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SUOMIJOS TVIRTOVIŲ LINIJA
< NESULAUŽYTA

Įdomaujama, ar suomiai dar daug atspa 
rūmo turi, ar nepritruks rusams 

amunicijos
HELSINKIS, Suomija, vas.

14. — Trečiadienį jau keturio
liktą dieną raudonoji armija 
atakavo Suomijos tvirtovių li
niją. Atakos buvo koncentruo
jamos Summa miestelio sektc- 
re.

Rusai skelbia paėmę dešim
tis suomių fortų. Suomiai pri
pažįsta, kad rusai paėmė kai 
kurias jų pozicijas.

Bet kol kas rusai nesulaužė 
Suomijos tvirtovių linijos. Ne
pramušė perėjimo, kuriuo ga
lėtų veržtis pirmyn.

Kitas dalykas: už pirmosios 
suomių linijos, keleto mylių at- 
stumoje, eina kita sustiprini
mų linija, geografine padėtimi 
stipresnė nei pirmoji, ir sustip
rinimai už sustiprinimų iki Vi- 
borgo.

Vieni svarbiausių klausimų, 
kurie domina karo stebėtojus, 
yra: kiek karių atsargai turi 
suomiai? ar nesuklups jie,^ru
sų minių prispausti? ar daug 
atsparumo- dar^ turi? <------—

Suomiai neskelbia savo nuo
stolių. Karo korespondentai ne- amuniciją, 
gauna tikrų atsakymų į šituos iki šiol — įdomauja karo ste- 
klausimus.

Antra vertus, rusai moka 
brangią kainą laimėjimams. 
Nuo 30,000 iki 40,000 vyrų jie 
jau pražudė. Kasdien žudo dau
giau tūkstančių.

Rusai kasdien iššauja dau
giau nei 300,000 sviedinių. Ir 
taip jie terioja amuniciją jau 
keturioliktą dieną. Keletą de
šimčių tankų suomiai sunaiki
no paskutinę dieną. 200 tankų 
sudaužė per tris dienas prieš 
tai.

Ekspertai apskaičiuoja, kad 
100,000 karių, atakuodami, rei
kalauja vieno amunicijos trau
kinio iš 13 vagonų kas 20 mi
nučių. Rusai meta į mušius 
tarp 50,000 ir 60,000 kareivių. 
Šitokios jėgos atakuoja jau dvi 
savaites, 
sai buvo 
daugybę 
keliamas
sems rusų amunicija?

Tegul ir daug amunicijos 
raudonoji armija turėjo, bet 
Rusijos komunikacija su fron
tu nėra geriausia. * Taigi, ar 
dar ilgai rusai stengs eikvoti 

kaip kad eikvojo

NAUJIENŲ-ACME TftleDhotP
Krupp’o dirbtuvės Turkijoje. Turkų vyriausybė tas dirbtuves paėmė į savo 

kontrolę ir visus vokiečių specialistus pašalino.
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Rusai paėmė 23 
fortus

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Japonai pataria Ki
nijos vadui taikytis

RUOŠIA GDYNIĄ IR DANCIGĄ OPERA
CIJOMS PRIEŠ SKANDINAVIJĄ

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
14. — Vokietijos karo armijos 
vyriausias komanduotojas, gen. 
Walter von Brauchitsch, antra
dienį apžiurėjo nacių garnizo
nus Dancige ir buvusioje Gdy- 
nioje, dabar vadinamoje Goten- 
hafenu.

Dancigas ir Gotenhafenas 
numatomi kaip natūralus punk
tai Vokietijos operacijoms prieš 
Suomiją ir prieš Skandinavijos

šalis, jeigu talkininkai, britai 
ir francuzai, pradėtų per Šve
diją ir Norvegiją agresingiau 
į Suomijos — Rusijos kaną kiš
tis.

Brauchitscho vizitas saky
tiems miestams skaitomas kai
po Įspėjimas, kad Vokietija yra 
prisiruošusi daryti griežtus žy
gius taip prieš talkininkus, 
kaip ir prieš Skandinavijos ša« 
lis, jei pasirodys reikalas.

NACIAI KVIEČIA PASAULIO DARBI
NINKUS VIENYTIS

BERLYNAS, Vokietija, vas.| bininkus ir darbininkes. Todėl 
14. — Ilgą laiką Europos dar-į darbininkai ir darbininkės tu- 
bininkų šūkis buvo: Darbiniu-.ri jungtis... Pasaulio darbinin
kai visame pasauly, vienyki-1 kai, vienykitės tikslu sudaužy

ti Anglijos kapitalizmą! Mes

Tai reiškia, kad ru- 
atsigabenę milžinišku 
karo reikmenų. Bet 
klausimas: ar neišsi-

bėtojai.

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 14. — Išleistas trečiadie
nį sovietų komunikatas sako, 
kad antradienį raudonoji armi
ja atmušė stiprias suomių kon
tratakas su dideliais suomiams 
nuostoliais. Rusai, be to, pa
ėmė 23 suomių fortus arba su
stiprinimus Karelijos fronte, 
Sumina sėktbre. ’* • *

Sovietų komunikatas taipgi 
kalba, kad rusų lėktuvai mėtė 
bombas į suomių kariuomenę 
ir į karinės vertės punktus.

vas.

KALTINA RUSUS ŽIAURUMAIS
HELSINKIS, Suomija, vas. 

14. — Suomija vėl atsišaukė 
į visas draugingas šalis, pra
šydama pagalbos. Užsienių rei
kalų ministerts V. A. Tanner 
išsiuntinėjo ilgą sąrašą žiauru
mų, smerkiamų civilizuotų ša
lių kare, kuriuos praktikuoja 
rusai.

Tarp ko kita Tanner pasa
koja, kad rusai vartoja nuo
dingus gasus, apšaudo kulkos-

vydžiais civilius gyventojus, 
kad rusų lėktuvai terorizuoja 
neginkluotų miestų gyvento
jus, kad rusai vartoja belais
vius ir civilius gyventojus kai
po priedangą savo pėstinin
kams ir šaudo eksploduojančia^ 
kulkas į civilius gyventojus.

Apskaičiuojama, į 13 dienų 
atakų Karelijos fronte raudo
noji armija pražudė tarp 30,000 
ir 40,000 karių.

Britanija leidžia an 
glams Suomijoj 

kariauti
vas.

SUOMIJA PRIPAŽĮSTA RUSŲ LAIMĖ 
JIMUS

HELSINKIS, Suomija, vas. 
14. — Suomijos karo komuni
katas, išleistas trečiadienį, pri
pažįsta, kad rusai paėmė kai 
kurias suomių pozicijas Kare
lijoj. Tačiau komunikatas tvir
tina: paimtos tik kelioš pačios 
priešakines pozicijos; joms gi 
rusai užmokėjo tūkstančiais 
užmuštų ir dešimtimis savo 
tankų.

šiaurės rytuose nuo Ladoga 
ežero sovietų atakos atmuštos, 
o Kuhmo sektore visas raudo
nosios armijos bataljonas su
naikintas.

Septyniolika sovietų lėktuvų 
numušta — sako Suomijos ko
munikatas.

Geriau nekalbėti 
rusiškai

Suomija,
Majoras Frank

vas.

ata 
me

šiomis dienomis pa-
Suomijos 

buvo ką tik 
atostogų iš 

Summa sek- 
rusai daro

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

Niaukiasi; šilčiau; saulė te
ka 6:47 v. r., leidžiasi 0:22 
va!, vak.

LONDONAS, Anglija, 
14. — Britanija trečiadienį su
teikė formaliai leidimą anglams 
kariauti Suomijoje prieš ru
sus.

Dalykas toks: kai Britani
jos piliečiai norėjo vykti i Is
paniją civilinio karo metais, 
tai buvo nurodyta, kad 1870 
metų įstatymas draudžia jiems 
svetimų šalių armijose kariau
ti. Dabar tačiau, ryšium su ka
ru Suomijoj, tas įstatymas iš
aiškintas kitaip.

Rusija ir Bulgarija 
užgyre prekybos 

sutarti

HELSINKIS, Suomija, 
14. — Suomija pareiškė trečia
dieni viešus kaltiriinmus, kad 
rusai vartoja’ nuodingus gasus 
ir šaudo eksloduojančias kul
kas, taipgi atakuoja neginkluo
tus miestus ir vartoja belais- j u laiku, 
vius kaipo priedangą savo pės
tininkams. Cęntraliniame Suo
mijos fronte » 45-tos divizijos 
ataka sulaikyta.

MASKVA, sovietų • Rusija, 
vas. 14. — Rusijos komunika
tas sako, kad raudonoji armi
ja paėmė danh 23 suomių su
stiprinimus Karelijoj. Suomių 
pranešimas pripažįsta, jogci 
rusai užėmė kai kurias pačias 
priešakines suomių vietoves.

LONDONAS, Anglija, vas. 
14. — Britanija prisiruošusi 
pasiųsti nemažai savanorių į 
Suomiją, jeigu Norvegija ir 
Švedija kooperuos.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
14. — Vokietija aiškina: bet 
kurios šalies, taipgi ir Ameri
kos, bet kuris laivas, atplau
kiąs į talkininkų uostą, nors 
ir varu varomas krovinio pa
tikrinti, pasidaro- nebeneutra- 
lus ir todėl Vokietija turi, tei
sę skandinti jį.

LONDONAS, Anglija, 
14. — Nacių submarinas
pėdavo britų laivą Sultan Star 
Škotijos pakraščiuose. Laivas 
12,000 tonų. Pasažieriai ir įgu
la susėdo į valtis gelbėtis.

LONDONAS, Anglija, vas. 
14. — Karo laivyno sekreto
rius Winstbn Churchill pripa
žino, kad Vokietijos lėktuvų 
veikla sulaiko talkininkų blo
kadą tolokai nuo reicho sienų 
ir vandenų.

AMSTERDAM, Holandija. 
vas. 14. — Reiškiama nuomo
nė, kad dideli šių metų žiemos 
šalčiai 
taipgi 
sarį. •

HONG KONG, Kinija, vas. 
14. — Japonijos generolai pa
siuntė ęhiang Kai-shekui, Ki
nijos armijų vyriausiam vadui, 
ir jo generolams atsišaukimą. 
Japonai sako, kad paskutiniuo- 

mušiuose Kwangsi
provincijoje, kinų nuostoliai 
siekia 50,000 užmuštų ir 200,- 
000 sužeistų. Be to, 50,000 ki- 

armijos. Todėl, 
kam lieti dau-

nų pabėgę iš 
sako japonai, 
giau kraujo?

Jus, kinai, 
laimėti, geriau 
kos.

ne turi te progos
ieškokite tai-

Turkija žiuri į Rusi
jos aliejaus šaltinius 

Kaukaze
vas.ISTANBUL, Turkija, 

14. — Trečiadienį praktiškai 
visa Turkijos spauda atkreipė 
dėmesį į Rusijos aliejaus lau
kus Kaukaze, artimoje Turki
jai srity. Turkų spauda prana
šauja smarkesnius karo veiki
mus pavasari, kovo mėnesį ar
ba balandžio pradžioje.

vas. 
tor-

14. 
š.m.

’ SOFIA, Bulgarija, vas.
— Padarytą sausio 14 d.
Rusijos ir Bulgarijoj prekybos 
ir uostų sutartį trečiadienį pa
sirašė Rusijos pasiuntinys Ar- 
kadi Lavrentjev ir Bulgarijos 
premjeras ir užsienių reikalų 
ministeris Kiosseivanov.

Dabar D r. Robert Levy, na
cių darbo fronto vadas, vienas 
žymiausiu visos Vokietijos na-1 
cių lyderių, rašo laikrašty “Der: 
Angriff”: i

vokiečiai, o su mumis Vokieti
jos darbininkai, didžiuojamės 
(uo, kad'sudarome priešakines 
jauno, naujo pasaulio eiles ši
toj revoliucinėje kovoje.”

“Pasaulio darbininkai — kar-
“Viso pasaulio darbininkai, tu ir Francuzijos ir Britanijos

vienykitės!... šitas karas yra darbininkai — vienykitės!” — 
kova pinigų prieš darbą, prieš šaukia vienas stambiųjų nacių 
tuos, kurie dirba — prieš dar-i lyderių.

1,000 New Yorko po
licininkų turi ryšių 

su “krikščionių 
frontu”

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

HELSINKIS, 
14.
Hayne," Amerikos karinis 
še Suomijoj, prieš keletą
nėšių tarnavo Jungt. Valstijų- 
ambasadoje Maskvoje. Natūra
lu, jis įprato kalbėti rusiškai.

Well,
tamsy jis užkliudė 
karininką, kuris 
sugrįžęs trumpų 
Karelijos fronto, 
tore, kur dabar
smarkiausias atakas prieš suo
mių pozicijas.

Amerikos atašė, užsimiršęs 
valandėlei, kad jis yra Helsin
ky, o ne Maskvoje, atsiprašė 
suomių karininko rusiškai, pi 
šis< — tik pikšt! amerikiečiui 
į žandą. Tuojau įsimaišė įvykin 
kiti.

Dalykas išsiaiškino. Suomis 
nuolankiausiai atsiprašė, o ame
rikietis priėmė atsiprašymą glo
stydamas savo žandą.

Atrodo, Suomijoj yra geriau 
nekalbėti rusiškai.

Latvija parduos pa 
liktą vokiečių 

savastį

Republikonas laimė 
jo rinkimus Į kon-

gresą
14.
31-

žada vėlyvą pavasarį, 
didelių potvynių pava-

MALONE, N. Y., vas.
— Papildomus rinkimus 
me New Yorko valstijos kon
gresiniame distrikte laimėjo 
Clarence E. Kilburn, republi
konas ir Naujosios Dalybos 
priešas. Kilburno pirmtakunas 
kongrese irgi buvo republiko
nas. - '

Samda pasiekė 1929 
m. lygį — sako fabri

kantų atstovas
RIGA, Latvija, vas. 14. — 

Hitleris parsigabeno į reichą 
vokiečius gyvenusius Latvijo
je. Latvijoj pasiliko išgabentų 
vokiečių turto. Vien Rigoje pa
liko Apie 1,800 jų namų.

Pagal Vokietijos Latvijos 
susitarimą prieš Vokiečius iš
gabenant Latvijos kredito ban« 
kas perima paliktą jų turtą. 
Jis parduos tą turtą, o 
mas pasiųs Vokietijon.

