
paskelbė, kad paprastas darbi
ninkas Suoitdjos šiaurėje (Lap- 
landijoje) gaunąs tik ”5 ar 7 
markes į dieną”, o markė esan
ti verta apie 2% centų, tai rei
kia, kad jo uždarbis esąs tarp 
14 ir 18 centų per dieną! Kas 
šitokiais melais gali tikėti?

(Tęsinys)
Aš bučiau šypsojęsis dargi prie 
duobės, nes bučiau miręs įsiti
kinęs, jog pasitarnavau savam 
kraštui, išgelbėjau jį iš nelai
mes, kuri jį butų ištikus.

Aš pajutau nepaprastą pasi
tenkinimu, jog pirmą kartą ir 
dar slapta, be jokio užmokės- 
nio laukimo, patarnavau sa
viems.

Ir šiandien dar tai butų bu
vus mag^-asmeniška paslaptis, 
jei nebūtų man pritrukę fakto 
įrodyti “Naujienų” skaityto
jams, kaip kartais žmonės, neį
sigiliną į pačią padėtį, gali su
klysti ir,'padėti priešui, gali duo
ti progos pražudyti visą tautą.

Dar šiandien aš jaučiu to sa
vo žygio pasekmes, nes netru
kus po tjO teko išgirsti iš savo 
draugų, buvusių kovos draugų, 
žodžius, kuriais anie sakė: “žiu- 
sėk, kaip pasikeitė Stasys ... 
buvo bolševikas, revoliucionie
rius, tiek sėdėjo kalėjime... o 
dabar gina Smetonos valdžią... 
Pamiršo savo praeitį...”

Ką aš galėjau pasakyti? Tei
sintis? Kam? Ar tiems, kurie 
nesuprasdami padėties rimtumo 
/■butų užtraukę ant visos tautos 
vergiją vien dėl savo noro pa
gerinti savo padėtį? Aš jų dargi 
nekaltinų, nes juk jie. pakliuvo 
ant vokiečių kabūko ne dėl sa
vo išgamiškos sielos, bet įpuolę 
beviltėn ir neturėję progos susi
pažinti su poltiniais klausimais, 
negalėdami suprasti kokios to 
gali būti pasekmės. Jie sieloje 
norėjo gero nemažiau kaip aš 
atkalbėdamas nuo šio žygio ir 
skirtumas lik tas, jog aš galė
jau numąlyti to žygio pasek
mes, o jie tikėjo pirmo sveti
mos valstybės agento žodžiams, 
kaip tai padarė baltarusiai, uk
rainiečiai prisiklausę rusų gra-

dėsniais savo krašto mylėtojais, 
negu tuos, kurie juos šaudė...

Bet po to daug kas pasikeitė, 
susilaukėme rusų okupacijos, 
kurios tiesioginiais ar netiesio
giniais kaltininkais virto Jkaip 
kartas ne tie analfabetai valstie
čiai, bet musų gudrieji diplo
matai.

Maža to, tuo norėjau pasaky
ti kokia galėja būti padėtis Len
kijos valstiečių kare prieš rusus.

Lenkijos valstiečiai ir darbi
ninkai nesipriešino rusams vien 
iš savo nesusipratimo ir keršio 
noro, beviltčs padėties, bet ne 
todėl, kad jie jaute simpatiją 
rusams ar jų režimui.

To viso, mes nematome Suo
mijoje, kur valstietis ir darbi-

Nesvarbu kokios to galėjo 
būti pasekmės, jei man nebūtų 
pasisekę tuos vyrus pertikrinti, 
jog jie tarnauja tuo vokiečiams, 
bet savo tautai ruošia pražūtį, 
bet faktas, jog vokiečių komi
saras gavo neigiamų atsakymą 
ir pavojus Lietuvai, visai tautai 
buvo pašalintas. Ir lai dariau ne 
todėl, kad norėjau išgelbėti Lie
tuvos valdžią, bet išgelbėti tau-^ 
tą, savus ir save patį nuo vo
kiečių okupacijos. Maža to, ne
noriu smerkti tuos vyrus, nes 
jie butų pakliuvę vien- dėl savo 
nežinojimo, dėl savo neapsišvie- 
timo ir tuo labiau nenoriu pa
sakyti, jog Suvalkijos valstiečiai 
nebuvo teisingi savo kovoje už 
geresnę Lietuvos ateitį. Priešin
gai. Suvalkijos Valstiečius, nors 
veik nepakliuvusius aut vokie
čių vašiuko (be blogo, noro) 

Įskaitau didesniais patriotais, di-

vairiausius pažadus.
IV.

Šitas suomių susipratimas ir 
suteikė didžiausią smūgį ru
sams. Suomijos darbininkas bei 
valstietis suprato, jog negali ru
sai jam nieko geresnio duoti, 
kaip jis turi, nes, jei Suomijoje 
dar nebuvo visai socialus lygy
bės,- visgi galėjo tikėtis ją pa
siekti, gi rusams okupavus, vi
sa viltis žūva, nes joje bus į- 
vestas valstybinis kapitalizmas, 
kuris niekuo nesiskiria nuo hit- 
lerizmo, kuriame valstybinis 
kapitalizmas nėra pilnas, nes 
dar leidžiama fabriko ar kilos 
įmonės savininkui turėti 6% 
pelno, gi Rusijoje ir tie šeši 
.nuošimčiai tenka vien valdžiai. 
Kaip matote skirtumas menkas.

Bet juk tai negalėjo būti vie- 
nmtelia priežastimi suomių at
silaikymo atmenant, jog rusai 
pavartojo kovai prieš suomius 
apie milijoną žmonių iš kurių 
apie ketvirtis milijono buvo pa
siųsta į piginą liniją. Suomiai 
negalėjo nei kiek daugiau pa
siųsti žmonių į frontą, bet ir 
čia reikia atminti dar vieną da- 
lyką: rusai milijonu žmonių 
dengė 1,200 kilometrų frontą ir
tame fronte siuntė virš 200,000 
vyrų į mūšį, gi suomiai iš savo 
350,000 vyrų turėjo ne tik sau
goti 1200 kil. frontą, bet dargi 
atremti rusų puolimus, kurių 
vietos iŠ kauto negalėjo žinoti, 
nes karo pradžioje iniciatyva 
buvo rusų rankose ir suomiai 
turėjo tikėtis kiekvienoje vieto
je puolimo, gi rusai koncentva- 
vo savo 200,000 vyrų tik ten, 
kur norėjo pulti.

Tai gan didelis skirtumas.
Ir visgi rusai pralaimėjo, pra

laimėjo tiek, jog .dargi turėjo 
paniškai trauktis ir suomiai 
šiandien kai kuriose vietose ko
voja jau rusų teritorijoje.

Nejaugi rusai taip smarkiai 
apsiskaičiavo? • :, . *; a

Daugumas korespondentų 
tvirtina, jog didžiausias rusų 
smūgis buvo tas, kad jie užim
toje teritorijoje, lygiai kaip Na
poleonas, nieko nerado, viskas 
buvo sudeginta ir nutolę nuo 
savo tiekimo bazių, atsidūrė pa
vojuje ir turint teikti vien laks- 
lytuvais viską (maistą ir amu
niciją) kariuomenei, negalėjo 
atsilaikyti sutikę nepaprastą 
suomių pasipriešinimą.

Bet juk negalima skaityti, 
kad rusų kariuomenės vadovy
bė to negalėjo numatyti. Butų 
juokinga galvoti, jog kariuome
nės vadovybė, kuri ruošėsi virš 
metų Suomijos puilimui, nes 
jau 1937 metų pabaigoje prade- 

J jo liesti rusai strateginius ke
lius į Suomiją, nenumatė to, 
kad Suomijoje nebesutiks tin
kamų kelių ir teks visą laiką 
veikti tarp ežerų.

Kaip bebūtų karo špijonažas 
blogai pastatytas, bet tokios 
smulkmenos pasiekiamos papra
sto piliečio akimi ir jokiu bu
du negalima sakyti, kad rusų 
kariuomenės vadovybė to nenu
matė.

Bet faktai rodo, kad apsiskai
čiavo.

Kame priežastis?
Ne karo vadovybėje, bet 111- 

čiame internacionale.
Daug buvo kalbama apie ru

sų parašiutistus, apie ištisas de
šimtis tuksiančių parašiutistų, 
kurie turėjo nusileisti iš orlai
vių užfrontėje ir paralyžuoti 
visą priešo kariuomenės teiki
mą priešo teritorijoje.

Daug buvo kalbėta karo spe
cialistų apie šias naujas kariuo
menės dalis, bet kiek teko man 
pačiam skaityti nuomonių apie 
šias kariuomenės dalis rimčiau
siuose karo žurnaluose įvairio
mis kalbomis, neteko surasti 
tikros nuomonės apie juos ir 
aiškiai matėsi kaip toli nuo šios 
kariuomenės dalių supratimo į- 
vairiausi karo specialistai. Tik 
mes, kurie šiaip ar kitaip turė
jome artimų ryšių su komunis
tų partija, kurie buvome dargi 
jos nariai, galėjome suprasti 
kada ir kaip gali šios parašiu- 
tislų dalys dalyvauti mūšiuose.

Teko skaityti vokiečių kariuo
menės žurnaluose ir ten teko 
pastebėti, jog vokiečiai sužavė
ti šiuo nauju kariuomenės pa
vartojimu ir mes pastebėjome, 
jog vokiečiai Lenkijos užkaria
vime pavartojo šią ginklo rūšį.

Bet vokiečiai kitoniškai var
tojo. Vokiečiai parašiutais me
tė daugiausia dešimt — penkio
lika vyrų ir labai tolimose vie
tose nuo centrų, nuo tirštai gy
ventojų apgyventų vietų. Be to, 
šių parašiutistų pareiga buvo 
ne pradėti mūšį užfrontėje, bet 
nukirsti telefonus, ardyti gelž- 
kelius ir tuo sutrukdyti teiki
mą. Bet tam pakako mėtyti po 
dešimt vyrų, o rusai mėtė ne 
po dešimt ir ne po dvidešimt, 
bet dargi iki virš dviejų šimtų 
vienoje vietoje ir aprūpintus 
dargi sunkiais kulkosvaidžiais.

Koks jų buvo tikslas? Juk ir

ina, kad tokiam t skaičiui lei* 
džiantis žemėn, negali būti joir 
l^ių abejonių dėlrjų siekiamų 
tikslų ir arba jufs nušaus besi
leidžiant arba apsups nusileidu-
SIUS.

Tai buvo tikra savižudystė, 
aklas kareivių žudymas be vil
ties ką nors realaus pasiekti.