Italija stiprina pa 
sienį su Vokietija

paja-

JESENICE, Jugoslavija, vas. 
14. — Jugoslavijos darbinin
kai painformavo savo vyriau
sybę, kad Italija Slaptai ir pa
skubomis stiprina savo tvirto
ves Brenner perėjime, per ku
rį iŠ Italijos pasiekiama Vokie
tija.

BOSTON, Mass., vas. 14. — 
Manufaktūros pramonės samda 
jau pasiekė 1929 metų lygį — 
sako Howard Coonley, Nacio
nalinės Fabrikantų Sąjungos 
pirmininkas. Coonley 
viltį, kad samda didės 
eity.

šitą pareiškimą jis 
WPA surengtame 
me.

rėiškia
ir at-

padare 
susirinki-

NEW YORK, N. Y., vas. 14.
— “Krikščionių frontas” yra 
fašistiška, daugumoje katalikų 
organizacija. Kunigas Cough- 
lin palaiko glaudžius ryšius su 
ja. O Coughlino sekėjų dau
giausia esama airių (arpe.

Neseniai 17 “krikščionių 
fronto” narių areštuota. Pas 
juos užtikta ginklų ir kompro- 
mituojančių dokumentų. Areš
tuotieji prisipažino planavę 
smurto žygius.

Ryšium su šituo incidentu 
New Yorko vyriausybė apklau
sinėj o 19,000 miesto policinin
kų. Pasirodė, bent 1,000 jų pri
klausė krikščionių frontui, tu
rėjo arba tebeturi ryšių su 
juo. . '

Sniego audroje su
žeista 50 žmonių

New Yorke
NEW YORK, N. Y., vas. 14.

— Smarki sniego audra siau
tė New Yorko apylinkėje tre
čiadienį. Mažiausia 50 žmonių 
sužeista. Trafikas , pakrikdy- 
tas.

Pittsburghe pasnigo 13 co
lių sniego.

Prezidentas išvyko 
dešimčiai dienu 

atostogų
VVASHINGTON, D. C., vas. 

14. — Prez. Rooseveltas tre
čiadienį išvyko /dešimčiai 
dienų atostogų. Keliaus pietų 
link. Kai dėl klausimo, ar jis 
kąndidatuos trečiai kadencija!, 
tai dar nedavė atsakymo.

— Suomiai sakosi atsiėmę 
kai kurias prarastas pozicijas. 
Gauta Stockholme žinia, kad 
rusai paėmę Summa miestelį, 
nepatvirtinta.

— Apie 2,000 britų užsire
gistravo vykti Suomijon kaip 
savanoriai.

— Britanijos admiralitetas 
pranešė, kad Vokietijos subma- 
rinai užpuolė talkininkų laivų 
konvojų. Trys talkininkų lai
vai ir du Vokietijos submari- 
nai paskandinti.

— Paryžiuje paskelbta, kad 
francuzai suėmė nacių preky
binį laivą ir atgabeno jį į sa
vo uostą. Vokietijos laivo var
das nepaduotas.

Iš 9,599 tik keturi ne
išlaikė kvotimų ope

ruoti automobilį
SPRINGFIELD, III., vas. U. 

— Sausio mėnesį š.m. 9,599 
asmens laikė kvotimus automo
biliam operuoti, norėdami gau
ti leidimus. Iš to skaičiaus tik 
keturi pasirodė visiškai netikę 
vairuoti ir kvotimų neišlaikė.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtad., vasario 15, 1940ŠLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“Šliuptarniu”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui 
-------------------------- AL. MARGERIS --------------------------------(Tęsinys)

VicnoK ž\okas! Jis, užuot 
mėginęs suprasti paskutinę 
juouos angliakasio dienos sce
nų, tuoj pasišovė nedorybių 
ieškoti... Ir surado ... O su* raaęs, susipainiojo, ryškiau tariam, velnioniškose mintyse 
nuKiimpo. Suko, laužė, mat žmogelis galvą, kur dingo tas ketvertas velnių, kuriuos jis taip neseniai mate gatve einančius—su didelėmis skardinėmis rankose ir ypatingais žibintuvais prie kaktos. O dabar, šit, ėmė ir ištirpo, išnyko ce- berio vandenyje ir baltose muilo putose.'..Taip, jie išnyko, ir beliko tik jų vaizdai—galvos smegenyse įsispaudę vaizdai, kuriuos nei akimis matysi, nei ausimis girdės, nei pirštais palytėsi. Ne. Juos tegalima tik tikėti—tikėti, kaip tiki haliucinacijų niurkomas žmogus, kuris su objektinga realybe santikiuoti daugiau nebegali.Bet Roko protas nebuvo ligotas, tariant tikra šio žodžio prasme. Jis tik gyventi ir realiai sugyventi su tikru gyvenimu dar nebuvo išmokęs, Įgudęs. Jis, nors jau ir pilnai užaugęs vyras, vis dar tebegyveno su visokiomis dvasiomis, gudrių raganių ir burtininkų pramanytomis ir jo galvon su-

rkištomis, kada jis dar tebuvo tik vaikiščias ir vaikišką išmanymų teturėjo...
... ir atsiklaupė Rokas prieš 
cėberį, kaip prieš altorių...

Gerais metais tepataikė Rokas Amerikon atvažiuoti. Masinės gamybos ir beprotiškos dirbtuvėse skubos, — tai dviejų labai žiaurių darbo žmonėms dvynių, kurioms augti ir Klestėti daugiausia padėjo Henry Ford, — tuomet dar nebuvo. Negi buvo išrasta angliai po žeme atkirsti mašina. O šiaurinė Amerika tada stačiai pasakiškai augo, plėtėsi: visas kraštas gausėjo naujais žmonėmis, naujais namais, miestais, geležinkeliais ir milžiniškomis dirbtuvėmis. Kas nebuvo vakar, atsirado šiandien; ko nėra šiandien, bus rytoj; ko nebus ryt, bus poryt... Kaip jaunas medis kad auga, nejausdamas savo viršūne ir šakomis jokių ribų, taip augo tada Amerika .... Darbo gauti buvo lengva. O Rokui juo lengviau, kad tuo tarpu ir Antanui pagelbininko reikėjo. Antanas, mat, jau buvo akredituotas angliakasys, tai negi apsieis be pagelbininko? Ne. Ir Rokas bus jam dabar už pagelbininką, žinoma, kol angliakasio darbo gerai tepramoks ir “popierius” gaus, vadinasi, pats liks akredituotas angliakasys. Tada ir jis safri- dysis pagelbininką. Taip juk buvo iš pradžių ir su Antanu, taip bus toliau su Roku, taip būna ir su kiekvienu naujoku Pcnnsylvanijos anglies kasyklose.
J vfj } ■ ’lAmerikos gyvenimo’; ratas staugdamas sukosi, ir ką jis nutvėrė Į savo sūkurį, tas jau turėjo suktis su juo drauge. Taigi ir Rokas, jis atvažiavo penktadienyj, o šeštadienyj jau drožė su Antanu Į krautu-

vę pirkti ‘ angliakasio batų, valkų, kepurės su, žibintuvu prie kaktos ir skardinės pietums Įsidėti. Niuroti ir laukti rytojaus nebuvo kada, nes šitame laimės krašte viskas nėrimo, viskas judėjo,—net ir akmeninė anglis giliai po ■Pennsylvanijos kalnais, tarsi prašyte prašė, kad tik kas. nots . ją sprogdintų, Į vagonėlius piltų ir iškeltų j viršų, arčiau saulės veido, kur ji galėtų blizgėti visa savo galybe ir didybė!0 diena buvo labai karšta ir šutri, galima sakyti, . pilna drėgmės, nelyginant turkiška pirtis garų. Tokia diena paprastai prakaito nuo žmogaus kūno nesugeria, jo odą nenu-i sausina, nepravedina. Tai, į mielas dfauguti, tikra šiauri* nes Amerikos vasaros diena. Joje žmogus daugiau šunta, negu kepa arba spirgaiUžsuko juodu smuklėn šalto alaus po "škunerį” išsigerti ir prie baro po vėdintuVu ataušti. O vėdintuvas, iŠ tikrųjų, sukosi smagiai, pūsdamas, tarsi Zefyras, malonų vėjelį, kuris sėmė šiltą rasą nuo. jų dviejų veidų. Bet išgėrus juodviem po vieną kitą, prakaito versmė pagausėjo. Karšioj ir šut- rioj dienoj, mat, alus (ar degtinė) žmogaus nevėdina, bet dar labiau kaitina ir prakaito baloje murkdo. <Palikę barą, tuščius • “škune- rius” ir vėdintuvą, nuėjo juodu tiesiog krautuvei!, kur galima gauti visko, ko tik angliakasiui tereikia. Krautuvės savininkas buvo lietuviškas žydelis. Pamatęs jis Antaną su naujoku, labai pradžiugo ir

Ęam Leisti Viduriams 
Užkietėti?• .... !-- '

Kodėl kęsti tas tamsias galvagė- 
los dienas, paeinančias nuo už
kietėjimo, .plius neišvengiamą žy
gį į vaistų lentyną, kada gali 
išvengti abiejų, ieškant ligos 
priežasčių? >

Jei užkietėjimas yra tos rū
šies, ka kenčia m'illonai—nuo 
stokos “rupumo” dietoj; tai “ge
resnis būdas” .yra valgyti Kel- 
logg’s AU-Bran.

Tas trupus spragintas pusryti- 
nis javinis yra perspėjamoji un
cija, kuri verta svaro bėdos pa- 
gelbos. Jis padeda ne vien pa
sidaryti reguliariu, bet ir pasi- 
alkyti reguliariu dienų dienas, 
r mėnesius po to, maloniausiu

budu. '
Valgykite Kellogg’s All-Bran 

reguliariai, gerkit gana vandens 
ir tėmykit ar •neužįniršite užkie
tėjimą. Kellogg’s iri Battle Creek 
daromas. Jei stovis yra kroniš- 
kas, tai protingiau butų pasi
tarti su gydytoju.!

prie aukšto Roko stuomens ir šliedamas juds ĮŠriė jo kruti* nes. ..........—Ha, ha, ha,—juokėsi Antanas,—tik ligi kelių. Duok ilgesnes, matai, koks vyras.—Niu aš’mato, kas nemato? Vyras kak verbliud. Niu, toj įlosiu ilgesniu, platesniu, niu, šit šitų,—paėmęs rodė žydelis kitas.—Kad ir tos trumpos. Duok ilgiausias, ką tbri. Ko Čia dabar monkiniesi,r—veidą paraukęs kalbėjo Antanas.—Niu, toj įlosiu ilgiausiu šaižu, plačiausiu mieru—šit Šitų, —raukėsi ir žydelis,, o Rokas pakando apatinę lupą.—Kad ir tos ne gana ilgos ir plačios. Bet tegu būna, tegu

’ būna,—sutiko Antanas.—Tik žiūrėk, kad kitą sykį turėtum geresnių šaižų.Niu, mister Toni, aš turės, kaip neturės, tik ar reikės? Niu, pats žino, kad po žeme visku atsitinku,—kalbėjo žydelis, primerkęs akis.O Rokas, kaip tik priešingai, išputo akis ir stovėjo, tarsi žemėn įbestas, kaip koks kuolas.Antanasskersomis ir tarė:—Duok šiusus, kepurę ir lempą. Čia mes neatėjome monkytis visą dieną.—Niu,! mister Toni, izvinite, izvinite, aš nieku piktu nemy-; nino, nieku blogu nevelino,— raitėsi žydelis, bijodamas nustoti naujo klijento.—-Niu tegu jam prisimieroja, pamatysim, kaip fitys.—Niu, mister grinoriu, primerit sebia poža- luista, primerit. Įsistok į kad mes pamatytum, ar šaižu, ar pilnu mieru.Rokas tuoj pradėjo nusiauti kelnes savąšias, lietuviškas, kad apsiavus naujomis—amerikoniškomis.—No, no, mister,—šypsojosi žydelis,,—tak ne nado, ne na- do. šitų kelnių eina ant kitu kelnių—ant visiku; todėl jom ir vadinas overauziu, značit kelnių ant kelnių, iii kelnių ant visku. Poniat?

Rokas kepto vėžio spalvą1 Hm V p QII?DT INSKl 
įgavo. Jis žiurėjo Į naujus,.”** »• mILULII arius mėlynus valkus, ne-l DENTISTAS

H«H ; J-M. Pinn., Trečiadienį, šeštadienį

pagavo. Jis žiurėjo į naujus, švarius mėlynus valkus, išdrįsdamas kišti Į juos dulkėtus savo batus.—Kišk, kišk, Rokai,—ragino jį Antanas.—Ko bijaisi?—Su-suuteršiu, — išspaudė Rokas.—Hm,—truktelėjo nosia šypsodamasis Antanas,—kai
4631 So. Ashland Avė,

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

Tet LAFAYETTE 3650

nu------ -- ------- Į ... . -------- -- .
pažiūrėjo Į žydą eisi Į mainas, ten tuoj jos buskaip kaminakrėčio.(Bus daugiau)

DR. STRIKOL’IS
ydytojas ir Chirurgai* 

Jfisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
< ifiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki > 

ak. Nedėlioj oagal susitarimą
Ofiso Tel.; YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ

jom, geru

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
6630 S. Westemav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

VhIrikIoh nuo 10:00 v. 
ryto iki 0:00 v. popiet 
Nuo 6:00 iki 0:00 vak. 
Treti, ir Penktad. nuo 
12:00 iki 5:00 ir 6:00

Iki 9:00 vai. vakaro 
SeStail. ir Sektn. pagal 

sutarti.

DR. C. Z. VEZEL'IS
. O. .kiilVl

aru 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

valandos nuo 9 iki 8 vakare 
t*-<loj pagal sularų

AKIU SPECIALISTAI

lHL BKUiMU J.
ZU BRIČKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—t 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadk 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

BUTKUS
UNDERTAKING CO., Ine.
WILLIAM A. POKORNY, 

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 ĮVEST 18th STREET 
Tel. CANAL 3161

CRANE COAL COMPANY 
>332 So. Long Avenue 
Telefoną* PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Pprkan* $7-65
5 tonus ar daugis.* ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
nf»rkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

COPR. NEEDęSCRAPT SERVICE. INC.