Bet faktai rodo, jog taip bu
vo daroma. Kodėl? Negalima 
tame įžiūrėti sabotažo arba blo
gos valios?

ku ir nei vienas sovietų prie
šas tokiu atviru žmonių žudy
mu butų neužsiėmęs negavęs iš 
viršaus sutikimo, nes tuo butų 
užsitarnavęs vien mirties baus-

Ir tam atsakymą teikia patys 
rusai, kurie jau šiandien jau
čia nepaprastą norą pagriebti 
tuos komunistus Suomijoje, ku
rie pranešinėjo, jog raudonąją 
armiją sutiks suomių darbiniu- i ’ • « ’kai išskėstomis rankomis. *

Tie, kurie bent kiek susipaž 
nę su komunistiniu veikim 
puikiai žino, jog rusai parašir 
tislų kariuomenę ruošė tai; 
kad kilus revoliucijai kuriam 
nors krašte butų galima to? 
vietoje, kur revoliucijonieriaiį- 
sisliprins, priduoti pajėgos, ki- 
vyzdžiui, kuriame nors miege
lyje, komunistams užėmus, jus 
galima Jakstytuvais pasiųsti ne 
tik ginklų pagalbą, bet dirgi 
žmonių, nuleidus parašiutais ka
reivius, karininkus ir 1.1.

Ir ne kitokis tikslas buvo\ru- 
sų parašiutistų, 
leidos Suomijos 
apkasų.

Juk vokiečiai
pat ruošia parašiutistų kadrus 
ne tam, kad juos išmesti Pary
žiuje ar Londone, bet kad galė
tų juos išmesti tokioje Airijoje 
ar Pietų Afrikoje, kur įvyktų 
vietos tautininkų sukilimas.

Ir šias klaidingas žinias apie 
laukimą raudonosios armijoj 
Suomijoje pranešė komunistų 
agentai veikę Suomijoje. Anie 
pranešė Maskvai, jog viskas eis 
puikiai, lyg sviestu patepta, tik 
reikia pradėti, bet išėjo priešin
gai.

(Bus daugiau)

kuomet aiie
teritorijoje, už

šiandien taip

VILN1US
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pusr 
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu

TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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H. MOCKUS.

(Tęsinys)
Važiuojame į miestą

Taksikabas vis traukė į kal
ną. Kai pasiekėme pusiaukelį, 
tai jau buvome į geroką kalną 
įkopę. Iš ten matėme visą mie
stą. Tiesą pasakius, giedrią die
ną butų galima aiškiai matyti 
miestą, bet kadangi oras bu
vo apsiniaukęs, tai ir matomu
mas nebuvo geriausias.

Judėjimas, palyginti, nebuvo 
didelis. Bet kadangi tai buvo 
sekmadienis, tai labai didelio 
judėjimo ir nebuvo* galima ti
kėtis.

Pagaliau privažiavome ir ad
rese nurodytą vietą. Tai buvo 
beveik pats vidurmiestis. Na
mas pusėtinai didelis ant še
šių pragyvenimų. Kalne viena 
pusė namo, kurio durys beveik 
su šaligatviu lygios. Tuo tarpu 
kitoje gatyės pusėje su auto- 

važiuo-

paspau- 
pusam-

mobiliu ga|ima tiesiog 
ti į rūsį.

Priėjau prie durų ir 
džiaų mygtuką. Išėjo
žis žmogus. Aš tuoj angliškai 
paklausiau, ar tai nebus p. At
ko. Atsake, jog taip. Kadangi 
jo pavardė neatrodė lietuviška, 
tai aš ir nekalbėjau lietuviš
kai.

Pasilakiau, jog lėktuvu at
vykau iš Chicagos ir esu H. 
Mockus, 
brolis.

Nikodimo Mockaus

išgirdo, jog esu Moc- 
jis tuoj persimainė, 

lietuviškai ir 
Pasisakė,

Kai tik 
kus, tai 
Pradėjo kalbėti 
pasikvietė į vidų,
jog jo tikra pavardė esanti At
kočiūnas ir jis turįs brolį Chi
cagoje. Mane gi priėmė, kaip 
tikrą bičiulį ir brangų svečią.

Pas brolį
Iš p. Atkočiūno potyriau-apie 

savo brolio sveikatą. Jis tuoj 
pasisiūlė kartu su manim vyk
ti į ligoninę.

Žinoma, nieko nelaukdamas 
aš pasiūlymą priėmiau ir drau
ge su juo nuvykau brolio lan
kyti.

Brolis buvo gana silpnas. Su 
juo kalbėtis galėjau tik 10 mi
nučių. Toks jau buvo ligoni-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Tel Boulovard 0014

J. P. Stankotvicz

pa

su

NAUJIENŲ

KONCERTAS

įvairius ei- 
priartėjo ir 
Aš turėjau

NETRUGDO PAPRA
STO ŽIEMOS FUR- 
NASO PRIEŽIŪROS

SVETAINEJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

$5 ĮMOKĖTI—Po to tiktai po 
$1.50 į mėnesį mokėtis per 36 
mėnesius su palūkanomis.

apšildomas, 
nepatiks.

diskusijos
Tliermostato kontrolė 
įskaityta ir Įstatyta 
.. Be Extra Išlaidų!

Tą automatinį thermo- 
stato kontrolę įstatysi- 
me kur norėsite. Patims 
reiks tik nusistatyti ko
kio karščio norite.

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

CO. - WholeMl«

Taigi, kurie norit pirkti na
mus, farmas, lotus ar daryti 
kokius mainus, malonėkit 
kreiptis į naują vietą. Alex

Skaitykit šiuos Davinius!
PATOGUS! Puikus per o- 
ro atmainos. Daugumoj 
atsitikimų teikia šilumos 
daugiau negu pusę šil
dymo sezonui reikia.
AUTOMATINIS! Nereikia 
traukos daboti. Nereikia 
kurti. Nereikia pelenų 
nešti. Tik pastatyti ther- 
mostatą.
SVEIKAS! Teikia švarią, 
lygtą šilumą—nešalti, nė

vėsus kambariai rytme-
C1H13
LENGVUS! Sveria mažiau 
negu 12 svarų. Lengvas 
kraustyti; nereikia suktu
vų. Neturi muterkų, bol- 
cų, šrubų, nė vamzdžių.
EKONOMIŠKAS! Teikia 
specialų žemą namų šil
dymo mokesčių dydį. Nė
ra kuro naikinimo—šildo 
tiktai kada reikia.

GAUKITE PILNAS ŽI
NIAS DABAR!

nes patvarkymas, kad sergan
tis nenuvargtų.

Lietuviški baravykai
Kai grįžome namo, tai ma

ne pavaišino lietuviškais bara
vykais. Ir tai šviežiais bara
vykais, o ne džiovintais arba 
konservuotais.

Iš savo naujo šeimininko pa
tyriau, kad Portlando apylin
kėse yra tikrų lietuviškų ba
ravykų. Vadinasi, tokių, kokie 
Lietuvoje auga.

Besikalbant apie 
namus dalykus 
6:30 vai. vakaro,
ir vėl į ligoninę važiuoti. Iš
vykdamas paklausiau šeiminin
ko, ar galėsiu grįžti nakvynės. 
Atsakė, jog aš esu “vvelcome”, 
jeigu tik man kambarys 
tinka.

Kambarys tikrai šaunus 
vonia ir garu 
tai kur jis jau

Grybai ir
Nuvykęs į ligoninę suradau, 

ir kitą lietuvį, kuris vaišino 
mano brolį su baravykais. Tai 
buvo p. J. Urbonas. Ligonis 
yalgė baravykus ir gardžiavosi. 
Vadinasi, jie jam patiko.

Mes Chicagoje apie šviežius 
grybus jau seniai buvome už
miršę, kadangi grybavimo se
zonas jau buvo praėjęs, čia gi 
tas sezonas buvo pačiame įkar
štyje.

Per 40 metų nebuvau matęs 
šviežio baravyko. Panūdau pa
matyti bent tas vietas, kur tie 
išgarsėję grybai auga. P-as Ur-

man 
gry-

geri

bonus pasižadėjo gauti 
“pravadyrių”, kuris nuveš 
bauti.

Urbonas ir Atko — tai
draugai. Todėl jis mane ir pa
lydėjo namo. Iš viso tenka pa
sakyti, kad Portlando lietuviai 
labai draugiškai sugyvena. Jei
gu tik lietuvis — tai jiems ir 
draugas. Tai ir tą vakarą visi 
draugiškai pradėjome nagrinė
ti paskutinius pasaulio įvykius. 
Besikalbant, besiginčijant prisi
artino ir 1:30 Vai. ryto (Chl- 
cagos laiku — 3:30 vai.).

Kalbėjomės draugiškai, be 
jokio pasikarščiavimo, kol pa
galiau miegas neprivertė eiti į 
lovą.

(Bus daugiau).

PIRKIT NAUJA BUICK 
MILDA

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

806 WEST 3įsi STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, RODIN & SHORTY.

“NAUJIENŲ”

Radio Programai
DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 

ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadienį
n.ųo 11:00 iki 11:30 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1360 kilocycles.

=

NAUJlENOs^Chleagg, D1
6

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

NAUJOJ VIETOJ

P. SlankoAvicz per kele
tą metų turėjęs Rcal Estate 
biznį, 6912 So. Western, šio
mis dienomis perkėlė savo biz
nį į naują vietą, būtent, 4706 
So. Wcstcrn Avė. .

Diena Iš Dienos
»- ■

Sunkiai Serga
M. Bajorūnas

BLUE ISLAND — St. George 
ligoninėj guli naujienietė, Ma
rijona Bajorūnas, po pirmu 
vyru Kamandulienė. Vasario 
7 d., jai buvo padaryta sunki 
operacija.

Ligonė yra nuolatinė 
jienų” skaitytoja ir 
KNnnil’Ann”

“Nau
di dėlė

Giminės ir pažįstami 
įlėkite ją aplankyti. Kambario 
num. 321. O. S.

malo-

Dėkoja 
Draugams

Joscpli ir Seimą Wrubliaus- 
kai, 5817 S. Whipple Street, 
šiuomi dėkoja visiems gimi
nėms ir draugams už dalyva
vimą jų sūnaus Wally, 25 me
tų gimtadienio vakarėlyj. Jis 
įvyko jų namuose, vasario 3 
d., ir buvo labai gyvas ir 
gus.

Padėka priklauso pp. 
tapams, Tamulevičiams,
gevičiams, p. Švedienei ir pp. 
Schultzams bei visiems ki
tiems už dalyvavimą ir už gra
žias dovanas, kurias jie sutei
kė jų sūnui. Draugas

sma-

Pra-
Mar-

TARIA VISIEMS
AČIŪ

Bladas ir Ona Zemeckiai, 
712’7 So. Francisco avė., taria 
ačiū artimiesiems, draugams ir 
kaimynams už taip nuoširdų ir 
draugišką atsinešimą juodviejų 
vedybinio gyvenimo dvidešimts 
penkių metų sukakties proga.

Retas atsitikimas žmogaus 
gyvenime yra sidabrinės ves
tuvės, bet toks nuoširdumas ir 
kaimyniškumas, kokį pareiškė 
skaitlingas svečių būrys šešta
dienio vakarą, vasario 3 d. il
gai teks minėti, — sako su
kakties kaltininkai ponai Ze
meckiai. Rep. x-y.