MEN'S ACCESSORIES PATTERN 2450

—Niu, labu dienu, mister Toni, labu dienu. Tamstų su grinoriu, bėčiu, tik ką iš Pols- čiaus, iš senu kraju, tai šiur reik nauju jam siutu, marškiniu, skrybėlių, naktaiziį pąn- čeku,' šiušų l7— aiĄerikancku? Niu, prašom čia, prašom-—u mani visku yr—visku,—kuo nepagriebęs abudu už rankų traukė žydelis savo krautuvėn.—Ne, mister Goldberg, no šiandien,—pradėjo Antanas.— Kai pėdę gaus—tada. Dabar duok tik overauzes, mainers- kus šiusus ir kepurę—su lempa, žinai. Lėberio dabar man reikia, tai panedėlį lįs po žeme man anglį ševeluot.—Orait, orait, mister Toni, orait—vsio horošo, vsio. Tami- stu geriau žino, ko grinoriu reik, už mani, geriau.—Tai šiur,—patvirtino Antanas.Žydelis truktelėjo apatinę lupą, pribėgo prie vitrinos, kilstelėjo barzdą ir tuo pačiu kartu pakėlė nuo vitrinos mė-: lynus valkus. O tai buvo ypatingai aukštos kelnės, pasiūtos išvien su petnešomis, pasiūtos iš storo, rupaus ir tvirto audeklo—tai tokio, kuris juodo darbo nebijo, kuris aštriam antracitui ne lengvai tepasiduoda. (Amerikiečiai šitas kelnes paprastai vadina “over-alls” (“viršum visko”, arba “ant visko”), bet lietuviai ---“overauzėmis”, ir tiek.) Jos turėjo daug kišenių, daug misinginių sagų ir kilpų, kurios blizgėjo, tarsi auksinės butų. Rokas žiurėjo į jas ir džiaugėsi, nelyginant mažas vaikas titę radęs. Antanas gi sij žydeliu čiupinėjo žydrą, stipnf kelnių audeklą, ko ne-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA 1K DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

■ "'AMBULANCE.. Z., 
diena ik Rakti V ■■ ■

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

Telefonas LAFAYETTE (172?

koplyčios visose

No. 2450—Vyrams megstos pirštinės ir kepurės.
I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2450
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, DL . ,

» ** • <-
čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.---------- —

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

I Adresas...........—........ -..... .—...... ......... -................... —

I Miestas ir valstija...............................——
L----- MM mm MM OMB MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM M

Rokas.—Tik žiūrėk, mister Golcl- berg, kad butų gero saizo,— rūpinosi Antanas,—nes vyras, matai, kaip šimtametis ąžuolas. Geriau tegu būna ilgesnės, platesnės, juk galės ikisirai- toti, susiveržti.—Orait, orait, mister Toni, orait—vsio budėt horošo, vsio. Šaižu ir mieru aš turi visokiu, kokiu tik sveiks hor—visokiu, —smulkiai malė žydelis liežuviu, statydamas ilgus valkus

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seelcy 0434

Dr. Peter John
Bartkus

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

ir susitarus.

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 sutarti* 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 ' / J I . 4 . . j ♦ j • i
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Oiu»tu» ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

8

LIETUVIAI

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

su POVILU SALTIMIERU.
■D

Laidotuvių Direktoriai

•F

v* .......................

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

itiitMHiiiiiiaiaiiiiiiiniiiHiiiaiii

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

S. R MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

d , , " L - ■* .1 . —M^M ... ' I , . ................ ................. .
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Lituanich Avenue Phone Yards 4908

v p. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

Tel. Office Wentworth 6330
' Rez. Hyde Park 3395 T 

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

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

KITATAUČIAI

♦

'<iiiiiiiiiiiii>iiiii*<**********>i <l<**

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
i ^rektorių 
Asociacijos

- i?

llllllliuitllllllllllllllllllllllliu'

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktj

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

ANTHONY B. PETKUS
6834 So* Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109 
...... ................................ .>■: ui ■ i ■ . ................ ................... . i i ..........   ■ ■ -......   ...
. J. MULEVIČIUS

4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

D raugi jos 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.
4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.
Rez.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic '7868

Ofiso TeL Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7336
Namu telefoną* Rmn*wick 6597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 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

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas YARDS 6818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

* Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose



KetvirtacL, vasario 15, 1910

Clevelando i Ohio Žinios
La

Youngstown aplankius. — Lietuvos nepriklausomybes 
minėjimas. — Mirė Leonas Ciglidtiskas. — Aplan
kys Pirmyn choras. — Didelė permaina Lietuvių 
Kultūros Darželio Sąjungoje. — Pasveiko S. čerau- 
ka. — Kortavimo vakaras. — Karolis Požėla. — 
Nauji advokotai.

Nors išvažiavus iš Clevelan- 
do ir matėsi gana daug sniego 
bet artėjant Youngstownui 
sniego kaip ir nebuvo. Matėsi 
pliki laukai ir dar kaip kur 
pastebėjau ūkininkus kažką 
dirbant laukuose.

NUvažiavus į tą geležies lie-. 
jyRlų irtlėstą pasirodė, kad čia

Prieš kiek laiko susirašinė- 
.'.ant su Youngstowno SLA vei
kėjais teko patirti, kad vasario 
4 dieną jie rengia Lietuvos ne
priklausomybės 22 metų pami
nėjimą. Tuo pačiu kartu buvau 
kviestas jų programe dalyvau
ti, — pasakyti kalbą tos dienos 
klausime. „

taigi, minėtą šventadienį turi būti kas nors veikiama, 
apie devintą valandą ryto ir iš- Manau sau* čia matyti darbai 
traukiau į tą kaimynišką kolo- eina 
niją. Išvažiavau anksčiau, kad teko manyti todėl, kad priva- 

dar žiavuš miestą matėsi liepsnuo- 
prieš parengimą su (Irau- jančids ugriies liežuviai įvairio
pasikalbėti. Mat, buvo 

pranešta, kad prieš paren- 
SLA 157 kuopa laikys 

mėnesinį susirinkimų toje

galėčiau laiku atvykti ir 
kiek 
gaiš 
man 
girną 
savo
pačioje salėje. Taigi man buvo 
įdomu tame susirinkime daly
vauti. A

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

MADOS

NAUJIENOS, CMcago, III

NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto
Amerikos Jaunimo Kongreso nariai susirinko klaušyiiš prezidento Roosc- 

velto kalbos.

1

ĮVAIRIOS žinios
Sergančiųjų proto li
gomis skaičius didė
ja Jungt. Valstijose

COLUMBUS, Ohio, vas. 13. 
— Dr. J. F. Bateman, Ohio 
valstijos komisienierius ser
gantiems proto ligomis prižiū
rėti, sako, kad skaičius pami
šėlių Jungt. Valstijose auga.

Jis auga proporcionaliai gy
ventojų prieaugliui, 
ryšium su depresija,- 
li.ų skaičiais pralenkia 
auglio proporciją.

Pavyzdžiui, dabartiniu laiku 
iš 331 Jungt. Valstijų gyven
tojo vienas yra įstaigoje pro 
to ligoms gydyti. Yra pagrin 
das manyti, kad iš dabar au 
gančių 22 vaikų vienam tek: 
ilgiau ar trumpiau savo gyve
nime proto ligoninėje pabūti 
Tai bus didesnis 
nuošimtis, negu 
buvo.

Kitą pavyzdį
Bateman. Prieš depresiją Ohic 
valstijoje vienas asmuo proto 
ligoninėje buvo iš 302. Depre 
sijai užėjus, vienas toks ligo
nis buvo iš kiekvienų 275 gy
ventojų.

Tačiau 
pamišė 

prie-ir

*

jaustis geriausiai, 
nevirškina, 
greičiausiai 

atveju

jei jūsų viduriai 
Kada tas jus vargina, 
reikalingas liuomiotojas. 

vartokite Ex-Lax. 
viekas, kuo geras liuosuotnjas 
.Jin yra malonus priimti, turi

Jis yra veidus.

Ar Nevirškinimas 
Sugadina Jūsų 

Linksmumų?
Jausti* gerai, tai yra raktas j tikrą pa
sitenkinimą gyvenimu. Bet jus negalite ti
kėti* 
gerai 
jums 
šiuo
Ex-Lax yra 
turėtų būti, 
gardaus šokolado skoni, 
'■‘et švelnus veikime.
Ex-Lax suteikia jums gerą vidurių išvaly
mą nesukeldamas jokių skaudėjimų bei nu
silpimų.
Kada jums reikės Jiuosuotojo, paimkite Ex- 
Lax ir persitikrinkite patys kaip geriau 
jus jausitės. Ekonomiškos 10c. ir 25c. dė
žutes kiekvienoje vaistinėje.

gerai ir visi dirba. Taip

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
AT8I8AKYKIT JJ PAKEIČIANČIU!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax r 
Įsidėmėkite raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt Keras pasekme*. reikalau
kite oriffinalio Ex-Lax.

tokių ligoni’
praeity kac

/t:.,'..' 1 1 —

5,000,000 britų sužei
sta patamsy

sijai, labiausiai p. M. Suboniui, • kon ir perduoda geras dienas 
už jo rūpestingą visų reikalų clevelandiečiams. 1 
tvarkymą. 

* * *
Vasario 11 dieną naujoji pa

rapija minėjo 22 metų Lietuvos 
nepriklausomybės gyvavimą. 
Programa susidėjo iš kalbų, 
dainų ir muzikos. Publikos bu
vo daug.

Mano, • kad 
gal netrukus su visais pasima
tys. Jis važinėjo po Europą 
apie trejus metus. Bet karui 
užėjus vėl grįžo į Ameriką.

* S?. *

Šiomis dienomis vėl teko pri
dėti 95 nauji advokatai Cleve- 
lando miestui. Kas metai vis 
daugiau ir daugiau jaunų vyrų 
baigia teisių profesiją. Yra 
linksma matyti, kad jauni vyrai 
atsiekia sau užbrėžtą tikslą, bai
gia aukštus mokslus ir išeina į 
pasaulį sau laimės ieškoti. Tik 
yra apgailėtina, kad dabartine 
sistema neleidžia jaunai kar
tai tinkamą gyvenimą pasida
ryti, kada jie baigia savo moks
lo dienas.

Šie nedarbo laikai suvargino 
gana daug žmonių^ Jaunuome
nė eina mokslus p4į*' eilę metų 
o užbaigę vargiai gali pragyve 
nimą pasidaryti. Ta i apgailėti 
na, kad taip turi,\buti tokioje 
turtingoje šalyje, 1 Kaip Ameri
ka. i

paduoda Drse dirbtuvėse* Tavorinių trauki
nių ant bėgių privaryta daugy
be. Miestas taipgi durnuose pa
skendęs. Vaizdas tikro darby
mečio.

Bet tikrenybėje taip nėra. 
JJarbai neina pilnu tempu. Jei 
kompanijos gauna užsakymų, 
tai varo pilnu skubumu, net ir 
šventomis dienomis. Vienok po 
vienos kitos savaitės vėl dirb
tuves durys užsidaro. Daugelis 
lietuvių darbininkų pasakojo, 
kad dar mažai tedirbo nuo pra
džios šių metų, ir neperdau- 
giausia per pereitus visus me
tus. Darbas skubinamas mašinų 
pagalba, 'darbininkas darbinin
ką spaudžia, kad greičiau dirb
tų. Darbas' eina iš rankų į ran
kas ir daugumas dirba nuo 
štukų. Jeigii vienas darbinin
kas sulaiko, tai ir kiti būna su
laikyti. Tokiu budu vienas kitą 
spaudžia ir ^verčia, kad dau
giau padarytų. Teko išsikalbė
ti su daugeliu jaunų vyrų. Jau
ni gražus lietuviai vyrai, kurie 
patys apgailestauja savo atei
ties. Turi energijos, darbštus, 
bet darbų mažai yra. Jaunuo
lių padėtis iš tiesų nepavydėti
na. Youngstown praeityje bu
vo garsus miestas, kaip ir dau
gelis kitų. Tačiau depresijos 
laikai viską sunaikino. Seniau 
Čia gyveno daug didesnis skai
čius lietuvių. Buvo,, žinoma, di
desnis judėjimas, daugiau ener
gijos visam veikimui. Pas vi
sus buvo visko pilna ir nami
niai reikalai jų neslėgė.

Užėjau ir pas vietos kleboną 
apsilankyti. Mat, kun. Petreikis 
yra musų miesto gyventojas, 
tai ir norėjosi pasikalbėti.

Iš pasikalbėjimo su klebonu 
buvo galima suprasti, kad ir 
parapijos gyvavimas yra var-> 
gingas. Lietuvių yra mažai, ir 
iš tų pačių didelė dalis nepri
klauso parapijai. Duosnumas 
žmonėse sumažėjo, nes visi 
mažai dirba. Parapijos salė be
veik Visai sugriuvusi, bet nau
ją statyti vargiai išgalės.

Youngstowne yra gražus bū
relis lietuvių jaunimo. Bet ma
tyti, kad trūksta vadovybės. 
Jaunimas nori veikti, nori or
ganizuotis, bet norėtų ir kokią 
vadovybę turėti, kas su juo 
veiktų ir janl patartų.

Dabar prisiminsiu ir apie tos 
dienos parengimą bei progra
mą. Buvo poras perstatymų. 
Nors jie ir trumpi, tačiau, ma
tyti, publikai patiko. Yra pa
girtina, kad ir jaunimas, prie 
tokių parengimų prisideda. Tik 
kaip jau minėjau, jeigu salė 
butų tinkamesnė, tai ir vaidini
mas butų galima tinkamiau 
pastatyti. Butų galima tinka
miau pasiruošti. Kalbas pasakė 
vietos veikėjai: M. Subonis, J. 
Jaras, kun.. Petreikis ir kun. 
širvaitis, svečias iš Lietuvos, 
žodžiu sakant, parengimas bu
vo gražus, gausingas ir dar ke
letą dolerių surinkta Vilniaus 
reikalams.

Dabar dėkoju rengimo komi-

• FOTOGRAFASLONDONAS, Anglija, 
12.
Britanijos gyventojai bijojo 
lėktuvų atakų prieš jų miestus. 
Todėl miestuose įsakyta užge
sinti šviesas. O dėl šviesų už
gesinimo, apskaičiuojama, iki 
šiam laikui buvo sužeista ar
ba tik užgauta apie 5,000,000 
žmonių.
buvo ir yra lengvos, tačiau pa
sitaiko ir sunkų sužeidimų.

vas.
Kai karas prasidėjo,

gyventojai CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
nos rųšies su mo- 
lerniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darba 
garantuotas.

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

Rumunija pašaukė 
kariuomenėn dar 

200,000 vyrų
BUDAPEST, Vengrija, 

12. — Rumunija pašaukė
riuomenėn dar 200,000 Vyrų.

* * *•
Mirė Leonas Cigliauskas nuo 

1344 'E. 68 St., sulaukęs tik 42 
metų amžiaus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis iš šv. 
Jurgio bažnyčios. Paliko nu
liūdime motiną ir dvi seseris.

* *
Choras Pirmyn iš Ch'cągos 

bus Clevelande kovo 31 dieną. 
Yra rengiamas gražus progra
mas, kurį choras išpildys. Vie
ta paimta miesto auditorijoje 
mažasis teatras. Likęs pelnas 
eis Liet. Kul. Darželio reika
lams. šį parengimą visi turėtų 
paremti be skirtumo j^itikinį- 
4iių, nes pelnas eis gana*'gėrtfm 
ir kultūriniam tikslui. ’ > ?

* 5*S *

Lietuvių Kul. Darželyje pa
daryta didelė permaina valdy
boje. Pirmininkas adv. P. V. 
Chesnulis, kuris pirmininkavo 
per dešimt metų nuo pat dar
želio susitvėrimo atsisakė iš 
vietos, pareikšdamas, jog jis 
mano, kad jau butų metas ki
tam užimti jo vietą. Jis jau pa
ilsęs bedirbdamas per eilę me
tų. Nors daugelis ir apgailes
tavo, vienok p. Chesnulis dau
giau nebeapsiėmė. Jo vieton li
ko išrinktas J. Brazauskas. 
Taipgi buvo ir kitų vietų pa
keitimas.

Dabartinė darželio valdyba 
susideda iš šių asmenų: pirm. 
J. Brazauskas, vice-pirmininkai 
J. Jarus ir p. Staupienė, finan
sų rašt. p. M. Mišeikienė, nu
tarimų rašt. J. Venslovas, iždi
ninkė p. Šukienė. Taipgi yra 
išrinkta ir knygų revizija bei 
veikiančioji komisija, kuri rū
pinsis darželio parengimais.

Susirinkimas buvo gausingas 
ir nuotaika gera. Kiek iš visko 
matyti, tai laikui bėgant darže
lis ir iš skolų išsikas. Laikas 
nuo laiko atsiranda žmonių, 
kurie prisideda su stambiomis 
aukomis. Susirinkimas buvo 
laikytas sausio 29 dieną Lietu
vių salėje.

* >!< ★

SLA 136 kuopos pirmininkas 
ir vietos veikėjas S. čerauka 
buvo gatvekario užgautas ir 
kiek laiko nesveikavo. Bet da
bar pilnai pasitaisė ir viską su 
gatvekarių kompanija sutvarkė* 
Linksma matyti, kad p. če- 
raukai nereikėjo ilgai sirgti.

< * ♦. *

SLA 136 kuopa rengia korta
vimo vakarą kovo 2 dieną Lie
tuvių salėje. Dovanos skiria
mos gražios prie kiekvieno sta
lo. O įžanga tiktai 20c asme
niui. Taipgi bus ir užkandžių 
bei alučio. 

* ♦ *
Karolis Požėla, lietuvių myli

mas ristikas, vėl grižo Amėri-

★ $ *
“Dirvos” čal;s džiaugiasi

Daugiausia nelaimiu vas
ka-

PIRKIT NAUJA BUICK
MILDA 

AUTO SALES

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCF 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

Chesnulis a 
ko vietos 
Sąjungoje. Jis pastebi, kad dar
želis ko tai nusikratęs. Bet 'tik
renybėje yra kitaip. Sąjunga, j' 
apgailestavo Chesnulio • pasP 
traukimą, o Čalį jau seniai pa
varė ir jo nusikratė. Tai kur, 
čia teisybė?Ir yra ko Čaliiii 
džiaugtis 1—Jonas Jarus.

atsisakę^ jš pirminiu- 
Liet. itin? Darželio

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

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, RODIN & SHORTY

arcus
y

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

MOJU.

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Misstas ir valstija)

1

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius

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

Kasdien 
iki

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, UI

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No... ....
Mieros____________per krutinę

Išgirsit 
muziką 

pranešimus.

mviiimim

' i

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

MADŲ

No. 4387—Jaunoms Panelėms su
knelė. Sukirptos mieros tiktai 12, 
14, 16, 18 ir 20 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 Dept.,. 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 

ir nori kitiems padėti, atpešk pasidėk... čia ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 3!4% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomųjų sąskaitą dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI 

$5,000.00

LITHUANIAN BEJUING, 
LOAH AND SAVIHGS ASSOCIATIOH 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

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

naujienos
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, DL
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Karas ir tautų laisvė
Pereitojo pasaulio karo pasėkoje išsivadavo visa ei

lė tautų, kurios .buvo pavergtos: Suomija, Čekoslovakija, 
Gruzija, Armėnija, Azerbeidžanas, Lenkija, Lietuva, Lat
vija ir Estija. Prie to dar reikia pridurti, kad trumpam 
laikui buvo numetusi svetimą jungą Ukraina; keliolika 
milionų žmonių, kuriuos valdė Austrijos-Vengrijos impe
rija, susijungė su savo viengenčiais kitose valstybėse (Ju
goslavijoje ir Rumunijoje).

Kai kurios tų išsivadavusiųjų tautų tačiau, savo lais
vės neteko. Pirmiausia Rusija sutriuškino Gruzijos, Ar
mėnijos ir Azerbeidžano nepriklausomybę. Paskui Vokie
tija sudraskė ir pavergė Čekoslovakiją. Po to vokiečiai 
kartu su rusais užkariavo ir pasidalino Lenkiją. Rusai 
uždėjo savo leteną Pabaltijo kraštams, p dabar stengiasi 
sunaikinti Suomiją.

Reikia dar paminėti, kad Italija pavergė Etiopiją ir 
sudorojo Albaniją, Vokietija prarijo Austriją ir atplėšė 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą.

Tokiu budu didesnioji dalis tų .laimėjimų, kuriuos 
pereitas pasaulio karas buvo suteikęs tautoms, kovoju
sioms dėl savo laisvės, šiandien jau yra sunaikinta. Juos 
sunaikino Rusija, Italija ir Vokietija — trys diktatoriš
kos šalys.

Rusijoje diktatūra užgimė pirmiausia, ir ji pirmuti
nė pradėjo smaugti mažasias tautas. Ji ir šiandien yra 
pavergusi didžiausią skaičių tautų. Italijos fašistų dik
tatūra pradėjo veikti vėliau, ir ji nėra tokia stambi; to
dėl jos aukų yra mažiau. Vokietijos nacių diktatūra yra 
jauniausia (išimantMIspanijos gen. Franco diktatūrą), 
bet ji galinga ir per trumpą laiką suspėjo praryti dvi 
naujas valstybes ir vienos senos valstybės likučius.

Nesunku pramatyti, kas butų atsitikę, jeigu tas ma
žųjų tautų rijimo procesas nebūtų buvęs sustabdytas: ne
tolimoje ateityje jos butų žuvusios visos!

Bet diktatorių “traicė” sutiko pasipriešinimą. Vie
nas tų ryklių — Italijos fašizmas — jau pasitraukė j ša
lį, o kitos dvi šiandien kovoja už savo “teisę” ėsti ir plės
tis. Jeigu jiedvi kovą laimėtų, tai jiedvi pribaigtų tas 
tautas, kurios dar gyvos, o paskui šoktų draskyti viena 
antrą. Nėra abejonės, kuri iš jų liktų pergalėtoja. Per
galėtų, žinoma, hitlerizmas.

Šitokia yra dabartinio pasaulio karo prasmė, iš dik
tatūrų pusės. Mažoms (ir vidutinėms) tautoms jisai reikš 
mirtį, jeigu laimes diktatoriai.

Bet jeigu jie bus sumušti, tai esančios nepriklauso
mos mažos tautos išliks — ir, be to, dar išsivaduos tos 
tautos kurios yra pavergtos. Išsivaduos tos, kurių nepri
klausomybė buvo sunaikinta laikotarpyje nuo pirmojo 
pasaulio karo iki antrojo, t. y. trys paminėtos Kaukazo 
tautos, Čekoslovakija, Lenkija, Austrija, Albanija (gal 
būt, ir Etiopija). Išsivaduos ir Ukraina, su Baltgudija.

Jeigu demokratijos laimės pergalę, tai gaus.nepri
klausomybę Indija ir nusikratys svetimo jungo Kinija.

Antrasis pasaulio karas, veikiausia, pabaigs tą tautų 
išlaisvinimo darbą, kurį pradėjo pirmasis pasaulio karas, 
bent kiek tai liečia Europą ir didesniąją dali Azijos.

Labai liūdna, kad mažomsioms tautoms ateina pro
ga įgyti laisvę, tiktai kuomet žmoniją ištinka baisioji ka
ro nelaimė. Bet jau toks dabartinis pasaulis. Tik nelai
mėn patekę, jo valdovai pasidaro “mielasirclingi”.

Kuomet tarpe tautų įsigalės tie dorovės principai, 
kuriais žmonės vadovaujasi savo kasdieniniuose tarpusa- 
vės santykiuose, tuomet tarptautiniai ginčai nebebus 
sprendžiami ginklo jėga. Karas pasidarys bereikalingas, 
ir žmonija galės gyventi taikoje.

Bet kad tai įvyktų, turi būt nušuoti visi diktatoriai.

Lietuvos Padangėje
VILNIUS. — Vilniaus gatvių 

pavadinimai jau baigti atlietu
vinti. Bu v. Želigovskio parkas 
pavadintas Maironio parku, Že
ligovskio gatve Klaipėdos g., 
Rydz Smiglo g. — Švitrigailos 
g., Zaciščs g. — žemaitės gatve 
ir t. t.

per praėjusias šalčio dienas

newurrwa kalsa*
‘ 'hlcagoje—paštu:

Metams___ ___ .___ _______ $8.0ii
Pusei metų - ______ -—  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui_________ .75

f’bicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija  3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
pastų: 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

MASKVA SUSntUPINUSi

“The Manchester Guardian” 
korespondentas rašo savo laik
raščiui, kad sovietų valdžia la
bai susirupihusi savo nepasise
kimais Suomijoje. Ji stengiasi 
paslėpti nuo žmonių raudono
sios armijos nuostolius, o nuo 
užsienio ji stengiasi paslėpti au
gantį Rusijoje nerimą.

Sovietų spauda ir radio, sako 
korespondentas, ne tiktai užty
li raudonarmiečių pralaimėji
mus Suomijoje, bet stengiasi tą 
visą karą paversti nereikšmin
gu dalyku. Tačiau, nežiūrint ši
tų valdžios pastangų, šiek-tiek 
tiesos visgi žmones pasiekia. 
Leningrade, kuris yra arčiausia 
prie fronto, visi žino, kad ligo
ninės yra pilnos sužeistų. Žinios 
nueina įvairiais keliais ir į ki
tas vietas Sovietų Sąjungoje.

Sovietų valdžia neapsiskai
čiavo, pradėdama karą su suo
miais. Paminėto anglų laikraš
čio korespondentas sako:

“Kampanija Suomijoje bu
vo neabejotinai planuojamą, 
kaipo mažas karas, bet dėl 
suomių gabumo ir drąsos ir 
dėl netikusios sovietų vado
vybės tas karas užkrovė Ru
sijai didelio karo sunkumus 
ir aukas. Rusijos pramonės 
organizmas ir pakrikusi jos 
geležinkelių sistema yra su
purtyti iki pamatų... Iškilo į 
aikštę rimti trukumai Rusi
jos ekonominėje tvarkoje ir 
jos pramones organizacijo
je.”

Kremlius norėtų taikytis.
Korespondentas mano, kad 

suomiai gali laimėti karą, jeigu 
Stalinui neateis pagalbon vokie
čiai.

Kremliusį esąs taip nusivylęs 
karo eiga, kad jisai jaustųsi lai
mingas, kaip nors iš jo išsisu
kęs. Bet, deja, Stalino prestyžas 
esąs labai įveltas.

“Ar Rusija gali iš suomių 
karo pasitraukti?” — klausia 
korespondentas. Ir atsako: 
“Iš tiesų, dalykai jau pasiekė 
tokį laipsnį, kad Maskva ši 
klausimą svarsto. Atsakymas 
yra toks, kad Rusija gali at
sisakyti nuo savo užsiinoji- 

. mo užkariauti Suomiją. Bet 
jeigu ji tai padarys, tai bus 
stipri pagunda jai ieškoti a- 
vantiuros kame nors kitur, 
kadangi Stalino prestyžas yra 
taip įveltas, jogei jisai turi 
pasirodyti pergalėtoju, tęsda
mas apsigynimo karą Kareli
jos sąsmaugoj e., Kremlius dar 
nenustojo vilties, kad išsi
sems finansinės Suomijos pa-‘ 
jėgos, jeigu ji bus ardoma 
bombardavimu iš oro. Bet 
viltis nugalėti,' ją mūšiuose 
yra jau beveik arba gal ir 
visiškai, išnykusi.”
Vadinasi, Stalinas jau darytų 

taiką su suomiais, jeigu tik ji
sai nebijotų, kad nukentės jo 
diktatoriškas “unaras”. Taigi 
tik dėl Stalino “prestyžo” turi 
mirti Suomijos frontuose kas
dien tūkstančiai nelaimingų Ru
sijos žmonių ir šimtai didvyriš
kų Suomijos demokratijos gy
nėjų.

Vilniuje peršalo ir atšalo įvai
rias kūno dalis gana daug gy
ventojų. Keli asmenys buvo nu
gabenti net į ligonines.

Vilniuje numatoma netrukus 
steigti dviračių fabriką. Tai bu
tų pirmasis Lietuvoj dviračių 
fabrikas.