Dabar
nebėra bereikalingo 

furnaso rūpesčio 

per nepastovius

pavasario ir t«dens 

orus i keisti

Nuostabus Naujas Nešiojamas

GASINIS DEGINTUVAS
Teikia pigią, vienodą šilumą... automatiniai!

Pubuc Service Company of Northern Illinois

JAaijio ■
*«

Dainuos Akvilė Ančiutė, 
“Gimnazistės”, Smagi 
Muzika, Pranešimai •

r. * *»

Akvile Ančiutė po “ilgų a- 
tostogų” ir vcl grįžo prie da
lyvavimo Pęoples radio pro- 
gramuose. Jos gražus dainavi
mas praeitą sykį labai džiugi
no klausytojus ir sulaukta 
daug užprašymų, kad ji ir vėl 
padainuoti. Ir dėl to radio 
klausytojai ir vėl girdės Ak
vilės malonų balsą per radio 
šiandien, antradienį, 7-tą va
landą vakare iš stoties WGES.

Prie gražių dainų dalyvaus 
“Gimnazistės”, bus gražios mu
zikos, įdomių pranešimų ir t. t. 
Patartina nepamiršti pasiklau* 
syti. Re p xxx

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 31/,% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

NAUJAS RADIO
PROGRAMAS

šiandien, ir kiekvieną antra
dienį, iš stoties W.S.B.C. bus 
transliuojamas naujas lietuviš
kas pranešimų programas. Jį 
finansuos A. G. Kumskio lei
džiamas laikraštis, “Lithuanian 
Leader”. Programą ves J. 
Venckus, laikraščio redaktorius, 
ir J. Juozaitis su A. Stelmoku.

Programo laikas, 8:30 vaka
re iki 8:45, (Sp.)

išsiėmė Leidimus 
edyboms 
(Chicagoj)
Bruno Zimman, 44, su Irena

Mažeika, 40

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 VV. lllth St., Worth, III-

Victor Bagdonas
I.OCAI & LONG DISTANCF 

MOVING
rk raustom forničius, pianus 
šokius rakančius bei Storus 
ežam į farmas ir kitus miestus
nia kaina Musų Darbas ga

♦ uotas Taipgi pristatom an
- j visas miesto dalis
<06 So. Halsteu Si
Saukit Tel. YARDS 3408

Kovo 31
ĮVYKS

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

MADOS

DAUGINASI NIPRIKŲ 
GIMINĖ

P.p. Niprikų duktė ir 
tas: Mr. ir Mrs. Drier, 
W. 45th PI., susilaukė 
terš.

Naujagimė esanti sveika, 10 
svarų sunkumo. Praeitą sek
madienį įvykusios krikštynos. 
Duotas vardas. Karolina.

Reikalauja ,
Perskinj

Frances Gerdžius nuo Aniho- 
ny Gerdžius.

zen-
1834 
duk-

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALEJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Vi

absoliučiai be rezervų. Tas turtas pirmiau

imu--------
LOAN ASSOCIATIONofChicago 

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVIN Gb FEDERALLY 
1NSURED

4192 ARCHER AVENUE

-----------------------------------------IV

BANKRUTO
VIEŠAS AUKCIJONAS IŠPARDAVIMAS!

PRADEDANT
ŠIANDIEN, 2 vai. p. p. ir 7:30 vai. p. p. 

Tęsis iki Išpardavimo.
Išpardtiosime visą staką iŠ virš $100,000.00 vertės

1940 NAMAMS REIKMENŲ
IŠPARDAVIMAS BUS:

Commonwealth Appl., 775 W. Jackson Blvd.
DABAR BANKRUTO SĄRAŠE YRA:

REFRIGERATORIAI—Frigidaire, G. F. Norge, Eleetrolux, 
Westinghouse, Stewart VVarner ir t. t.

GASINIAI IR ELEKTRIKINIAI PEČIAI—Jewel, Magic Chef, 
Tappan, VVestinghouse ir t. t.

PLAUNAMOSIOS MAŠINOS IR i PROSAI—Thor, ABC, EZ, 
Maytag, ir kitos.

RADIJAI—Zenith, Philco, R. C. A., Emmerson ir daug kitokios 
žinomos gamybos.

IR BALDAI—Setais ir atskirom dalim, bendroj linėj mažų - 
dalykėlių, prosų, grilų, kavai vazų ir t. t.

Viskas turi būti išparduota iš viešojo aukcijono dalimis aukš 
čiausiam siulytojui, 
priklausė— 
COMMONWEALTH Home Appl. & MIDDLEWEST Distrib. Co. 
dviem iš didžiausių elektrinių reikmenų krautuvėm Illinojuj. Iš
pardavimą įsakė padaryti U. S. Distrikto bankrutų teismas ir pa
vedė nutarimą įvykdyti resyveriui FRED E. HUMMEL.

VERTINGOS DOVANOS 
duos absoliučiai DYKAI po kiekvieno išpardavimo. Nepriverstas 
tamsta nieko pirkti bet kokiai dovanai gauti. Reikalinga tik būti.

PO RADIJĄ 
duos DYKAI po kiekvieno išpardavimo vakare. Aukcijonas tęsis 
per dvi dienas, 2 v. p. p. ir 7:30 v. p. p. Raginame laiku būti rin
ktinieji pasirinkimams. Gana ietos parkinimui.

IŠPARDAVIMĄ VEDA
ZAZOVE & BR0WN, Ine.

KOMERCINIAI AUKCIJONIERIAI, MONROE 6262.

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIŲ

No. 4296—Praktiška suknelė. Su
cirptos mieros 14, 16, 18 ir 20,
kaipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę.

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

NAUJIENOS Pfttteni Dept.

(Vardas ir pavardt)LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradien., vasario 13, 1940

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius 
DR. MONTVTDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Įrašė

Adomas Markūnas, Chicago .......................................... 66
Benedict Vaitekūnas, Chicago .......................................  52
John Petkus, Aurora, III...........................................   43
Juozas Žukas, Chicago ...............................................   38
Juozas Ascilla, Chicago ................................................. 36
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III............................... 34
S. Yurchisl Chicago ....................................................... 34
V. B. Ambrose, Chicago ............   28
K. Yokubka, Cicero, III...................................  28
Dzūkas, Chicago ............................................................. 23
Thomas Šalkauskas, Chicago ....................................... 23
Jonas Thomas, Chicago ...................................................  16
Petras Galskis, Chicago .................. T............................... 15
Petras Lapenis, Chicago ................ i........................... 11
Marijona Ascilla, Cicero .................................................  10
Frank Bulaw, Chicago ................................................... 8
Joseph Laurinas, Aurora, III. ....................   8
Valeria S. Zelnis, De Kalh, III. ...................................... 8
Mike Senko, Chicago ....................................................... 7
Frank Klikna, Chicago ..................................................... 7
Ramusis Mikšys, Chicago ............................  5
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................. 3
J. Cinikas, Cicero ................................................   2
S. Mockus, Racine, Wis........................................   2
Anton Marshall, Mayvvood, III. ........................................ 2
AntanhąTotilas, Kenosha, Wis........................................ 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind....................................... 1
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III......................... 1
Joseph Augaitis, Cicero ................................................... 1
Pavieniai nariai įrašė ................................................... 143
PASTABA: ^Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors viens narį i draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
ižkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijoti — vyrai ir moterys — nuo 1 
iki 48 metų.

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugi jos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

PASIKALBĖJIMAS KONTESTANTO SU 
PRATAPįĮ ŠEIMA

gėlių vainiką, duos uniformuo
tus grabnęšius ir dar užmokės 
už grabnešių vežimą.

—Ir tas viskas kainuos man 
tik $9.50 į metus?

-—Taip tamsta.
—Motin, ką manai?
—Man atrodo, kad daug ge

riau, kaip amerikoniška inšu 
rens kompanija, čia juk, taip 
sakant, savi žmonės ir atsitikus 
mirčiai bus kam pasirūpint pa
laidojimu. Aš vieną kartą miv 
čiau draugijos grabnęšius, lai 
man labai patiko. Aš manau, į- 
drašykime.

—Jonai, Milda, kaip judu 
manot?

—Jeigu mudu įsirašom, tai ir 
judu įsirašykite, tai visa šeima 
priklausysime.

—Tai kad mudu dar jauni a- 
pie sirgimą ir mirimą negalvo
jam. tai kam rašytis?

—Taip tai taip. Sirgti ir mirti 
nei vienas nenori, bet jeigu at
eina liga, tai nuo jos nepabėg
si. Jeigu tavo pusbrolis Petras 
butų priklausęs prie kokios 
nors draugijos, tai butų buvę 
geriau. Visgi butų gavę šiokią 
tokią pagalbą. Aš visgi norė
čiau, kad ir judu įsirašytute, nes 
važinėjant kasdien su automo
biliu labai greitai kokia nelai
mė gali atsitikti. Mokant po 75 
centus į mėnesį, tai nei nejusim 
mokesčių, bet atsitikus nelaimei 
jau turėsime pagalbą.

—Ar daug čia gimusių jūsų 
draugijoj priklauso?

—Chicagos Lietuvių Draugi
joj priklauso čia gimusių apie 
2,000 narių.

—Tai kiek iš visos turi jūsų 
draugija, kad čia gimusių tiek 
daug turi?

—Viso musų draugijoj pri
klauso apie 5,400 narių.

—Na, jeigu jūsų draugija tu
ri tiek daug narių, tai rašyki- 
mes visi, tai draugija dar bus 
didesnė.

—Labai gerai. Aš turiu čia 
aplikacijas ir tuojau išpildysiu, 
šaunuoliai, štai ap'.iks.c jas iš- 
p.ldykile patys, o aš išpildysiu 
tėvams.

—Labai ačiū, kad atėjai ir į- 
rašei mus į didžiausią draugiją. 
Kad Tamsta netingi vaikščioti 
įrašinėdamas narius, tai štai 
vardai ir adresai, — nueik pas 
juos, gal ir mano draugus įra- v ?sysi.

— Ačiū Tamstai ir sudiev.
—A.

Lawrence Balsevičius Jr.
18 metų jaunuolis yra sūnūs 

Juozo ir Josephine Balsevičių, 
kurią per eilę metų užlaiko 
Hardvvare biznį adresu 2325 S. 
Hoyne Avė., Westsaideje. Jau
nuolis Balsevičius dabar lanko 
Harrison TechnįcaL High ir šį 
birželio mėnesį baigs keturių 
metų komercinį skyrių. Jau
nuolis yra pasižymėjęs sporto 
srityje. Mokykla jį apdovanojo 
su keletą garbės pasižymėjimų 
už krepšinį, “soft bąli” ir už 
“bowling”. Yra numatoma, kad 
jaunasis Balsevičius pradės dar
buotis sporto srityse pas Chica- 
gos Lietuvių Draugiją. Įrašė 
kont. V. B. Ambrose.

PROTOKOLAS
(Tęsinys)

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos — Ch. 
Lith. Mutual Benęfit Ass’n. me
tinio susirinksimo, įvykusio sau
sio 9 d. 1940 m. North-West 
Masohic Temple svetainėj, 1547 
N. Leaviit St.

Auditoriaus J, P. Varkclos 
•,/aportas seka: ;<;r 
! x Pradžioje fiskąlio meto, 
i gruodžio 1, 1938 kasoje turėta 

$11,003.90 
, Bėgyje meto iš Chicagos Lie
tuvių Draugijos apmokėjimui 
pomirtinių perkeltą 10,836.00

Nuo įstojimo mokesčių nau
jų narių įplaukė ....... 1,550.25

Nuošimčiais ant investmen’ų 
įplaukė ...................   142.13

pūką 46, Narbutą 13, StalioraL 
tį 32. Pastebėta, kad pagal kon
stituciją auditorius visuomet 
yra algų komisijos pirmininku. 
Tad paskelbta: Varkala, Čepu- 
kas ir Stalioraitis algų kom. 
nariais.

Perskaitytas protokolas los 
dalies' susirinkimo per nutari
mų sekretorių W. V. Maukų ir 
vienbalsiai priimtas kaip buvo 
užrašyta.

Seka Chicagos Lietuvių D-jos 
(pašalpos skyriaus) metinis su 
sirinkimas.

Perskaitytas protokolas iš 
gruodžio 12 priešmetinio drau
gijos susirinkimo per nutari 
mų sekretorių W. V. Mankų ir 
vienbalsiai priimtas kaip skai
tytas.

Pirmininkas C. Kairis pareiš
kė, kad nuo praėjusio susirin
kimo iki šio pasimirė 4 draugi 
jos nariai, būtent: William Rą
žulis, Pranas Paulikas, Joseph 
Karvelis ir Agota Budginienė— 
paprašydamas susirinkimo at
sistojimu minėtiems nariams 
atiduoti paskutinę pagarbą.

Turtų sekretorius P. Miller 
pateikė trumpą metinį raportą 
raštiškai nurodant, kad bėgyje 
meto narių sirgo iš viso- 408,

Chicagos Lietuvių 
Draugijos susi

rinkimas
šiandien, vasario 13 d., 8 vai. 

vakaro . Masonic Temple patal
pose (1547 N. Leavitt St) įvyks 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas. Po susirinkimo 
bus ir programas: K. Augustas 
kalbės apie Hitlerį ir jo “Mein 
Kamf” (Mano kova).

St. Charles, III.
Lietuvių Kultūros Draugija 

dirėjo parengus šokius sausio 
27 dieną. Visas pelnas buvo 
skirtas Vilniaus kraštui šelpti. 
Pelno liko $31.00 ir pinigus pa- 
siuntėm Komitetui Vilniaus 
Kraštui šelpti.

Dėkoju veikiančiam komite
tui, kuris šurengė šiuos šokius, 
būtent, D. Bražioniui, S. Cho- 
kas, A. Ablan ir J. Janiūnui 
Taipgi tariu ačiū visiems darbi 
ninkams ir draugėms, kurios 
prisidėjo savo darbu prie už
kandžių, būtent, Auna Ablan, 
D. Ablan, D. Bražionis, L. Gro- 
viškis, Stanislovailis, A. Mid

rio porą dainelių, kurios irgi 
lublikai labai patiko ir gausiai 
plojo katutėmis.

Akrobatiškos šokius šoko dvi 
jaunos panelės: Genovaitė Sa
kalauskas ir Genovaitė Biazai- 
lis. Jos jau yra žinomos kaipo 
gabios ir talentingos akrobatės 
tad ir Auroros publikai jų pa
sirodymas buvo akstinantis ir 
visi gėrėjosi jų lanksta, ritmu 
ir plastika.

Publikoje mačiau atvykusią 
svečių ir iš kilų miestų: Rro- 
nice Patamsis su dukrele V.rgi- 
nia ir grupe iš DeKalb, Ilk; J. 
Bacevičius ir Stasys Petrauskas 
su grupėmis iš Rockford, III. 
Buvo dalyvių iš St. Charles ir 
Chicagos, lik gaila, kad man be
ritant boles neteko su jais ar
čiau sueiti. Turiu priminti ir 
tą, kad laike muz kano pro- 
gramo iš Chicagos Ra y Vistar- 
tas visiem dainininkam ir šokė
jams gabiai akompanavo pianu, 
užtai jam ir visiems daininin
kams ir šokėjoms p. Petkus 
varde draugijos ir susirinkimo 
širdingai dėkavo ir savo na
muose 646 Rivcr St., jis ir jo 
žmonelė visus širdingai pavai- 
šindino. Manau, kad šis jų pa
rengimas medžiaginiai irgi bus

iš tų 234 vyrai ir 174 moterys. 
Mirė 51 narys: 41 vyras ir 10 
moterų. Netikėta mirtimi muė 
2 vyrai ir 2 moterys.

Naujų narių bėgyje meto įs
tojo į draugiją 600. Tuo pa 
laiku draugija iš viso nustojo 
narių 369 įskaitant mirusius, 
išvažinėjusius bei šiaip pasi
traukusius. šiuo tarpu draugija 
turi narių gerame stovyje 
5,329. Raportas vienbalsiai pri
imtas.

Iždininkas K. Augustas patei
kė raštišką raportą už gruo
džio mėnesį. Bėgyje mėnesio 
viso įplaukė ............... $2 664.06

Išmokėta pašalpoms sergan
tiems nariams ........... 1,776.75

Laidotuvių išlaidų .... 162.00 
Pomirtinių išmokėta 800.00 
Sekretoriaus alga .... 137.50 
Raštinės iš aidos: laiškai, ba 

lotai, krasos ženklai ir t. t.
193.00

Medikaliam kvotėjui, patikri
nimas aplikantų, ligonių 38.90

Kontesto išlaidos ....... 154.30%
Dovanos kontestantams 65.00

zviega ir A. Židonis. Pagalio > 
ačiū visiems atsilankiusiems 
kurie parėmėte musų sumany 
mą. —Valdyba

Rockford, III.
Rockfordo Lietuvių Kul.uros 

Draugijos reguliaris susirinki
mas įvyks kitą sekmadienį, va
sario 18 d., lygiai 2 vai. po pie- 
*lų S. M. ir S. F. svetainėje, 
1019 3rd Avė. Nariai kviečiami 
gausiai dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus komisijų svarbus 
raportai patiekti organizacijos 
eikalais. —Kviečia Valdyba

sėkmingas, nes publikos dalyva
vo apie pora šimtą asmenų.

—J ūs ą C na

Nariai įrašė
Kazimiera Dauguvicnė įraše 

'.gota Rimkus ir Mary Ross.
Klaidos atitaisymas.

Pereitą antradienį šiame sky- 
' ’.ije buvo pažymėta, kad J.

sciiia įrašė John A tas (Os 
rauski), turi būti John Astai 
;O troški).

NAUJA NARE

—Ar čia gyvena p. Pralapas?
—Taip tamsta.
—Aš atstovauju Chicagos 

Lietuvių Draugiją. Man suteikė 
tamstos adresą ponia Žolienė ir 
sakė, kad jūsų šeima nepriklau
so jokiai lietuviškai draugijai, 
taigi aš užėjau pasikalbėti su 
jumis su liksiu, kad įrašyti vi
są šeimą į didžiausią draugiją 
Cihcagoje.

—Ačiū, kad atėjai. Bet mes 
negalim įsirašyti į lietuvišką 
draugiją, kadangi visi apsidrau- 
dę inšurens kompanijose.

—Tas gerai, kad apsidraudę. 
Mat, musų draugijos apdrauda 
maža — tik $200, bet užtat 
Chicagos Lietuvių Draugija sa
vo nariams moka pašalpą laike 
ligos, nariui mirus duoda pui
kų gelių vainiką, taipgi duoda 
grabnęšius. Na, ar amerikoniš
kos inšurens kompanijos lą 
duoda ?

—Aš girdėjau per “Naujie
nų” radio ir skaičiau “Nauj e- 
nose” apie šią draugiją ir ma
nėm prisirašyti, bet inšurens 
agentai sakė, kad daug geriau 
ir pigiau apsidrausti ameriko
niškose kompanijose, negu lie
tuviškose draugijose. Todėl mes 
visi apsidraudėm amerikoniš
kose inšurens kompanijose. 
Prie amerikoniškų kompanijų 
visgi geriau apsidrausti, nes ten 
gauni kokią nori didžio apdrau- 
dą, o lietuviškoje tik už $200.

—Tas tiesa, kad musų drau
gijoj galite apsidrausti tik ant 
$200.00. Bet jeigu Tamsta esi 
lietuviškas patrijotas ir norite 
apsidrausti ant didesnės sumos, 
tai lietuviai turi tris Susivieni
jimus, kuriuose galite apsidrau

sti iki $5,000.00.
—Ar jūsų draugijoje daug 

brangiau kainuoja apsidrausti, 
negu amerikoniškose?

—Kaip tik priešingai. Musų 
draugijoje apsidrausti Kainuo
ja beveik tiek pat kaip ameri 
kūniškose, bet nariui sus.’rgu; 
mes dar mokame pašalpą laike 
jo ligos už tas pačias mėnesines 
duokles. Nariui mirus musų 
draugija suteikia paskutinį pa
tarnavimą. Na, ar tai neužsimo
ka priklausyti į tokią lietuvišką 
draugiją?

—Tai, mat, tėve, kaip išaiški
na viską apie draugiją, kuris ži
no, tai pasidaro aišku ir kiek
vienam lietuviui verta priklau
syti į tokią draugiją. Tai kiek 
man reiktų mokėti į metus mė
nesinių duoklių?

Priklauso nuo to, į kurį sky
rių Tamsta nori priklausyti, nes 
mes turime tris skyrius, būtent, 
priklausantieji į pirmą skyrių 
moka 50 centų į mėnesį; pri 
klausantieji į antrą skyrių 75 
centus, o į trečią skyrių moka 
$1.25.

—Jeigu aš įsirašysiu į antrą 
skyrių, tai kiek į metus reiktų 
mokėti?

—Į metus Tamstai reiktų su
mokėti $9.50.

—Kodėl pusę dolerio daugiau 
reikia sumokėti?

—Pusę dolerio kiekvienas na
rys sumoka draugijos reika
lams.

—Sumokėjus $9.50 į metus, 
ką aš gausiu?

—Tamsta laike Ilgu* gausi po 
$10.00 į savaitę, taipgi turėsi ap- 
draudą ant $200.00, na, o Tamsė
tai mirus draugija pasiųs puikų

Nauji nariai
Kont. Thomas Šalkauskas įrašė: 

Anthony CbapukoiYis 
Eleanore Chapukonis 
Auna Schinter 
John Schinter 
Eufemija Balczis 
John Žalis

*
Kont. Dzūkas įrašė: /

William Witkus
Pranciška Ciesunas 
Josephine Leases 
Agota Tubinas 
Grace Evanauskas

Kont. Adam Markūnas įrašė:
Petronėlė Braziūnas 
John A. Jankauskas 
Kašte V. Pienis 
Martin K. Pienis

Kont. K. Yokubka įrašė:
Bernice Linge
Juozupas Anton

Kont. R. Mikšis įrašė:
Viktoria Pazarskas

Kont. Peter P. Lapenis įrašė: 
Barbora Lukšas.