Vilniaus šaulių rinktinė nu
tarė išrašyti nemokamai “Tri
mitą” visiems Vilniaus srities 
šauliams, turintiems daug vai
kų.
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ją. Didelis Sovietų miestas, 
Leningradas, stovi tik kelio
likos mylių atstume nuo Suo- 

.. mijos sienos, ir visiems yra 
gerai žinoma, koki karo pla
nai buvo daromi Suomijoj.”
Bet tai yra falsifikacija. Visų- 

pirma, kaip jo žodžius paduo
da Anglijos spauda, 7Jawarhar- 
lal Nehru nesakė, kad “Sovietų 
Sąjungai buvo pavojus būti už
pultai per Suomiją”, bet pasa
kė štai ką:

“... nėra abejonės, kad Rusi
ja bijojo būti užpulta per 
Suomiją”.
Kiekvienas gali suprasti, kad 

Rusijos valdžios baimė, jogei 
kas nors Kusi ją užpuls per 
Suomijos teritoriją,' dar nereiš
kia, kad toks pavojus tikrai bu
vo, nes “baimė turi dideles- a- 
kis”.

Be to, p. Neinu savo pareiš
kime nesakė, kad Suomijoje 
buvę daromi kokie tai “karo 
planai” ii' kad tai esą “visiems 
gerai žinoma”. Tai yra grynas 
Maskvos (arba “Laisvės”) pra
simanymas, nes juk niekas apie 
kokius nors darytus Suomijoje 
“karo planus” dar iki šiol ne
žino. Suomija norėjo apsisaugo
ti, ir šituo tikslu ji statė tam 
tikrus įtvirtinimus savo pasie
nyje, bet tie įtvirtinimai yra 
grynai defensyvio (apsigynimo) 
pobūdžio.

Tačiau Maskva ir jos pakali
kai Brooklync ne tiktai iškreipė 
Javvarharlal Nehru žodžius ir 
įbruko į jo pareiškimą sakinius, 
kurių jisai visai nėra sakęs. Jie 
dar ir praleido tą dalį jo pa
reiškimo, kuris netinka bolševi
kiškai propagandai, štai ką ta
sai Indijos veikėjas pastebėjo 
po to, kai jisai nurodė į sovietų 
baimę, kad'Rusija galėjusi būti 
užpulta iš Suomijos teritorijos:

“Nežiūrint to, Rusijos įsi
veržimas Suomijon buvo 
man didelis smūgis. Jisai 

: kenkia sovietų reikalui.” n. f
Kaip matome, p. Nehru čia 

išreiškė pasipiktinimą sovietų 
agresija prieš suomių respubli- 
ką. •

Tol i aus tęsdamas savo kalbą, 
jisai priminė, kad didžiosios 
valstybės pirmiaus snaude, kuo
met diktatoriai užpuldinėjo silp
nesnes tautas. Ir pridūrė:

“Aišku, kad kiekviena ša
lis elgiasi begėdiškai oportu
nistišku budu. Vienintelė pa
moka, kurią Indija turi su
prasti iš dabartinės padėties 
Europoje yra ta, kad ji pri
valo stiprinti save ir išmokti 
pasitikėti savo jėgomis.”
Taigi p. Nehru, kuris vado

vauja kovąi dėl Indijos nepri
klausomybės, pasmerkė visų 
valstybių “begėdišką oportuniz
mą”, nedarydamas išimties nė 
sovietų Rusijai.

O Maskva bando apgavingai 
panaudoti jo* vardą pateisinimui 
savo biauraus smurto prieš Suo
mijos demokratiją! Iš to dar 
kartą matome, kad sovietų val
džios pranešimais ir jos aklų 
pakalikų rašymais visai negali
ma tikėti. Jie meluoja be jokios 
sarmatos.

KĄ PASAKĖ INDUOS 
VADAS

Sovietų žinių agentūra ir Ma
skvos “Pravda” padavė ištrau
ką iš Indijos Tautinio Kongreso 
prezidento, Jawarharlal Nehru, 
pareiškimo spaudai apie sovie- 
tų-suomių karą. Tą ištrauką 
kartoja ir mūsiškės Stalino pa_- 
pugos. Pav. “Laisvė” praneša, 
kad tas Indijos veikėjas pareiš
kęs taip:

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Speigai Lietu

voje kąip staiga prasidėjo, taip 
staiga vėl krito, paspirginę vi
są kraštą nuo sausio 5-6 į^i 
11 dienos net senesniesiems 
žmonėms nebeatmenamais šal
čiais, kaikuriose vietose, ypa
tingai Vilniaus krašte sieku
siais jau arti i40 laipsnių Cel
sijaus. Sausio 11 d. pro Skan
dinaviją įsiveržęs šiltas tropiš- 
kas jurų oras, plaukiąs rytų 
kryptimi, nugalėjo Sibiro orą 
ir temperatūra pakilo iki 0 —

“Nėra jokios abejonės, kad 
Sovietų Sąjungai buvo pavo
jus būti užpultai per Suomi- 8 laipsnių žemiau 0.
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Gražieji Šveicarijos kalnai, kur vyksta įvairus žiemos sportas.

St. Miščikas-žiemys.

Nuo Lenkijos iki Suomijos
(Musų specialaus korespondento)

(Tęsinys)
Ir jei pirma galėjo būti dvi 

nuomonės, šiandien aišku kaip 
dieną jog rusų karininkija, t.y. 
vadai nemoka manieyruoti ir 
ten tik laimi, kur gali savo 
skaitlingumu imti, bet ne kari
niu genijų.

O tik ta kariuomenė gali ti
kėtis lengvo ir greito laimėjimo, 
kuri moka manievruoti, ypač 
dabar, kuomet kiekviena ka
riuomenė taip apsikasus, susi- 
stiprinus, jog aklu laužimu gali 
tikėtis tik savo pražūties arba ir 
sulaužius priešo sustiprinimus, 
pats laimėjimas dėl aukų ne
tenka tuo reikšmes, kurią turė
tų.

Tai dar kartą parodo, jog tik 
sveika viduje valstybė gali į- 
stengti ir rįžtis ką nors daryti, 
bet nejjaį kuri valdoma žmo
nių, kurie reikalauja aklo atsi
davimo, neleidžia žmogui svars
tyti, kritikuoti; tuo pat ir mo
kytis, kuri nori sėdėti ant dvie
jų kėdžių: revoliucinės ir im
perialistines.

Ir todėl nors Rusija turi skai
tlingą kariuomenę, šiandien vėl 
tokia, kokia buvo prie caro: be 
galvos!

Caras neturėjo tinkamų va
dų, nes juos rinko iš luomo, 
kuris buvo ištižęs, kuris bend
rai niekuo nesirūpino, maža to, 
jei ir buvo gerų vadų, dėl siau
čiančių intrigų bendro supuvi
mo, negalėjo nugalėti kliūtis, 
netekdavo jų balsas reikšmės, 
gi šiandien stalinistai, dėl vi
daus nesutikimų ir vėl eina tuo 
pat keliu: žiuri ne vado gabu
mų, bet jo nusistatymo, jo iš
tikimumo, nors tikras karys 
niekuomet neparduos savų, nors 
ir nepakęs savo valdžios, nes jis 
puikiai žino, kad kariauja ir 
kovoja ne už vadą, valdžią, vie
ną ar kitą partiją, bet už tautą, 
valstybę ir 1.1. Tai mes aiškiau
siai matome dabar Vokietijoje, 
kur Hitleris negali turėti sim
patijų kariškių tarpe, bet anie 
sąžiningi, nes ant kortos pasta
tytas valstybes likimas, o ne 
Hitlerio.

Ir todėl pasaulis smarkiai at
sikvėpė pamatęs, jog jo spėlio
jimai apie rusų kariuomenės 
vadovybės gabumus išsipildė.

Bet dar yra vienas kabukas 
dėl šio rusų nepasisekimo ir 
mums, kaip darbininkams gal 
svarbiausias.

VII.
Daugelis karo telegramų sten

giasi pasaulį įlikrinti, jog ru
sų pralaimėjimo priežastimi y- 
ra dar vienas dalykas, būtent, 
rusų kareivio menkumas ko
vingumo atžvilgiu, kitais žo
džiais tariant, jis netikęs karei
vis, jį gali bet kas sumušti...

Tai sena pasaka ir tą patį sa
ko kiekvienas apie savo priešo 
kariuomenę, kai kada šie išpus
ti paskalai. nori dargi įtikinti,

kad priešo kulkos tiek blogos, 
jog jokios žalos nedaro.

Toks tvirtinimas labai atsi
duoda rasizmu ir tvirtinimu, 
jog yra gabios ir negabios tau
tos.

Nekovingos kariuomenes nė
ra, kaip negali būti žmonių 
grupės, kurioje butų vieni bai
liai.

Panašių pasakų kūrėjus rei
kia skaityti arba sąmoningais 
melagiais arba nieko neišma
nančiais apie kariuomenę ir 
bendrai žmones.

Puikiai atsimenu pasakas Is
panijos karo (pilietinio) metu 
apie netinkamumą ispanų ka
reivių, jog jie blogiausi karei
viai pasaulyje ir 1.1.

Patys įvykiai parodė ką ki
tą, nes matėme drąsių žygių 
kaip vienoje (Franko) pusėje, 
taip antroje (valstybininkų) ir 
ištisus veik tris metus ispanai 
kovojo ir stebino k,aip vienos 
taip antros pusės šalininkus sa
vo drąsa, pasiaukavimu ir kar- 
žygiškumu.

Jei frankistai iš karto galėjo 
pasigirti savo didvyriškumu Al- 
cazare, tai valstybininkai galė
jo pasigirti Madrido gynimu, 
Ebro upės perėjimu, ir kitais 
žygiais.

Jei Franko kariuomenėje kar- 
žygiškumas ir kovingumas rė
mėsi kariuomenės geresniu pa
siruošimu, nes jo eilėse buvo 
profesionalus kariai, kaip sve
timtaučių legijonas, italų ir vo
kiečių dalys, tai respublikonų 
kariuomenės karingumo pama
te buvo susipratimas, įsitikini
mas, jog kovoją už geresnę at
eitį. Motyvai skirtingi, bet bu
tini, be jų negali kareivis būti 
geru kariu, kovingu.

. Visos buržuazinės armijos re
miasi trimis svarbiausiais prin
cipais kariškio kovingumui pa
kelti: aklu įsakymų pildymu, 
tinkamu kario paruošimu kari
niu atžvilgiu ir tinkamu jo ap
rūpinimu kaip kariniais taip 
paprasto gyvenimo reikmeni
mis.

Rusų armija rėmėsi skirtin
gais dėsniais iš karto, dargi vi
sai neseniai. Ji ir rėmėsi aklu 
įsakymų pildymu bei kitais 
dviem principais, bet dar turė
jo ir vieną teisę, kurios neturi 
nei viena pasaulio kariuomene, 
tai apeliacijos teisę, arba atsa
komybės pareikalavimo teisę. 
Rusų kareivis turėjo teisę suži
noti kiekvieno pralaimėjimo ar 
laimėjimo priežastis ir kiekvie
no jo žygio motyvus, priežastis. 
Jis turėjo šauti, kovoti kuomet 
jam įsako jo vyresnis, nes dis
ciplina rikiuotėje buvo nei kiek 
liėmenkesnė, negu buržuazinėse 
kariuomenese, bet atlikęs žygį 
turėjo sužinoti kodėl jis šovė ir 
koks to tikslas buvo.

Rusų raudonojoje armijoje 
norėjo išmėginti naują metodą, 
sukurti naujovišką kareivio ti
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pą, t. y. susipratusį kareivį, ku
ris nebūtų paprastas automatas.

Raudonoji Armija turėjo bū
ti susipratus kariuomenė, kuri 
žino kodėl ir dėl ko kovoja, 
kad kareivis pats suprastų, kad 
šis žygis reikalingas ir todėl ne- 5 
siremtų vien paprastu įsakymu. 
Norėta padaryti kolektyve ar
mija, kurioje vadas ir kareivis 
sudarytų vieną kūną ir kur abu
du butų vienas įrankis valsty
bės ar klasės.

Kareivis, atlikęs žygį, tuojau 
turėjo sužinoti, kodėl jis jame 
dalyvavo, jei to negalima buvo 
pasakyti jam dėl kurios nors 
priežasties prieš kovą. Taip sa
kant rusų kareivis visuomet tu
rėjo jaustis, kad jei jam įsakė 
jo vyresnysis, tai nereiškia, kad 
dėl to jis turi eiti kovoti, bet 
todėl, kad jis pats supranta, jog 
reikia eiti , o vado įsakymas 
vien paprastas formalumas, jo 
vadovavimas būtinas ne todėl, 
kad be jo neis kariškis kovon, 
bet tam, kad kariškis dėl savo 
vado gabumų, geresnio pasiruo
šimo neturėtų taip smarkiai nu
kentėti. Jis — karininkas ne 
žandaras jam, bet mokytojas ir 
draugas, kuris skaito kareivio 
gyvybę lygiai tiek kiek savo ir 
stengiasi savo techniniais ir 
strateginiais gabumais bei ži
niomis palengvinti visų darbą. 
Jei jis lieka užpakalyje, tai ne 
todėl, kad jis karininkas ir dėl 
savo poniškumo nenori mirti, 
bet todėl, kad jis reikalingas 
tolimesniems veiksmams, nes 
jam žuvus kareiviai pasilikę be 
vado turės daugiau žmonių pa
aukoti nežinodami visų kovos 
ir taktikos gudrybių.

Tai kariuomenės idealas. Tai 
kareivis galvojantis žmogus, pi
lietis, kuris ginkluojasi ginti 
save ir visa sava.

Taip buvo rusų kareivis auk
lėjamas virš penkiolikos metų 
ir jam buvo kalta į galvą, jog 
jis yra taikos kareivis, ne puo
likas, bet tik gynėjas, daugių 
daugiausia pasaulio darbininkų 
rėmėjas jų kovoje prieš prispau
dėjus, jei anie jį kviečia, laukia 
jo pagalbos.

Tai revoliucinės, armijos ti
pas, kuri turi geležinę discipli
ną, bet ne tam, kad priversti 
kovoti, bet tam, kad kovon sto
jus eitų viskas tvarkingai ir tik
slas butų greičiau ir lengviau 
pasiektas, nes kareivis eina ko
von ir aukoja savo gyvybę ne 
įsakymu vaduodamasis, bet lai
svu noru, savo susipratimu, sa
vo protu, žinodamas, jog tai 
reikalinga ir naudinga ne va
dams, ne kam vienam, liet vi
siems, visam kolektyvui, jo ir 
jo šeimos gyvenimui. Jame tu
rėjo visuomet būti tokia dvasia 
kaip’1918-1919-1920 m. kuomet 
jis gynėsi nuo baltgvardiečių, 
kurie jam nešė vėl vergovę, a^- 
ba ėjo vaduoti kitus iš tokių ar 
panašių baltgvardiečių. Tuomet 
jis kovojo laisvu noru, savo 
protu ir susipratimu vaduoda
masis ir tokiu turėjo pasilikti 
amžinai.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku- ' 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Ką Žmonės Manoi

LENKU SKUNDAS POPIEŽIUI

galimybė yra ta, kad Listuvos 
dvasiškija savo pareigų atliko,\ 
tai yra, raportavo popiežiui 
apie lenkų barbarybes Vilnij.o- 
je, bet popiežius nesiteikė at
kreipti jokio dėmesio į tų skun
dą. Tokiame atsitikime i'opie- 
žius Pius XI pasirodo kabai 
tamsioje šviesoje.

Popiežius labiau kalias.
Jei popiežius Pi us XI ir ne

buvo gavęs lietuvių formalia 
memorijalo dėl persekiojami 
lietuvių katalikų Vilnijoje, tai 
vistiek įvairiomis piogomis ji 
sai buvo susipažinęs su lietu 
vių lenkų santykiais. Prieš p - 
tapsiant popiežium, Pijus X: 
buvo apaštališku delegatu Len
kijai ir Lietuvai. Jisai būvu 
vienintelis popiežius aplankę: 
Lietuvą. Kai kurie lietuviai 
Romos katalikų veikėjai tą fak
tą laiko už didelį daiktą. Tie
sa, faktas rėikšmingas. Reikš
mingas ne vien sentimento 
žvilgsniu. Reikšmingas tuo, 
kad popiežius betarpiškai, ant 
vietos, buvo susipažinęs su lie
tuvių lenkų santykiais. Matė, 
kad tie santykiai be galo blo
gi. Bet nič-nieko nepadarė, kad 
tuos santykius bent kiek su
švelninus, kad juos bent kiek 
sukrikščioninus. Popiežius ne
sistengė paveikti į lenkus ir 
priversti juos bent kiek laiky
tis teisingumo, žmoniškumo ir 
krikščioniškumo. Popiežius, bū
damas dvasiška galva lenkų ii 
lietuvių tautoms, abi tautas 
laikydamas savo dukterimis, 
leido didesniąją! dukteriai be
gėdiškai, nežmoniškai, tiesiog 
barbariškai skriausti mažės 
niąją dukterį.

Todėl ir sakome, kad popie
žius yra labiau kaltas dėl lie
tuvių persekiojimo Vilnijoj, 
negu lietuvių dvasiškija, kuri 
arba per silpnai gynė Vilnijos 
persekiojamus lietuvius Vali 
kane, arba per savo vergišku
mų bijojo atverti burną prieš 
popiežių,- kad užtarti savo 
smaugiamas tautiečius.

Eina pirmtakunc pėdomis
Dabartinis popiežius Pius 

XII lietuvių lenkų dalykuose 
eina savo pirmtakuno pėdomis. 
Lenkus visokiais budais užta
rau j a, o lietuvių visai nepaiso. 
Jau arti pusės metų, kaip Lie
tuva atgavo Vilnių, o Vilniaus 
arkivyskupas Jalbrzykowskis, 
kurs nepripažįsta Lietuvos, 
kurs Lietuvą įžeidė ir kurs vei
kia prieš Lietuvą, dar popie
žiaus yra tebelaikomas Vilniu
je. Popiežius konkordate su 
Lietuva pasižadėjo Lietuvoje 
laikyti vyskupais tik tokius, 
kurie yra ištikimi Lietuvai. O 
štai, dabar neatsiima iš Vil
niaus lenkomano Jalbrzykow- 
skio. Tuomi popiežius Pius XII 
laužo savo konkordatą. Dabar 
pasirodo, kad popiežius savo 
konkordatą laiko už “serap of 
paper”, kadangi nenori nema
lonumą padaryti lenkams.

Tai va koks teisingumas ir 
neklaidingumas Romos katali
kų bažnyčios popiežiaus, kuris 
vadinasi Kristaus vietininku. 
Kada naciška Vokietija smau
gia Romos katalikišką Lenki
ją, tai yra baisus daiktas. Po
piežius savo protestą gaišina 
visame pasaulyje. ’ O kada 
mos katalikiška Lenkija 
bariškai smaugė lietuvius, 
rainiečius, gudus ir kitas
žumas, tai tas popiežiui buvo 
toks menkniekis, kad jis dėl 
to nei burnos neatvėrė.

Popiežius Pius XII savo pir-
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tarptautinėms sutartims ir la
bai pasmerkė sutarčių laužy
tojus. O kada jo konkordate 
su Lietuva punktas apie Lie
tuvos vyskupų ištikimybę Lie
tuvai dabar pasirodė popiežiui 
nenaudingas ir nepatogus 
kinti, tai to punkto dabar 
ir nesilaiko, Jalbrzykowskio 
atšaukia iš Vilniaus. Taigi
piežius savo pasmerkimo žod 
žiais pasmerkė ir save.

Pątrijotas.

Pageltai Nuo 
Nugaros Gėlos 
Esančios Iš 

Raumenų 
Skausmo

bet tuojau padėjo ant operaci
jos stalo. Operacija pavyko. Jei
gu kitkas neprisimes, tai ligo
nis už savaitės-kitos važiuos na
mo.

P. Stasiūnas iš profesijos yra 
medžio darbo meistras. Pri
klauso prie kelių ^draugijų. Yra 
Klovaniečių KLubo sekretorius. 
Draugai galite lankyti valstijos 
ligoninėj, Ward 53, 5 aukšte. 
Lankymo dienos antradieniais, 
ketvirtadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais.

Vilniaus 
lietuvių. Faktų apie tai, kaip 
barbariškai lenkai persekiojo 
lietuvius Vilnijoje, buvo eibės. 
Prisimenant dabartinį lenkų 
dvasiški jos skundų popiežiui 
dėl vokiečių persekiojimo, ga
lima klausti, ar Lietuvos dva
siškija pasielgė taip, kaip da
bar kad pasielgė lenkų dva
siškija? Ar lietuvių Romos ka 
talikų bažnyčios dvasiškija rin
ko faktus apie tai, kaip lenkai 
Vilnijoje smaugė lietuvius, 
kaip lenkai naudojo bažnyčią 
lietuvių lenkinimui, kaip užda
rinėjo lietuvių mokyklas, drau
gijas, knygynus ir t.t.? Ar lie
tuvių dvasiškija sudarė skun
dų popiežiui prieš lenkų minė
tas barbarybes Vilnijoje? Apie 
tokį skundų mes nesame girdė
ję. Jeigu toks skundas ar skun
dai buvo popiežiui siųsti, tai 
ką iš to lietuviai laimėjo? Nie
ko nesame girdėję apie tai, 
kad popiežius butų bent žode
liu užtaręs Vilnijoje persekio
jamus ir smaugiamus lietu
vius.

Kadangi nieko nesame girdė
ję apie lietuvių Romos katali
kų bažnyčios dvasiški jos skun
dą popiežiui dėl lenkų barba
rybių Vilnijoj ir nieko nesame 
girdėję apie tai, kad popiežius 
bent kada žodelių butų užtaręs 
Vilnijos lietuvius, tai kokia da
rosi iš to išvada? čia gali bū
ti tik dvi galimybės. Lietuvių 
dvasiškija nieko nedarė dėl 
persekiojimo lietuvių Vilnijoj, 
nerinko žinių nei faktų apie 
ten einamus persekiojimus ir 
negamino jokio skundo popie
žiui, nors tie persekiojimai bu
vo atkreipti labiausiai prieš 
lietuvius Romos katalikus. Jei 
taip, tai nedovanotinas -Lietu
vos romiškos dvasiškuos apsi
leidimas ir nepaisymas savo 
persekiojamų tautiečių ir vien
minčiu Vilniaus krašte. Antra

šiomis dienomis laikraŠčiuo-, rankon persekiojime 
se pasirodė Lenkijos dvasiškių 
skundas popiežiui prieš Vokie
čių okupacinę valdžią. Iš to 
matyti, kad lenkų dvasiškija 
buvo gavusi iš aukšto nurody
mus rinkti faktus apie tai, kaip 
vokiečiai persekioja ir varžo 
lenkų dvasiškiją ir apskritai ti
kinčiuosius. Tie faktai tam tik
rais keliais ėjo į tam tikrą 
centrą, o iš ten, kaipo visos 
Lenkijos dvaslškijos skundas, 
pasiekė popiežių. Tas skundas 
buvo patiektas viso pasaulio 
spaudai ir skelbtas per Vati
kano radijo. ,

Reikia pripažinti, kad toks 
lenkų dvasiški jos darbas
nemažas jos nuopelnas, 
dokumentu pasiremdamas, 
piežius gali reaguoti prieš
kietijos naciškų vyriausybę ir 
užtarti lenkų Romos katalikų 
dvasiškiją. Gali ginti apskri
tai bažnytinius reikalus. Kar
tu tuo gali pelnyti pasaulinės 
opinijos palankumą ir simpa
tiją Lenkijai.

Tą lenkų dvasiškijos skun
dų papildė lenkų laikinoji vy
riausybe, kuri dabar įnamiau- 
ja Prancūzijoje. Ta vyriausy- 

okupuotoje 
persekioja 

ir smaugia

tai
Tuo

Vo-

dvasiškija?

be skelbė, kaip 
Lenkijoje vokiečiai 
lenkų šviesuomene 
lenkų kultūrą.
Ką veikė Lietuvos

Prieš dabartinį karą lenkai 
okupuotame Vilniaus krašte 
lietuviams darė tą, ką vokie
čiai dabar daro lenkams. Vil
niuje lenkai ėste išėdė lietuvį 
vyskupą Matulevičių. Popiežius 
Pius XI, pataikaudamas len
kams, Vilniuje vyskupiją pa
kėlė į arkivyskupiją ir arki- 

« vyskupu paskyrė - Jalbfzykow- 
u Ui J ’ Ulinei iuskį, aršų lenkoman^ kilusį iš 

Lenkijos gilumos. Arkivysku
pas Jalbrzykowskis ir lenkų pa
saulinė vyriausybė ėjo ranka

MADOS

\

4040
4220

Ro- 
bar- 
uk- 
ma-

Naujas PLYMOUTH STATION WAGON—apsaugos 
stiklais aplink kaipo 1940 metų standartas. Gražesnis 
stilius ir didesnis patogumas bei didesne vieta pasidėji- 
mams tai šio naujojo karo ypatybės. Beto, vidurine ir 
užpakalinė sėdynes išsimamos. Galima, jei reikalas, ir 
pakeisti. -

Parazitas?
Sužinosite vasario 18 d. 

Auditorijoj
“Turiu lengvų darbų, puošnų 

butųy minkštų sofą, pasipuošęs 
— gyvenu kaip inteligentas! 
Tik, ot, ką tas mano draugužis 
Graibus mane pavadino parazi
tu. Ką tas žodis ‘parazitas* reiš
kia? O gal dar geriau, negu in
teligentas.”

Tai gilios svajones jauno 
tnygvedžio padėjėjo, neseniai 
pasitraukusio nuo žambrio ir 
gavusio darbų mieste. O tą 
“knygvedį” didžiuma pažįstate 
ypališkai, nes jis yra ne kas 
d tas, kaip tik Antanas ’Rulis, 
kuris šiokiomis dienomis yra 
siuvėju. Bet sekmadienio vaka
re Lietuvių Auditorijoj jį ma
tysime ir girdėsime filosofuo
jant apie inteligentų ir parazi
tų veikale “Velnias Ne Boba”. 
Mat nuo pat jaunų dienelių pa
mėgęs vaidipimą, jis ir dabar 
estradoj jaučiasi kaip namie.

“Vežimas juokų”.
Veikale “Velnias Ne Boba” 

matysime ir kitus “senus vil
tus” vaidinime, kurie per me
tų eiles yra linksminę publiką, 
taip tai: J. Valentą. Geo. Šar- 
tiuną, Anną Millerienę, Oną 
Dainienę. Juos visus sudėjus į 
daiktų, ypač šiame veikale, pa
sidaro vežimas juokų.

Apart vaidinimo, dar bus 
koncertinė programo dalis, ku
rių išpildys “Naujosios Gady
nės” choras ir Vyrų choras. O 
debiutante solistė p-lę E. Bur- 
jaitč nustebins visus savo žavė- 
ihu skambinimu, cimbolais.

Tik 40 centų
Po programo bus šokiai prie 

Stephens Revelers orkestros. 
Įžanga tik 40 centų ypatai. Pra
džia 4 vai. po pietų. Nepamirš
kite, sekmadienį, .vašario 18 d. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

Rengia ir kviečia LSS Cent- 
ralinė kuopa ir L. D. D. 4 kuo
pa bendrai. —- Draugutis.

Čia “Rusiškas Popas 
Vaiką Krikštys”

Metinis vakaras Roseiande

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 arija paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, IU.

NAUJ1ENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago. I1L 

čia įdeda 16 cedtų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...............

Mieros ...... ................. per krutinę

Žinutės iš Cicero 
Lietuvių Gyvenimo

Vėliausi nuotikiai
CICERO, — Praeitų savaitę 

Povilas Stasiūnas, 1430 So. 48 
Avė., nuvažiavo ligoninėn iš
tirti sveikatų, nes jautėsi nege
rai viduriuose. Gydytojai jį iš-
egzaminavo ir neišleido namo, publikonai. —D.

Tarp rcpublikonų
Piaeitų penktadienio vakarų 

Lietuvių Liuosybės svetainėj 
įvyko skaitlingas susirinkimas 
llepublikonų partijos. Susirin
kimų vedė Jonas Pocius. Kalbė
jo kandidatai ir keletas svečių. 
Sako, “demokratai neturi pro
gos laimėti”. Svarbiausias ir 
geriausias argumentas — tai 
vandens kainos. Prie demokra
tų iškeltos tris-keturis kartus 
brangiau ir taipgi išleista įvai
rių “Bond issues”, o vienok 
miesto darbininkams algos yra 
užlaikomos. Vadinasi, miestas 
yra “broke”.