Kont. B. Vaitekūnas įrašė:
Peter Vidra
Boleslovas Walantinas

Dėdė Vaitekūnas įrašydamas 
narius rašo: Peter Vidra senas 
biznierius 18 apylinkėje ir šiuo 
laiku laikąs btičernę ir groser- 
nę 1918 Canalport Avė. Drau
gijos nariams patartina reika
lui esant aplankyti naują narį.

Draugas- B. Walentinas, uo
lus darbuotojas- visuomeniška
me darbe, yra pirmininkas SLA 
178 kp. nuo 1920 metų ir taipgi 
pirmininkas 19 wardo Demo
kratų Klubo.

Sykiu sudarė .... $23,532 28
Išmokėta

Pomirtinėmis .... $10,070.00
Amžinai sunegalėj tįsiems

(permanent disability .... 400.00
Komisai agentams už įraši- 

nėjimą" naujų narių .... 232.60
Valstijos apdraudos departa

mento taksai, leidimai, knygų 
peržiūrėjimas, apdraudos bond- 
sai ir atlyginimas auditoriui už 
paruošimą raportų, sykiu

456.00
Viso per metą išmokėta

11,158.60
Lapkričio 30 d. 1939 m. po

mirtiniame skyriuje yra
12,373.68

Auditoriaus raportas priim
tas vienbalsiai.

Pirmininkas C. Kairis varde 
valdybos rekomenduoja, kad 
svetainė susirinkimams 1940
metams butų paliktą ta pati, t. 
y. North-West Masonic Temple. 
Duota pataisymas, kąd susirin
kimai butų perkelti j Dariaus- 
Girėno svetainę, Brighton Par
ke. Abipusiai klausimą išdisku 
savus nubalsuota sekamai: už 
pataisymą balsavo 13, o už val
dybos rekomendaciją 42, Tad 
1940 m. draugijos susirinkimai, 
kaip mėnesiniai taip ir meti
niai bus laikomi toj pat svetai
nėj.

Balsavimų komisija 1940 me
tams vienbalsiai išrinkta seno* 
ji. būtent: A. Walskis, K. čepu- 
levičius ir A. Juris.

Algų komisija jokių teko 
•mendacjjų nepateikė, neš nebu 
vo reikalavimų nei nuo valdy
bos, nei kitų komisijų. Visų al
gos palieka kaip buvo iki šiol.

1940 metams algų komisijon 
nominuota sekantys nariai: 
Varkala, čepukas,' Rypkevičia, 
Narbutas, Stalioraitis. Renkant 
balsai pasidalino sekaųiai: už 
Varkalą 22, Rypkevičių 23, Če-

Viso už gruodį išlaidų turėta 
$3,532.45 

, Medikalis kvotėjas Dr. A. 
Monlvidas raportavo trumpai 
pažymėdamas, kad išpildė savo 
pareigas pagal savo išgales: pa
tikrino aplikantus, aplankė li
gonius, kur buvo reikalas, ir

Aurora, III.
šaunus Užgavėnių Parengimas.

Auroros Lietuvių Kulturo. 
Draugijos sausio 28 d. Ruma- 
nian salėje, 775 Jefferson Avė. 
įvyko šaunus Užgavėnių pasi
linksminimo vakaras su daino
mis ir klasiškais šokiais.

Draugijos pirm. Jonas Petkus 
paaiškino apie parengimo tiks
lą ir perstatė programo daly
vius.

Stasys Rimkus pirmiausia 
padainavo solo liaudies daine
les; publikai labai patiko ir po 
to prisidėjo p-ia Ona Dovgin ir 
Elenora Puronas; jie dainavo

Bridgeportiečiams gerai žino 
mo biznieriaus, vyriškų ap ėda- 

autuvas sav ni ko Paul 
■ Leases, 6427 3o. lL._s e.. St 

. .ona Josephine įsirašė j Chi- 
cagos Lietuvių Draugiją. Josios 
vyras Paul jau seniai priklauso 
prie draugijos. Taigi, draugijos 
nariams kaip prireiks marški
nių, kąklaraiščių ir kitokių reik
menų, nepamirškit užeiti pas 
draugus Leases. Alex

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940

su visais neturėta jokių nesusi
pratimų. Raportai priimti.

Kontesto vedėjas K. Augus
tas raportavo iš kontesto eigos. 
Naujų narių gauta 570. Iš tų 
yra 215 čiagiiniai jaunuoliai 
nuo 15 iki 35 metų amžiaus. 
Įstojimais įplaukė $3,726.75. Iš
leista kontestui $2,952.10; atlie
ka $774.65. Kontestas eina prie 
geresnio įsisiūbavimo ir tiki
masi gerų pasekmių. Gaunant 
jaunimo vis daugiau prisieina 
rimtai susirūpinti kaip tą jau-
nimą palaikyti.

Tiesa, išpuolančių narių skai 
čius žymus, bet reikia pripa 
žinti, kad dar nėra tiek skai t 
lingas kaip panašių kitų orga
nizacijų. Vienok bus dedama 
pastangos ir tai sumažinti.

Biznio komisijos pirmininkas 
J. Bočiunas raportavo iš komi
sijos darbuotės per metą ir pri
minė, kad visai arti draugi jo . 
metinis vakaras, kuris pyks 
sausio 21 d. Amalgameitų sve • 
tainėje, kur Birutės choras yra 
pakviestas išpildyti gražų mu
zikali programą. Raportas pri 
imtas. — V. Mankus.

(Rus daugia*!'

Cicero, III.
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugijos • susirinkimas įvyks ‘ 
vasario 16 d. Liuosybės svetai
nėje. Be organizacijos reikalų 
aptarimo, bus ir paskaita. Dr. 
Gussen pasižadėjo pateikti įdo
mių dalykų iš sveikatos srities. |

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 

Lta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šcimy- 

> non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

A Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

a Bet Susivienijimas teikia lietuviams da>tgiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys t jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—-prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, visuomenės ir 
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Antradien., vasario 13, 1040 NAUJIENOS, Chicago, m.
■ ■ .................. » ' ........ ...

,/š Politikos Lauko
Šiandien Nomina
cijos Ciceroj

Šiandien Cicero įvyks nomi
nacijos, sudarymui kandidatėj 
sąrašų lapkričio mėnesio rin
kimams.

Republikonai ir demokra
tai opozicijos neturi, tad di
delio sujudimo, triukšmo Ci
ceroj nebus.

Nebus Didelių 
Varžytinių Šiuose 
Rinkimuose
Partijų Committeemanai Ne- 

’ t Į rėš Daug Opozicijos.

Kaip demokratai, taip ir re
publikonai Chicagoj tikėjosi, 
kad jie turės gana daug opo
zicijos savo ward committee- 
marių. rinkimuose, kurie įvyks 
laike nominacijų, balandžio 
mėnesį. 

• i
Bet t pasirodo, kad regulia

riai kandidatai oponentų be
veik neturės. Kaip vienoj, taip 
ir kitoj • partijoj dabartiniai 
committeemanai kandidatuo
ja beveik be opozicijos.

Popeli Nebekandidatuoja.
12-me warde, Brighton Par

ke, lietuvis \Vm. Popeli žadėjo 
kandidatuoti, bet vėliau savo 
kandidatūrą ištraukė ir nu
tarė remti reguliarį demokra
tų kandidatą Zintaką.

Ikišiol kandidatūras į com- 
miteemanus užsiregistravo se
kami asmenys, beveik visi da; 
kartiniai committeemanai. 
(Jie pažymėti žvaigždutėmis)

n f • I
POVILAS KRASAUCKAS „ | 

gyveno 3236 S. Emerald Avė.
Perssikyrė su šiuo pasauliu 

vasario 10 d., 4:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 46 m. amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Pas
valio parap., Vitartų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nubudime 

seserį Čelia Green po tėvais 
Krasauskaitę, pusseserę Kat- 
riną jos vyrą Kazimierą ir 
šeimyną Piragius, daug drau
gų ir pažįstamų. Lietuvoje — 
seserį Elzbietą ir šeimyną ir 
švogerį Kazimierą Leimontus.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 So. Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės įyks 

g antradienį, vasario 13 d., 1:30 
! po pietų. Iš koplyčios bus nu- 
I lydėtas į Lietuvių Tautiškas g kapines.

Visi a. a. Povilo Krasaucko 
giminės, draugai ir pažįstami 

y esat nuoširdžiai kviečiami da- 
t lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
I jam paskutinį patarnavimą ir 
£ atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
į Sesuo, Pusseserė ir Giminės.

Laid. Dir. J. Liulevičius, 
| Tel. Lafayette 3572.

ii 11” i U I Siunčiam GėlesRUmKl\Te,egramn »3 L U V LliilU Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
I Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams
B 3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308_______

11 n n a Gėlės Mylintiems i! M U A Vestuvėms, Ban-11 /-skietams, Laidotu- 
**■*■*■ » vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

X NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA J

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

KANDIDATAI. 
Demokratai*.

WARDAI
1. Michael Kenna*
2. Wm. L. Dawson
3. Edw. M. Sneed*
4. Joseph P. Geary*
5. David Eichner
6. Jas. M. Whalen*
7. James W. Ryan*
8. Jas. J. Sųllivan*
9. S. W. Govier*

10. Wm. A-. Rowan*
11. H. R. Gonnelly*
12. Frank V. Zintak*
13. Michael J. Flynn*
14. J. J. McDermott*
15. Richard Frohlich*
16. T. F. Moran* 

John S. Boylc
17. Frank J. Walsh*
18. John M. Lee

W. E. Shauglinessy
19. Thomas D. Nash*
20. Carmen Vacco*
21. A. J. Sabąth*
22.11. Sonnenschein*
23. John Toman*
24. Jačbb M. Arvey*
25. Ja^. B. Bowler*
26. Jo:|iph T. Baran
27. John J. Touhy*
28. P. A. Nash*
29. M. .J. O’Brien*
30. Edw. J. Upton*
31. Edw. J. Kaindl*
32. J. P. Rostenkowski*
33. Claylon F. Smith*
31. Neal T. Kelley*
35. J. A. Szumnarski*
36. G. J. Robinson

M. R. Barrett,
37. Roger J. Kiley*
38. P. J. Gullerton*
39. H. L. Brody*
40. Christ A. Jenseii*
41. Thos. J. Bowler*
42. W. J. Connors*
43. Mathias Bauler*
44. R. W. Moore*
45. Chas. Hj Webcr*
46. Joseph L. Gili*

• 47. J. H. Donahuc*
48. J. Frank Lyman*
49. Frank Keenan*
50. Louis Rixmann*

Republikonai.
VVARDAS:

1. Danicl A. Serritella*
2. NVilliam E. King* 

Nėra.
4. Charles Krutekolf*
5. John Leohard East*
6. Patrick S. Smith*
7. Charles L. Gerds*

A. + A.
AMILIA JUSČIUS (YUŠKA) 

po tėvais Raudonaitė 
1971 Canalport Avė.