Tai taip į reikalus žiuri re-

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

Dadarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų iidirbėją 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE 

taMHMBnaaaBaiHKBaEnai

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

CO. — Whole«ale
4707 S. Halsted 8L
Tel Boulevard 0014

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St.. Worth. III

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

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3^/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

Standard „
FEDERAL.Wn<GS

" —~ and___________ _
LOAN ASSOClATlONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

Kovo 31
ĮVYKS

$4,000,000.00
- $300,000.00

NAUJIENŲ

SAVINOS KEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

KONCERTAS
SVETAINĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

INSURANCE
SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠTIS

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

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

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIU

(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

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

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE-

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00. dabar 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

PROGRAMŲROSELAND. — Kliubų 1 ir 
Draugijų Susivienijimas, viena 
iš seniausių progresyvių pašal- 
pinių draugijų Roseiande, prie 
kurios priklauso vyrai ir mo 
terys. Sekmadienį, vasario 18 
d., Darbininkų svetainėj, 10413 
Michigan Avė., Susivienijimas 
turės savo metinį parengimų.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis yra pakviestas išpildyti 
programų. Suvaidins juokingų 
Žemaitės komedijų “Apsiriko”. 
Apar to dar bus vaizdelis “Ru
siškas Popas Vaikų Krikštys”. 
Jį išpildys “Vilenski Dzūkai”.

Visi roselandiečiai užprašo
mi atsilankyti į musų linksmų 
metinį parengimų ir malonioje 
musų šeimoje paūžti.

Komitetas.

“NAUJIENŲ”

Radio Programai
DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 

ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

NAUJIENOS
7?'.i SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
(Vardas ir pavarde)

(Adresas) SOKOIAT SALftTE 
333 SO. ASHLAND BLVU

vy- 
jis 
ne- 
po-

(Miestas ir valstija)

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

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

— įvyks —
Kovo 31 d., 1940
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I V alkas ir Mokykla
| Rašo L. NARMONTAITfi
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ĮSTEIGTAS • MARIJOS • J U R G E L I O N I E N E S

PRASIKALTĖLIS
ŽEMAITĖ

DAILĖS DARBUOTOJA - MOTERŲ 
SKYRIAUS BENDRADARBEM

(Tęsinys)
—Je bėda, ir aš noriu va

žiuoti! — atsiliepė Veronė. — 
Tetulėli! važiuokim, taisyki- 
mes!

—O, kaip jus man galvą 
kvaršinate! — dejavo tėvas: — 
kaip užsimanys ko, nė pagaliu 
neišmuši, nei peiliu neišpiausi...

Atsikėlęs išėjo pro duris. Mo-

NAUJA KNYGA
P-lės M. Glemžaitės “Lietuvių 

Moterų Tautiniai Drabužiai”
Širdingas ačiū artistei Barbo

rai Darlys už jos suteikimą 
man p-lės Mikalinos Glemžaitės 
naujos knygos “Lietuvių Mote
rų Tautiniai Drabužiai”, iš
spausdintos Kaune 1939 melais.

P-lė Mikalina Gleinžaitė yra 
Žemės Ūkio Akademijos lekto
rė, kuri daug metų praleido 
studijuodama lietuvių tautiniu; 
drabužius ir rinkdama tinkamą 
medžiagą bei pagamindama 
reikalingus pavyzdžius.

Jos knyga yra pilnai ir gra
žiai iliustruota, turi daug pa 
vyzdžių, kurie taip smulkme
niškai išaiškinti, kad ir pradi 
nei siuvėjai butų labai lengva 
sau pagaminti tikrą tipišką lie
tuvišką kostiumą.

Dabar, kada mes Amerikoj.k t« 

pradedame įprasti dėvėti lietu
viškus rublis musų parengi
muose, tai apsimokėtų dėvėti 
tinkamus drabužius vietoj biJe 
kokius “dryžuotus”.

Patarčiau kiekvienai, kuri 
šia knyga įdomaujasi, tuojau 
užsisakyti sau kopiją, nes dai
nininkė Darlys turi tiktai apie 
dvidešimt jų 1 kusių. Kaina 
knygos vienas doleris. Šią kny
gą galite nupirkti per moterų 
skyrių arba pas Barborą Dar
lys.

Turime džiaugtis, kad musų 
Barbora parsivežė šią knygą iš 
Lietuvos, nes joje galima rasti 
tikslių informacijų šiame reika
le.

Turinys šios knygos skamba 
taip: Lietuvių moterų tautiniai 
drabužiai: 1) Įvadas, 2) Aukš
taičių, 3) Žemaičių, 4) Klaipė
diečių, 5) Suvalkiečių, 6) Za- 
navykių, 7) Kapsiu, 8) Dzūkių 
ir 60 paveikslų su paaiškini
mais.

Ne tik yra pavyzdžiai ir aiš
kinimai, kaip pasiūti marški
nius, kiklikus ir sijonus, bet ir 
vainikus, skarytes ir juostas. 
Taipgi yra daug išsiuvinėjimų 
raštai žiurstams, rankovėms ir 
taip toliau.

Man šita knyga yra labai 
įdomi ir sunku nuo jos atsi
traukti. Nors knyga kainuoja 
tiktai vienas doleris, aš tikiu, 
kad ji turi daug daugiau ver
tės ne tik praktišku atžvilgiu, 
bet ir kulturiniu. Tai ne ati
dėliokite užsisakyti sau kopiją

Turiu pridėti, kad p-lė Mika
lina Glemžaitė yra daktaro 
Andriaus Graičuno giminaitė.

“Moteris ir Pasaulis” lapkri
čio 1939 laidoj ponios St. Da
gienės straipsnis apie viršminė- 
tą knygą šitaip skamba: “Ger
biamoji autorė, ruošdama šį 
leidinį, įdėjo daug kruopštaus 
darbo ir rūpestingumo.

“Knyga visais atžvilgiais ver
tinga ir rekomenduotina įsigy
ti ne tik organizacijoms, norin
čioms propaguoti tautinius dra
bužius, bet ir kiekvienai lietu
vei.” —L. Narmontaitė.

tina su Verone šnekėjosi, ką 
įsidės ant kelio, ką nuveš Jo
neliui: jau tikrai žinojo, kad 
tėvas važiuos. Onė, žinoma, vis 
dar bambėjo.

Didžiausiame trobesyje, aug- 
štu zomatu apmūrytam, geleži
mis užkaustytais langais yra 
mažas kambarėlis. Langelis jo 
siaurutėlis, įdubęs storiausioje 
sienoje; dagi užkaustytas, vos 
tik praleidžia truputėlį šviesos, 
o saulės niekados. Keturios sie
nos plikos, storiausio muro, 
per kurias nė koks balsas ne
praši muša; grindys akmeninės, 
drėgnos; suolelis lentinis ker
čioje, su maišu šiaudų, vietoje 
lovos — gulykla. Priešais lan
gelio durys su milžiniškais už
darais. Ramumas, tykumas ne
apsakomas, net ausys cypia. 
Urbelių Jonelis, daktaras, toje 
cypėje užrakintas, kenčia jau 
antri metai.

Jaunas dar, matyti, tvirtas 
buvęs vyras, bet dabar labai su
vytęs. Akys įdubusios, veidas 
išklyškęs, nosis ištysusi, kakto
je raukšlės susimėčiusios, paru
davusi barzda jam apžėlusi, 
kurioje pirm laiko sidabriniai 
plaukai švituliuoja. Rankos su- 
džiuvusios, net kaulus ir gys
las gali suskaityti. Drabužiai 
ant jo nugaros, kaip ant gem
bės sukabinti. Cypėje turi jisai 
gražaus laiko — be kokio dar
belio per dienų dienas, — ma
žai teatskiria, kas diena, kas 
naktis. Visokios mintys plaukte 
plaukia jam per galvą. Visokie 
skausmai kas valandą varžo 
jam širdį. O, koks baisumas to
kio gyvenimo! Būti gyvam pa
laidotam, užrakintam, atskir
tam nuo tėvų, genčių, draugų 
ir mylimųjų per tiek laiko! Lai
mė, kad dar protas nesusimai
šė, iš galvos neišėjo...

Tankiai jo ašaros maišėsi po 
kojų su akmenų rasa. Sienos 
savo ramumu, slėgė jam gyvy
bę. Šimtą sykių bevelytų nu
mirti ir žemėje kirmyti, ne ko 
tokias kančias kentėti. Durys 
storiausios — nei galva pramu
ši, nei nieko prisišaukti. Nie
kur pagelbos, niekur paguodos, 
nė kokios žinios nuo mylimų
jų1

(Bus daugiau)

Sėkmingas 
Programas

Labai sėkmingai pavyko lie
tuviškas programas Chicago 
College Club kambariuose pir
madienio vakare, vasario 12 die
ną. Klubo narėms labai patiko 
ponų Daužvardžių kalbos apie 
Lietuvos istoriją ir ponios Gu- 
gienės išdėstymas apie lietuvių 
muziką ir jos interpretaciją 
musų dainų.

Dainininkę Barborą Darlys, 
kuri ypatingai gražiam balsui 
pasirodė, jie priėmė prie savo 
širdies ir jautėsi iš vien su ja, 
kai Barbora dainavo musų lie
tuviškas dainas. Prie piano a- 
kompanavo Birutės vedėjas, Jo
nas Byanskas, kuris gavo daug 
aplodismentų ir neabejotinai 
sužavėjo klausytojas amerikie
tes, kai jis užgrojo musų šo
kius, taip kad visoms sunku 
buvo tyliai laikytis nuo šokimo.

šis programas bus smulkme
niškai aprašytas vėliau. P—

Adelė Nausiedienė,
Vakar išvyko Californijon.

Ir vėl teko atsisveikinti su 
viena iš musų brangiųjų drau
gių. Vakar naktį išlydėjome 
Moterų Skyriaus bendradarbę, 
Adelę Zavistaitę-Nausiedienę. Ji 
išvažiavo Cailfornijon, kur ma
no ilgesnį laiką apsigyventi.

Apgailės tau jam netekę Ade
lės musų tarpe.

Pažinau ją per beveik visą 
mano gyvenimą Chicagoje. 
Daugel kartų sykiu dalyvavome 
scenoje, ypatingai tokiuose vei
kaluose kaip Potašas ir Perla
mutras, George Dandin, Tuš
čios Pastangos, Bridano Asilas, 
paminėjus tik kelis iš svarbes
niųjų vaidinimų. Kartu taipgi 
dalyvavome nesuskaitomuos ki
tuos musų dailės darbuos ir 
visados buvo vien tik malonus 
bendradarbiavimas. Tokių rim
tų dailės mylėtojų-darbuotojų, 
kurie pilnai supranta atsako
mybę vaidintojo prieš autorių, 
prieš publiką ir labiausiai prieš 
save, ir tokių, kurie rūpestin
gai ir visapusiškai prirengia sa
vo roles, buk ji svarbiausia ar 
pati mažiausia, nedaug iš viso 
teturime. Vienok Adelė yra vie
na iš jų. Ji yra dailės mylėto
ja pilniausia to žodžio prasme. 
Ja galėjai visuomet pasitikėti. 
Ji išstudijuodavo ne vien tik 
savo rolę, bet žinodavo visų ki
tų vaidintojų žodžius taip, kad 
ne kartą išgelbėjo situaciją nuo 
“pauzų” vaidinime.

Per dvidešimts metų su vir
šum dalyvaudama musų sceno
je, ji sukurė ne mažą skaičių 
charakteringų rolių, kurias 
žmonės atsimena ir kuriomis 
dar po ilgų metų jie gėrėsis.

Įvairus Bendradarbiavimas 
šiame Skyriuje.

Būdama labai giliai užinterc- 
suota vaidyba, ji su atsidėjimu 
sekė viską, kas geriausia ameri
koniškoj scenoj ir kino teatre. 
Taip, kad įsteigus šį Moterų 
Skyrių suvirš trys metai atgal, 
Adelė buvO pirmoji vedėja “Ki- 
no-Teatras”.

Gyvenimo aplinkybės priver
tė ją pasitraukti iš tų pareigų 
bent tūlam laikui. Tada tą sky 
rių paėmė vesti musų taipgi ga
bi jaunuolė rašytoja, Suzanr.a 
Viliutė. Bet kuomet Suzanna, 
praeitą rudenį pradėjo lankyti 
universjįatą ir jai buvo per sun
ku bifti nuolatine bendradarbe, 
Adelė vėl sugrįžo prie šių parei
gų, iki šiam laikui sėkmingai 
vesdama kino kolumną.

Be to dar, rodos, du suvirš 
mėnesiai ji pradėjo vesti “Bu
kime Gražios” pasirašydama 
“Yza” ir taipgi “Mados” — 
Kauniškė. Kartas nuo karto dar

rašinėdavo skyriui straipsnius 
įvairiais klaus.mais.

Kad Adelė ir Califoriiijoj bu 
dama prisimintų iihiš, Moterų 
Skyrius įteikė jai (lovhhėlę, ant 
kurios ji atsakė “a&gl v'suomėt, 
kiek man leis nįjlųikybes, prisi
dėsiu prie Moterų Skyriaus. No
riu visuomet būti Naujienų Mo
terų Skyriaus beiidi4adarbe. 
Nors tikiu, kad jus tą jau seniai 
žinote, bet išvažiuodama noiia 
dar kartą tą pabrėžti.”

Nors niekuomet nemalonu 
skirtis su draugais, su kuriais 
per metų metus bendrai dirbo
me, tačiau, kuomet gyvenimas 
padiktuoja, kad vieno kelias ei
na į vakarus, kada tavo pasilie
ka senose aplinkybėse, reikia 
palinkėti išvažiuojančiam suras
ti vien geros sveikatos, laimė; 
ir pasisekimo savo gyvenime 
naujoj vietoj.

Adelė vyksta į Los Angeles. 
Ten irgi randasi nemažas būrys 
lietuvių, kurie darbuojasi dai
lės srityje ir prie kurių darbuo
tės, be abejo, adelė mielai pri
sidės.

Laimingos kelionės jau, Ade
le, mes visuomet pukšime ži
nių iš tavęs, kaip asmeniškai, 
taip ir Moterų Skyriuj raštų.

—Nora Gugienė
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iKino-TeatraS 
(MOVIES)

į Veda—ADELE Ą- I
finui......... . .....................................iiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiii

-----------------------•

šią savaitę turime keletą vi
sai rimtų kino kurinių.

‘ The Light That Failed”.
Dramatinis gyvenimo vaizdas. 