Staigiai persiskyrė su šiuo 
pasauliu vasario 12 d., 12:00 
valandą po pietų, 1940 m. su
jaukus 45 metų amž., gimus 
Lietuvoje, Kvėdarnos parap., 
Tauragės apskr., Sauslaukio 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Izidorių, sūnų Stanislo
vą, ir daug draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko brolį 
Joną,

Kūnas pašarvotas S. M. 
Sklido koplyčioj, 718 W. 18th 
St. Laidotuvės įvyks penktad., 
vasario 16 d., 8:30 vai. ryto, 
iš kopi. į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka- 
pine.s

Visi a. a. Amilijos Jusčius 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami, da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunūs, Brolis, Draugai 

ir Pažįstami.
Laid. Dir. S. M. Skudas, 

Tel. MONROE 3377.

Rytoj Banketas

K. Steponavičius
Rytoj vakare, Evergreen 

Country Kliube įvyks banke
tas, rengiamas K. Steponavičiui 
pagerbti. Ten p. P. Daužvardis, 
Lietuvos Konsulas Chicagoj, 
įteiks p. Steponavičiui Kuni
gaikščio Gedimino ordeną, už 
nuopelnus Lietuvai ir Ameri
kos lietuviams.

Šiandien paskutinė diena re
zervacijoms daryti. Prašom 
šaukti komiteto narį

D. Kuraitį, VICtory 1696, 
arba

Ch. Kriščiūną, YARds 2503.

Serga Matas 
Lubinas

Praeitą šeštadienį, prie dar
bo šapoje, staiga apsirgo bri- 
dgeportietis Matas Lubinas, 
831 W. 34th PI. \

Ligonis yra išvežtas į Cook 
County ligoninę. Randasi Ward 
65.

Daktaras pripažino, kad jis 
serga plaučių 'uždegimu...

— J. A. S.

• / • f » •

Stfimiel J’.L Andalman
8. Andre w Č' Mctzger*
9. Emil F. Kuester

John C. Fiddelke 
(act. committeeman).

10. Harry E. L. Timm
Henry J. Samuel

11. Wm. S. Finucane*
12. Felix F. Kucharski*

George H. Lange
13. Wni. A. Cunnea Jr.

George O. Lehr*
14. James W. Breen*
15. Michael Ą. Ruddy*
16. William H. Reid*
17. Henry D. Lindblad*
18. George M. Fisher*
19. Robert C. Rohn*
20. William V. Pacelli*
21. George F. Barrett*
22. A. L. Golusinški*

Edward Klecka
23. William Lass*
24. Paul W. Rotlienberg*
25. William Pamilo*
26. Robert Petrone
27. Wm. John Granata
28. Joseph A. Porcaro*
29. Louis J. Meyers
30. Eclward F. Moore*
31. Daniei A. Roberts*
32. Casimir J. Gorny*
33. John T. Dempsey*
34. Eugene L. Nusser*
35. Frank Peska*
36. Eden T. Brekke*
37. F. A. Horrigan*
38. Frank M. Kalteux*
39. Raymond J. Peacock*
40 John J. McKeone*
41. James C. Moreland*
42. Charles E. Peace*
43. James B. Waller*
44. Robert W. Dumi*
45. Charles J. Fleck*
46. Max Landesman*
47. Frank R. Leonard*
48. Edgar A. Jonas ,
49. Geo. A. Williston*
50. Jens M. Jehsen*

NAUJIENŲ
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940

IŠKILMINGAS LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS 22 METŲ SUKAKTUVIU

■ MINĖJIMAS
Penktadienį, Vasario 16 Dieną 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
3133 SOUTH HALSTED STREET

— rengia —
KOMITETAS VILNIAUS KRAŠTUI ŠELPTI

Puikus Muzikalia Programas—Garsus Kal
bėtojai ir Žymus Svečiai. Visas pelnas Vilniaus 
Lietuvių Reikalams.

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

Kas Atvyks Tai 
Laimės, Kas Nema
tys — Pasigailės

Teatras it Koncertas.
Sekmadienį, vasario 18 d., į- 

vyks šaunus parengimas Lietu
vių Auditorijoj: atvažiuoja 
“Velnias ne Boba” su komedi
joms; du chorai su dainomis ir 
p-lč E. Burbaitė su cimbolais. 
Bus linksmybių ir juokų iki au
sų.

Ne gana to, dar bus vaišes ir 
šokiai prie G. Stephens Revelers 
orkestros.

Tas iškiĮnics rengia Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Chięagos 
Centralinė kuopa ir Lietuvių 
Darbininkų* Draugijos 4 kuopa 
bendrai. Abiejų kuopų nariai ir 
draugai darbuojasi išsijuosę, 
kad lik daugiau likielų išlatinti 
ir padaryti -Vakarą sėkmingu. 
Vaidylos —' artistai tam vaka
rui jau kelintas mėnuo kaip la
vinasi ir treniruojasi kaip juo
kus krėsti?'

Už" tą visą įžangosv tikietaš 
bus tik 40 centų .asmeniui. Kas 
atvyks tai laimės, o nematę pa
sigailės. Pradžia 4 vai vak.

—Kaimynas

Vieną Veikalą Jau 
Pastatė, Dabar . 
Ruošia Kitą 
» • . ’ i

Iš Scenos Mylėtojų Ratelio

ROSELAND.— Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelis šįmet tu
ri tikrą darbymetį. Neseniai 
sėkmingai suvaidino komediją 
“Knarkia Paliepus”. Dabar 
energingai repetuoja kitą vaiz
delį “Apsiriko”, kurį suvaidins 
18-tą šio mėn. Liet. Darb. sve
tainėj suvienytų kliubų paren
gime.

Važiuos į Indiana Harbor
Toliau, po Velykų, važiuoja 

į Indiana Harbor, Ind., į šv. 
Onos parengimą, kuris įvyks 31 
d. kovo parapijos svet. Taigi 
ralaliečiariis poilsio kol kas nė
ra. Vienok ttrb jie net ir pasi
tenkinę.

B. Liudkeyičius režisuoja 
net sušilęs, o Griškėnai ir An
drijauskas, Ųe nepavaduojami 
vaidilos, veža visados su malo
numu. Kiti kiek pailsėję, kaip 
J. Šimkus, Liudkevičiene, Kens- 
tavičieiiė ir,naujokė L. DiKute, 
stengiasi publikai pasirodyti ne
prastai, —Stepukas.

Mirė Senas
Unijistas

Sulaukus 70 metų amžiaus 
užvakar pasimirė Thomas Fitz- 
patrick, senas Chicagos unijų 
veikėjas. Jis veikte Darbo Fede
racijoj per 40 metų ir per 10 
melų, laiko buvo karpenterių 
unijos lokalo 10 prezidenlu ir 
delegatu į Federacijos valdybą. 
Jjs gyveno adresu 7159 Normųl 

J bulvaras.

CLASSIFIED AIDS. 1
- ------------------ --------------- --- ------------------------- - - J

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO, pentuoti ir po- 
pieruoti flatus ir taisyti plumberį 
afba dirbti už dženitorių. Tel. 
YARDS 1790.

SUSIRINKIMAI

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

NAUJOS GADYNĖS CHORO pa
mokos iškeltos iš ketvirtadienio į 
penktadienį. Priežastis — didelė 
dalis choristų lanko naktinę mo
kyklą. Vieta ta pati — West Side 
Hali, 2344 West 23rd Place. —8 vai. 
vakaro. —N. G. Choras.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS 
DRAUGYSTĖS RŪTOS No. 1, su
sirinkimas įvyks trečiadienį, vasa
rio 14 d. — 1940, Hollywood svet., 
2417 West 43rd St. 8:00 vai. vak. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
nes bus svarbus susirinkimas.

—Dan J. Smith, corresp.

4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 
4917 Camenskey Avė., Laf. 1152; 
F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teįsėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas ■—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų ’ sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Bcach Avė.; Kasie
rius—Jęhn Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Nąverauskienė — Nut. rašt., 
10320 Šo. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 So. State 
St.; Paulina Stasiulis — Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Begen — 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rast., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus- 

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
4015 W. 13th st.; J. Keturakis— 
Nut. raštininkas, 1525 So. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rast., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė-^-Kont- 
rolės rast., 1218 S; Independence 
blyd.,1 St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

12 ,WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitorius—Pirm.

4000 So. Talman avė.; F. žiekus 
—Pirmin. Pagelb., 2554 W. 40th 
st.; Pdul J. Petraitis—Nut. rast., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rast., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rast., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė — Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr.-kvotė jas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. MilleV—Teisė-

■ - jas/.<4258'iS.HiWestern avė.;- J.1 Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų, amžiaus.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua- 
nica avė. Chicago, 111.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 

, Hali, 3958 W. 5th Avė.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU- 
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P, P. Kiltis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis — Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rast., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapavič.e—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai ątsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. I drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki. 45 metų amž.

UETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., “Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanicą Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut, raštininkas-—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas,

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—J. D. 
Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So. 
Emerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So. 
Washtenaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Shimbel, 812 W. 33rd St.

Kerokite tuos, kurie 
garsinasi 

‘•NAUJIENOSE”

HELP VVANTED—FEMALE
?

REIKALINGA PATYRUSI VEI- { 
TERKA. švarios išvaizdos —dirbti ‘ 
nuo 5 vai. po pietų iki 12 vai. nak
ties—6 dienų darbas. Kreiptis 

MODERN LUNCH i
3480 Archer Avenue. 1

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar- 1 
bui. Geri namai. Darbas nuolatinis. į 
$6 pradžiai. Belmont 0025.

HELP VVANTED—MALĖ
Darbininkų Reikia_______

REIKALINGAS PORTERIS ta
vernų! ir restaūrantui — prižiūrėti 
boilerį. Kambarys ir užlaikymas. 
5758 Mest 65th St. Portsmouth 7490

f UK KEMT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNĄ IR RESTAURANTĄ, 
7 metų įsteigtą priverstas parduoti 
pigiai apleidžiu miestą ir vykstu į 
ūkę. 666 V'ėst 14th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
kampinis namas. Klauskite Mrs. 
Cutz, 7225 W. 63rd St. Hemlock 
6988.

FARMS FOR SALE 
(Jkiai Pardavimui

PRIE IRVING PARK KELIO ar
ti Mannheim kelio apie 23,000 ketv. 
pėdų aukštos žemės. Kaina $495, 
$100 pinigais, Box 1171, 1739 South 
Halsted St.

SENA FARMOS TROBVIETĖ 
geram stovy, Irving Park kelias, 
vakaruose nuo miesto ribų, apie 3 
akrus, kiek medžių, nuosavybė 
balandžio 1. Kaina $4500. Box 1172, 
1739 So. Halsted St.

MAŽA FARMA APIE 2 AKRŲ, 
grįstas privatiškas kelias arti Hig- 
gins ir Mannheim kelio. Kaina 
^>750, $150 pinigais, $10 mėnesy. 
Box 1173, 1739 So. Halsted St.

MODERNAS NAUJAS NAMAS, 
šeimos ūkis, privati vandens vieta, 
pilnas sanitarinis įrengimas išpuoš
tas, maudyklė, arti Washington 
Blvd., Vakaruose nuo miesto ribų. 
Karinti $2875.00. $21 mėnesy. Pato
giais mėnesiniais mokėjimais. Box 
1174, 1739 So. Halsted St.

5 AKRŲ NUOSAVYBĖ, grįstas 
kelias, elektriką, 1 blokas iki Roo- 
sevelt Rd., apie 1 mylią vakaruos 
nuo Wolfe Rd. Kaina $1575—$300 
pinigais— $18 mėnesy. Box 1169, 
1739 So. Halsted St.

VIŠTININKYSTEI, VAISIŲ ir 
žemės pardavinėjimo ukiui, $125 už 
akrą paims šią puikią lygią žemę. 
Daubelės ir kiek didelio miško, be 
skolų. Arti W. 143 gat. $250 pini
gais reikalaujama. Box 1170, 1739 
So. Halsted St.

YPĖDINIAI PASIŪLO 80 AKRŲ 
farmą—gerus budinkus Wisconsine, 
ežerų apylinkėje.

J. H. THOMPSON, 
Telefonas Virginia 0604.

FARMS—TO RENT—WANTED 
ReikiaRend^i 

NORĖČIAU RENDUOTI FARMĄ 
netoli nuo Chicagos, kad butų apie 
60 ar 80 akrų. CHAS. KUNDROT, 
2104 Washburne Avė., pirmas auk
štas užpakaly.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.

r •. r*» eim s—ūbw>
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SU LIETUVIU JUOKU NEGALI KRĖSTI, 
YPAČ JEI JIS YRA POLICISTAS!

Štai, Palonis nebijo nei “garsenybių”

Paskyrė 5 Milionus 
Dolerių WPA 
Darbams

Ištrauka iš Lietuvos
kario laiško iš 

Vilniaus

Sekmadienio vakare lietu
vis policistas, Pranas Palonis, 
tvarkė trofiką prie Chicagos 
Stadiono, kur vyko “hockey” 
lošimas.

Lošimui pasibaigus, kilo di
džiausias automobilių susigrū
dimas. Palonis vargo, bandy
damas trafiką išnarplioti, ir 
jo gabiai rankai tai neblogai 
sekėsi.

Bet atsirado vienas drąsuo
lis, kuris Palionio nenorėjo 
paisyti. Norėdamas greitai iš 
trafiko ištrukti, tas drąsuolis 
pradėjo važiuoti kairią Madi- 
son Street pusę.

“Gal Anglijoj ir Francijoj 
automobiliai važiuoja kairėj, 
bet čia Amerika, ir Chicago. 
Čia priimta važiuoti dešine pu
se’’, pabarė Palonis drąsuolį.

“Jeigu Nori, Tai Gausi—”
“Jeigu taip nori, duok man 

tikietą...” atkirto vairuotojas.
“Jeigu nori, tai ir duosiu.” 

Palonis išsitraukė tikietų kny
gelę ir pradėjo vieną lapą pil
dyti.

Tada vairuotojas ėmė pykti, 
ir pasiuntė Palonio adresu ke
lias nelabai gražias pastabas, 
daug-maž apie tai, kad policis- 
tai turi dideles kojas, ir nieko.

daugiau neišmano kaip tikie- 
tus pildyti.

Palonis, būdamas lietuvis, 
buvo gana kantrus, bet kai tie 
komentarai nesiliovė, jis įsa
kė vairuotojui važiuoti polici
jos nuovadom Tas atsisakė. 
Tada Palonis pašaukė patrol- 
ką. Ją pamatęs vairuotojas ap
sisvarstė ir pats sutiko nuova- 
don važiuoti.

Ir Turi Gerą Širdį
Ten jį laikinai uždarė už 

grotų, apkaltino betvarkės kė
limu, bet vėliau paleido po 
$20 kaucija. Ji turėjo būti $25, 
bet kai vairuotojas pasiskun
dė, kad turi tik $21.00, tai ir 
čia Palonis parodė savo gerą 
širdį. Kauciją penkias doleriais 
sumažino.

Smarkusis vairuotojas buvo 
Chicagos brokeris, J. Sinith Fc- 
rebee, kuris vienu laiku pa
garsėjo sulošdamas, rodos, 
apie 300 skylių golfo per vieną 
dieną.

Taigi, su lietuviu policistu, 
ypač su Pranu Poloniu—ir gar
senybei neapsimoka juokus 
klėsti. Gal jo kojos didelės, bet 
Palonis moka kai ką daugiau, 
ne vien tikietus rašyti smar
kaujantiems vairuotojams.

Rs

W.P.A. vakar paskelbė, kad 
skiria 5 milionus dolerių įvai
rių jau vykdomų ir naujų vie
šų darbų finansavimui. $582,- 
000 eis Chicagos pagražinimui, 
medžių sodinimui, įrengimų 
žaidimo aikščių vaikams, etc.

Moterys Drąsesnės 
Už Vyrus

Taip Sako Deniistai

Pasirodo, kad gražioji, “silp
noji”, lytis yra drąsesnė už vy
rus, kai reikia eiti pas dentis- 
ią-

Tokios nuomonės yra Chica
gos deniistai, kurie dabar laiko 
76-tą metinę konferenciją sa
vo organizacijos rūmuose.

Moterys tiek nebijo denlis- 
tp grąžto kiek vyrai, liek ne
baikštauja jeigu reikia dantį 
traukli, ir bendrai, parodo 
daug daugiau šaltumo negu 
vyrai, kai reikia atsisėsti den- 
tisto kėdėn.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS
Pritrenkė prie narna ir užmušė 

darbininką

• Keistoj nelaimėj žuvo 5l 
metų nortlisidietis darbininkas, 
Jv.Eus Butkievvicz, nuo 2930 N. 
Sacramento avenue. Butkievvicz 
ėjo namo iš darbo. Prie George 
ir Sacramento gatvių ant šali
gatvio užšoko automobilis, jį 
pritrenkė prie namo sienos ir 
mirtinai sužeidė.

Automobilį valdė Kent Bor- 
gerson, nuo 3005 Diversey avė. 
Jis užšoko ant šaligatvio susi
dūręs su kitu automobiliu.

e 23 metų jaunuolis Eugene 
Rosalini iš Highwoodo užsimu
šė, kai jo automobilis paslydo 
ir įvažiavo į troką, prie Skokic 
Higbway, Glencoe priemiestyj. 
Trokas irgi buvo paslydęs ir 
atsistojęs skersai kelio. Su juo 
susikūlė šešios kitos mašinos, 
bet lik Rosalini žuvo.

® Prie 25-tos ir Spaulding 
avenue automobilis mirtinai su
žeidė 7G metų senelį, Alois Naj- 
fus, nuo 2454 S. Spaulding. Jis 
pasimirė St. Anthony ligoninėj.

• Automobiliai taipgi užmu
šė sekamus žmones:

Sylvester Zarembski, 39, 3329 
N. Monticello avenue;

Dale Rush, 24, 2401 S. State 
Street;

M. Kari, 43, 2848 19th St.
Užmušė lietuvį

Automobilio nelaimėj buvo 
užmuštas ir 53 metų lietuvis, 
John Gabris, nuo 2738 Coni- 
mercial avenue.

Mirė Chicagos 
Koroneris

Buvo Bi idgepoztietis

Sierra Madre kurorte, Cali- 
fornijoj, vakar staigiai pasimi 
rė Dr. Frank J. Walsh, Cook 
apskričio koroneris. Jis tenai 
buvo nuvykęs sveikatą atgau
ti. Sirguliavo per keletą savai
čių.

Velionis buvo 63 metų am
žiaus, gana veikus domckial; 
partijos narys, ir gyveno Chi 
cagoj, adresu 6435 Yale avė. 
Jisai gimė ir augo Bridgepor- 
te, tarp lietuvių.

10 Metų Berniukas 
Apvogė Bridge- 
Portiečių Namus
Juos “Aplankė” Kelis Kartus

BRIDGEPORTAS. — Iš Mr. 
Lendsbergo namų, 928 W. 34th 
St., prieš Kalėdas, prapuolė 
rankinis laikrodėlis, priklau
santis Mrs. Karaliūnienei, ku
ri gyvena antrame aukšte. Pra
eitą savaitę vėl Karaliūnai pa
sigedo $5,00, kurie dingę iš 
“kamodės”.

P.p. Karaliūnai negalėjo su
prasti, kur jų daiktai galėjo 
dingti, nes namiškių tarpe nie
ko nebuvę įtariamo...

Praeitą sekmadienį, vasario
11 d., po piet, vienas namiš
kių valė automobilį garadžiuje 
ir pamatė, kad berniukas, at
sargiai apsižiūrėjo langus ir! 
iėjęs į Karaliūnų kambarius, 
kurie tuo laiku buvo išėję j 
apačią pas Landsbergius.

Vaikinas paliko automobilį 
ir tuoj nuėjo pažiūrėti, su ko
kiu reikalu berniukas atėjo, 
bet nespėjus jam įeiti į vidų, 
berniukas spruko lauk iš fla- 
*:o ir norėjo pabėgti...

Berniukas Išsipasakojo

Sugautas berniukas buvo 
įduotas policijai. Jis prisipaži
no, kad jau kelintas kartas jis 
įeina į p.p. Karaliūnų kamba
rius ir kad laikrodėlį ir pen
kinę jis išnešė, o praeitą sek
madienį vėl norėjęs rasti pi
nigų.

Pavogtus daiktus jis parne 
Šęs namo, ant 33rd PI., sker
sai ielos nuo Landsbergų na
mų.

Berniukas esąs tik 10 meti 
amžiaus. Vakar jis buvo klau 
jinėiamas jaunuolių teisme.

KaraHunai nėra Įpratę užra
kinti duris išeidami trumpan: 
laikui iš flato...

— J. A. S.

Susi(Iurė“L7, 
Traukiniai

Prie Roosevelt "atvės stotier 
i astuonių vagonų Englewood 
linijos eleveiterlų traukinį į a- 
žiavo North Shore ekspresas. 
Traukiniuose buvo apie 100 
žmonių, bet visi išliko sveiki, 
nors truputį sukrėsti.

Mirė Kun. McGuire
Miami, Floridoj, užvakar pa

simirė kun. J. W, R. McGuire, 
St. Viator’s kolegijos preziden
tas. Jis buvo žinomas Chicagoj 
ir toliau kaipo streikų arbitra- 
torius.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Balys Sebaštijęnas
Jis tarnauja Geležinio Vilko 

pulke. Šį laišką gavo jo sesutė 
Mrs. J. Fe t ten, CJiicagoj.

VILNIUS, sausio 5, 1940.
“...Iš manęs išėjo geras tele

fonistas. Kariuomenėje jau tar
nauju 21 mėnuo. Gal būt jau 
greit paleis namo, nes jau ir 
taip virš noimos tarnauju.

Su didžiausiu ryžtingumu ir 
meile vykdėme tą garbingą ko 
lionę į atvaduotąjį Vilnių.

Kuomet įjojome spalio 28, 
1939 į patį miestą, kaip gražiai 
čia mus sutiko... broliai verga
vę 19 metų po aršių priešų ran
komis! Kuomet garbingai iškė
lėme trispalvę vėliavą Gedimi
no Kalne, jo pilies bokšte, aš 
manau, suprantate tą neapsako
mą džiaugsmą! Taigi, mes dar 
gausime specialiai padarytas 
vinjetes arba pažymėjimus, kai
po dalyvavę lame garbingame 
žygyje.

Na, tai sudie.
Balys Sebastijonas.

I ■■■ ------------■■■-

Platakas Pasiliko 
“HandbaU”
Čampionu

Naujos Aukos 
Vilniaus Lietuvių 
Reikalams

Surinko J. Petrovich, 12220 
South Sangamon St.:
K. Pocius ........................  1.00
N. Radis.............................. 1.00
J. Stukas, J. Bimba ...... 1.00

Po 50c:
J. Andriuška, Wm. Ba
šinskas, Jonas Petravi-
čia, K. Luga, S. Kanava $T.5O

Po 25c:
K. Venckus, J. Strazdas,
F. Gircza, Stanley Pa- 
rednis, Augusi Žemins- 
kis, J. Waitkevich ........... 1.50

VISO $7.00
BUVO PASKELBTA $705.85

Sumušė oponentą DiRe, 21-18, 
21-6

Juozas Platak Platakis, ga
bus sportininkas iš Bridgepor- 
to, pasiliko Central American 
Athletic Associalion čampionu 
dar vieniems metams.

Sekmadienio vakare jisai
Žinote, butų daug aprašymo laimėjo turnyro finalus, Mid- 

apie garbingą ir istorinį žy^į į|\vest Atletikos Kliube. Platakis 
sostinę Vilnių. Mums, kaipo ten supliekė savo oponentą 
Geležinio Vilko pulkui, teko ■ George DiRe iš Chicagos To- 
įvykdyti ir mums teko loji gar-*wers Kliubo, 21-18, f'1-6.
be ir pasididžiavimas. Žinote, 
mano mieli, 7 paras ant žirgo 
išsėdėjau, kol pasiekiau Gedi
mino Kalną.

Apie patį žygį čia man sun
ku aprašyti. Manau, kad reikė
tų visą jaučio odv prorašyti 
tai kažin ar tilptų.

Platakis lošime atstovavo 
Lake Shore Athletic KKubą..

Trečią vietą turnyre laimėjo 
Paddy Cannon iš Chicago To- 
\vcrs kliubo, o ketvirtą — Har-

VISO YRA $712.85 
Visiems aukotojams tariam 

širdingą ačių!
KOMITETAS VILNIAUS 

KRAŠTUI ŠELPTI 
(Aukas reikia siųsti finansų 

sekretorių A. Ambrazevičiui, 
1739 5. Halsted St., Chicago; 
Čekius ir money orderius rei
kia išrašyti iždininko, P. Mil- 
lerio vardu. Visos aukos grei
tai pakvituojamose per spau- 
dų).

Northsidietės 
Sukėlė $56.00 
Vilniaus Reikalams

“Bunco” parengimas gerai 
pasisekė

ir ry Ackerman iš 
1 Kliubo.

Lake Shore

Naujienų-Acme Telepboto
ALBANY, GA. — Kaliniai ieško gr uvėsiuosc nuo viesulo žuvusių aukų.

Godoy.

NORTHSIDE. — Gerai pa
vyko SLA 226 kuopos bunco ir 
kortų lošimo vakaras, kuris 
buvo surengtas Vilniaus nau
dai. Parė įvyko 4 d. vasario 
Grigaičio svetainėje. Nors die
na buvo prasta ir snigo, vistiek 
svetainė buvo pilna; visi lošė 
kas kortom, kas kauliukais ir 
visi buvo patenkinti ir linksmi. 
Beveik visi išlaimėjo po gražų 
prizą, kiti net po du. Gryno 
pelno liko $55.96, kurie bus pa
siųsti Vilniaus vargdieniams.

Rengėjos
Rengimo komitetas — Gri

gaitienė, Aleknienė, Ripkevičie- 
ne, Kungienė, Čepulienė ir Fei- 
ziene širdingai tariam ačiū vi
siems, kurie prisidėjo ir pagel
bėjo mums surengti šį parengi
mą.

Mes džiaugiamės, kad musų 
Lietuva atgavo savo sostinę 
Vilnių. Musų broliai vilniečiai 
buvo lenkų pavergti, bet dabar 
jie laisvi, lik reikalinga para
ma. Dėkojam dienraščiui Nau
jienoms ir kitiems už talpinimą 
pagarsinimų, taipgi dėkojam 
tiems, kurie garsino per radio, 
tai S. Bartkienei ir kitiems.

Aukotojai
Taipgi širdingai dėkojam 

biznieriams, kurie aukavo pri
zus išlaimėjimui, tai J. Bertu
lis ir Jevarauskas, 2310 West 
Roosevelt, S. Krukui, Peop’es, 
4179 Archer Avė., J. Budrik, 
3404 S. Halsted St., Mrs. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė., W. 
Hofman, 3301 W. Evergreen 
avė. Visi remkime šiuos biz
nierius. Taipgi ačiū visiems, 
kurie aukavo gražias dovanė 
les, o labiausia ačiū tai Grigai 
čiams. Jie veltui svetainę davė 
ir p. Grigaitienė daug gražių 
prizų paaukavo. K. čepulevi 
čia ir X. šaikus taipgi paauka
vo gražias ir brangias dovanas, 
taipgi Ripkevičiene, Radzienė 
Juozaitienė, Jokubauskienė, Če- 
pukienė, Kungienė, Aleknienė, 
Burbienė, Maleknienė, Makus- 
kieno, Feizienė, Aržuolienė, 
Rupreiėienė, Janulis, Mickus. 
Šliauterienė ir Cingiene. Atsi
prašom, kad visų vardų čia ne- 
paminėjom, nes radom ant sta
lo prizų, o nežinojom nuo ko. 
Dar sykį tariam ačiū visiems, 
kurie atsilankė į mųsų paren-

VAKAR JHICAGOJE
• Chicagos ir Detroito, 

Mich., policija ieško dviejų 
high school mokinių, kurios 
penktadienį pabėgo iš. namų. 
Abi yra 14 metų amžiaus, Pat- 
ricia Smolen, 13159 Baltimore 
avenue, ir Marian Urbanski, 
12347 Cardonelet avenue.

• Hudson avenue policijos 
nuovada suėmė 29 metų town- 
oflakictį už moterų užpuldinė
jimą. Jis yra Edward Lorenz, 
nuo 4509 S. Ashland avenue. 
Kartu su juo policija suėmė 35 
metų Ernestą Kummetz, nuo 
1557 Clybourn avenue, ir Carl 
Krasher, 25 metų jaunuolį, 
taipgi nuo Clybourn avenue. 
Visi trys yra kaltinami 21 metų 
merginos užpuolimu ir išgedi 
nimu.

• Centralinės policijos nuo
vados kalėjime mirė natūralia 
mirtim arba nusižudė 41 metų 
Margaret Day, 3111 S. Wabash. 
Ji buvo suimta kamantinėjimui.

O Prokuroras pareiškė, kad 
reikalaus mirties bausmės 
dviems kaliniams, kurie buvo 
suimti už nužudymą policijos 
leitenanto Gene latoni, Calumet 
City mieste. Suimteji yra 
F rauk Frejlich, 18 metų am
žiaus ir*Anton Kaufman, 27. 
.Jie nužudė leitenantą laike api
plėšimo vienoj Calumet City 
alinėj.

• 48 ugniagesių aparatai 
naktį iš sekmadienio į pirma
dienį buvo suvežti gesinti gais
rą Alice L. Barnard pradinėj 
mokykloj, adresu 1354 Charles 
Street. Liepsnos padarė apie 
$35,000 nuosto’ių, ir trys ug
niagesiai buvo sužeisti. Gaisras 
prasidėjo skiepe ir žaibo grei
tumu išsiplėtė po visus trijų 
aukštų namo kambarius. Ug
niagesių.. departamentas spėja, 
kad namas buvo padegtas ir 
daro tyrinėjimą.

© Prie 2045 Archer avenue 
automobilyj buvo atrastas ne
gyvas Davė Leschin, vartotų 
padangų pirklys. Jo galva bu
vo pramušta.

• Adresu 4707 Ma’.den s'reet 
policija suėmė 25 metų jaunuo
lį, Edward Morgan ir apkaltino 
jį apiplėšimu garsios Pcacock 
auksinių daiktų krautuvės, ties 
101 South State Street. Morgan 
buk išmušė krautuvės langą ir 
pasiėmė kelis laikrodėlius.

• Begelbėdamaf^savo žmoną 
iš gaisro, mirtinai apdegė ir mi
rė 66 melų jolietietis, William 
Sayers. Jis gyveno Ncw Lenos 
priemiestyj.

• Illinois Central l’gon nėj 
guli 17 metų berniukas iš Mil- 
waukee, George Hunter Green- 
well. Prieš keletą dienų j sai 
pabėgo iš namų. Chicagoj ne
galėjo rasti darbo ir išgėrė bu
teliuką rūgšties.

• 24 metų jaunuolis Ray- 
mond Slattery užvakar buvo 
paleistas iš kalėjimo, kur kalė
jo už vogimą pinigų iš bažny
čių. Vakar Slattery vėl buvo už 
grotų. Policija jį suėmė, kai 
jaunuolis bandė pasivogti pini
gų St. Vincento bažnyčioj, prie 
1010 Webster avenue.

• Calumet upėj, prie 95th, 
nusižudė 30 metų chLcagietis, 
Jake Marble, 745 Dickens avė. 
Prieš ke’etą dienų nusižudė jo 
smona, Mary Marble.

BUKIM VISI!
Bukim VISI CHICAGOS LIE

TUVIŲ AUDITORIJOJE, PA- 
REMKIM VILNIEČIUS IR Iš- 
KILMINGĄI SVĘSKIM VASA 
RIO 16-TOS ŠVENTĘ VASA
RIO 16-TĄ DIENĄ!

Komiteto Narys.

girną. Mes džiaugiamės, kad 
viskas gražiai pavyko ir pada
rėm pelno. —V. Faiza.