Visai be išdidumo ir preteilzijų, 
gražiai ir įspūdingai scenizuota. 
Ronald Colman ir Walter Hus- 
on vaidina su tikru supratimu 

sa o rolių svarbumą. Ida Lupi- 
iio vaidina gatvinę moteriškę 
nepaprastai įtikinančiai.

Veikalas vaizduoja artistą 
piešėją, kuris taipgi buvo karo 
korespondentas. Gelbėdamas 
savo draugo gyvybę gavo gal
vos žaizdą ir vėliau nustojo re
gėjimo. Šis kūrinys parašytas 
Rudyard Hiplingo4 Tikrai ver
tas matyti. Rodomas Apollo te
atre.

“The Earl of Chicago.”
i

Keistai nepaprastą rolę vaidi
na artistas Robert -Montgomery. 
Chicagos raketierius (prohibici- 
jos laikais) beveik protinis li
gonis, matantis svarbą vien do
leriuose, gyvendamas turtingai 
būna surastas esantis seniai 
prapuolęs narys Anglijos diduo
menės. Čia Robert Moiitgomery 
ir turi progos pavartot Vaidybi
nį gabumą, neišeidamas niekuo
met iš to keisto charakterio. 
Edward Arnold kaipo gabus, 
bet keršijantis advokatas taip 
pat imponuojantis, Kas mjdi 
matyti gerą vaidinimą,' tai pa
tartina matyti šis kūrinys. Ro
domas Garrick teatre.

“Balalaika0. ;
Muzikališkas kūrinys su Nel- 

son Eddy, Bena Massey, Cliar-. 
lie Ruggles ir Frank Morgan. 
Vaizduoja pasaulinio karo lai
kotarpį, Rusijos karininko ro
mansą. Veikalas turi gyVos ka
zokiškos muzikos ir neblogo 
vaidinimo. Rodomas United Ar- 
tists teatre.

Happy Birthday!

Julė Augustienė,
Musų Moterų Skyriaus 

“Morta Rugienė”.
Vakar diena buvo mums svei

kinimų ir atsisveikinimų diena. 
Pirm atsisveikinimo su musų 
išvažiuojančia bendradarbe, A- 
dcle Nausiediene, kaip jau kitoj 
vietoj rašyta, mes sveikinom 
vieną iš musų tyliųjų, bet vi
suomet pasitikimų bendradar
bių, Julę Augustienę. Proga bu
vo jos gimtadienio sukaktuves.

Netoli metai atgal, dėl to ne
laimingo įvykio, kuriame žuvo 
šio skyriaus įsteigėja ir vedėja, 
visuomet atmenama, Marija 
Jurgelionienė, reikėjo daryti 
skubias atmainas skyriaus tvar
kyme. Julė Augustienė buvo pa
ti pirmutinė padrąsinti mane 
imli šio skyriaus vadovybę. 
Nors Julė pati buvo ir yra la
bai užimta savo darbais, tačiau 
apsiėmė pagelbėti man šio sky
riaus darbe, kiek tik jai bus 
galima. Ir ji tą savo prižadą pil
do. Per visą tą laiką, ji ne tik, 
kad pagelbsti įvairiuose atsiti
kimuose prie skyriaus reikalų, 
bet yra nuolatinė ir labai kom 
petentiška vedėja musų sky
riaus “Maistas”, žinoma, kaipo 
Morta Rugienė.

Mums, kurios pažinome Julę 
arčiau, žinome, kiek gražių da
lykų ji nuolatos padaro kitų 
malonumui. Tad, buvo mums 
daugiau negu smagu pasveikin
ti ją, kartu praleisti nors kelias 
valandėles jos gimtadienio pro
ga ir palinkėti jai “Many Hap
py returns of the day”.

—Nora G.

MADOS
Šiaip taip pergyvenus apsi

niaukusias vasario mėnesio die
nas ir atsikračius įkyrios slo
gos nuvažiuokite miestan pasi
dairyti į departamentinių krau
tuvių langus. Čia pamatysite 
tikrai gražių reginių. Daugiau
sia gal akį patrauks šviesių 
spalvė kombinuotė trijų šmotų 
kostiumai. Kai kurie iš jų, be 
abejo, yra per daug aštrių spal
vų ir ne visiems gali tikti. Bet 
švelnesnės “pastel” spalvos ne
paprastai gražios ir galima ras
ti beveik kiekvienai tinkančia.

Tie trijų šmotų kostiumai ne 
tik gražiai atrodo, bet yra ir vi
sai praktiški. Viršutinis paltas 
galima vartoti su bile kokia ki
ta pavasarine suknele. Jie taip 
gi yra pasiūti pusėtinai šilti ir 
tinkami bei patogus nešioti net 
ir šaltesniame orėj Pakėlimui 
žiemos nuvarginto ūpo nusipir
kite arba pasisiūdinkite pavasa
rinį trijų šmotų šviesiaspalvį 
kostiumą. Dabar laikas.

—Kauniškė

Patarimai apie vaiko sveikatą, moky
Vaikai labai tingi nusimauti 

‘galiošius” ir per valandas sė
ji mokykloj su prakaituojančio
mis kojomis. Išėję lauk, šiurpu
liai juos apima ir vaikai grei
tai šaltį pagauna. Iš kito atžvil
gio, mokykloj vaikas jaučiasi 
visai per šiltas, ir neparanku 
jam gerai mokytis. Yra pagei
daujama, kad tėvai kooperuotų 
sii mokytoja ir pamokytų vai
ką taip, kad jis viduje nedėvė
tų “galiošių”. 

• • •
Kad apsaugoti vaiko sveika

tą, butų gerai jeigu motina lei
stų vaikui nusinešti į mokyklą 
vilnonį “sveterį”, kurį jis galė
tų tenai dėvėti. Ne visi kamba
riai yra lygiai šildomi ir kori
doriai yra labai šalti, nes nėra 
kaip juos apšildyti. Tokia .per
maina temperatūros yra pavo
jinga vaiko sveikatai. 

• • •
Yra keistas dalykas, bet dau

gumas mokinių, ypatingai pra
dinėse mokyklose neatsineša 
nosinės į mokyklą. Paprasčiau
sia priežastis yra ta, kad moti
na vaikui nosinę neįduoda, nes 
vaikas ją pameta. Praktiškiau
sias dalykas yra vaikui paduo
ti šmotą minkštos senos me
džiagos kaipo medvilnės arba li
ninės, taip kad jeigu vaikas pa
mestų, nebūtų jokio nuostolio.

Nosinė vaikams yra labai 
svarbi dėl jų sveikatos ir dėl 
estetiškumo, taip kad jie išsi-

Vėliausi grožio reikalavimai 
yra pabrėžti štai kaip, natūralu
mas. Jau dirbtinos blakstienos 
bei nenatūraliai užbrėžti anta
kiai nėra priimta už gražumą. 
Kiekvienos moteriškės veide bei 
figūroje yra gražus bruožai, ir 
moteriškės užduotis yra juos 
surasti. Tuomet su pagalba tin* 
kainų drabužių ir geros kosme
tikos juos daugiau akcentuoti. 
Bet niekuomet nereikia perdėti, 
nes tuomet atrodys nenatūralu. 
Padėkime, jeigu turi gražius 
plaukus, akcentuok juos. Vi
suomet žiūrėk, kad jie butų 
gražiai švariai užlaikomi, ir y- 
pač tinkamai sušukuoti. Akys 
turi gal daugiausia gražios reik
šmės moteriškės asmenybėje. 
Tad jbms galima dar padėt len
gvu pagražinimu. Svarbu yra 
žinot save, ir jeigu pati nesuge
bi nuspręsti, kas tau tinka ir 
kas ne, pasiteirauk tuomet pas 
grožio žinovus. Ir visuomet 
stenkis būt kaip gali natūrali. *

—Yza 

KVIEČIAME ATSILANKYTI J BUNCO IR 
KORTU LOŠIMO VAKARĄ

Kurį Rengia
Chicagos Lietuvių Moterų Draugija “Apšvieta”
NAUDAI MARIJOS JURGELIONIENES PAMINKLO FONDO

Trečiadieni, Vasario 21 d. 1940 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Bus gražus įėjimo prizai — Taipgi prizai prie kiekvieno stalo.

tų tinkamus pa p oju». 
Mažiems vaikams galima pi i 
segti prie rūbų arba įdėti į spe
cialiai įsiūtą kišenę.

Krautuvėse galima nupirkti 
gana pigiai bosines padaryta iš 
specialiu popierio. šitokios no
sinės yra geriausios vartoti sa
nitariniu atžvilgiu ypatingai vai
kams ir visiems, kurie turi šal
čius.

Jeigu vaikui pradeda galvą 
arba gerklę biskį skaudėti, arba 
nosyje prasideda šaltis, arba jei
gu kitaip vaikas nesijaučia ge
rai, tai dėl vaiko labo ir dėl ap
saugos sveikatos kitų mokinių 
yra patartina palaikyti vaiką 
namie. Jeigu jis bus laikomas 
lovoj ir tinkamai prižiūrėtas tą 
dieną, daug sykių taip darant 
galima vaiką išgelbėti nuo sun
kios ligos. Jeigu vaikas nepasi- 
provina, tai tuojau yra svarbu 
pašaukti gydytoją.

• • •
Gydytojas lanko pradinę mo

kyklą kas rytą, kad peržiūrėti 
vaikus taip kad butų galima 
kuogreičiausiai atskirti nuo ki
tų tuos vaikus, kurie turi ap
krečiamas ligas. Jeigu mokyk
los gydytojas nusiunčia vaiką 
namo, reikėtų tuojaus pašaukti 
savo gydytoją. Mokyklos gydy
tojai negydo; jie tik peržiūri 
vaikus, ir dėl mokyklos labo at
skiria nuo kitų tuos vaikus, ku
riuos yra patartina laikinai pra
šalinti.

CHILI CON CARNE

1 svarą “roundsteako” (sumalti) 
2% puoduko kenuotų pamidorų
2 puoduku išvirtų ‘kidney beans’
2 šaukštuku “Chili” powdocio - 

(ne pilnus)
1 Vz šaukšto sviesto
1 didelį svogūną
3 griežinius laiŠinių
3 babkinius lapelius
1 Šaukštuką druskos
Sukapok svogūną ir lašinius į 

mažiukus šmotukus ir kepink sun
koje patelnėje, kol gražiai paru
duos. Įdėk mėsą, druską ir “chili” 
povvderį (galima vartoti mažiaus 
kaip 2 šaukštuku, jeigu pageidau
jama) ir kepink 10 minučių. Pridėk 
viską kitą ir lai tušinasi ant leng
vos ugnies per vieną valandą.

Sviesto Pasukų 
Blynai

1 puoduką miltų
Vz šaukštuko “Baking Soda”
1 Šaukštą cukraus
1 kiaušinį.
1V4 puoduko sviesto pasukų (dau
giau ar mažiau)
2 šaukštus sutirpyto sviesto
Persijok miltus, pridėk baking 

sodą, druską, cukrų ir dar kartą 
persijok. Pridėk po trupučiuką pa
sukų visą laiką maišant, kad nebū
tų trupinių. Pilk likusias pasukas 
(vartojant daugiau arba mažiau pa
sukų, kad mišinys liktų skystas). 
Gerai išplakus pridėk ištirpytą 
sviestą ir kepk karštoj petelnyje.

f*
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Šis Vakaras Yra
M. Jurgelionienes 
Paminklo Naudai
Jį Rengia Moterų Draugija 

• "Apivieta”

tas menesių nuo šio skaudaus 
įvykio, jau šiek tiek pradeda
me jų lyg ir pamiršti, butų 
gerai, kad mes jos atmintį į- 
amžintume prisidedamos prie 
pastatymo jai tinkamo pamin
klo, kad daugelis galėtų pa
matyti tų vietų, kur guli my
lima Marija.

Čia Jūsų Klausia 
Ir Čia Atsakymus 
Duoda

Nori žinoti Kur Busite 
Vasario 18-tą

Ne pas vienų “Naujienų” 
skaitytojų dar yra likę atsi
minimų šio dienraščio vedė
jos moterų skyriaus įsteigėjos, 
veliones Marijos Jurgelionie
nes.

Daugelis pasigendame jos 
raštų, ir malonaus pasveikini
mo žodžių.

Mus ištikus netikėtai jos 
mirties tragedijai, daugelis 
moterų susirinko atiduoti jai 
tinkamų pagarbų.

Kadangi jau praslinko kele-

A. t A.
AMILIA JUSCIUS (YUŠKA) 

po tėvais Raudonaitė 
1971 Canalport Avė.

Staigiai persiskyrė su šiuo 
pasauliu vasario 12 d., 12:00 
valandą po pietų, 1940 m. su
laukus 43 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 koply
čioje, 718 West 18th Street.

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- 
pinę.s

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

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sūnūs, Brolis, Draugai 

ir Pažįstami.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Vakaras Trečiadienį
Tai bus galima atlikti atsi

lankant į vakarėlį. Žaidimo 
vakaras bunco ir kortų žaidi- 
vo vakaras trečiadienį, vasa
rio 21 d., Lietuvių Auditorijoj 
7 vai. vakaro. įžanga 35 centai 
ypatai.

Rengėjos.
Bus gražių dovanų po loši

mų bus užkanda. Rengia Lie- 
t\ivių Moterų Draugija “Ap- 
švieta”. Rengimo komisija su
sideda iš M. Zolpienės, A. Mis- 
čikaitienes, M. Schultz, U. Kat- 
kauskienes, M. Andžiulienės, 
K. Keturakienėš, A. Varnec- 
kienės, J. Plečkaitienės, Z. Pu- 
niškienės.
• Visos stengiasi, kad šis pa
rengimas duotų kuodaugiau- 
sia pelno. Tikietai randasi 
“Naujienose”, pas komisijų ir 
Apšvietos nares.

. —- M. Žalpienė.

ADOMAS SIRVIDAS

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
1180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 13 d., 5:42 vai. ry
to, 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Šiaulių apskr., 
Akmenės parap., Kunteikių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Marijoną, po tėvais 
Dijokaitę, dukterį Oną ir 
sūnų Juozapą, marčią Lucille, 
švogerį Vincentą ir švogerką 
Bronislavą Dijokus, ir jų šei
mą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas bus parvestas į na
mus ketvirtadienį, vasario 15 
d., ir bus pašarvotas namuo
se, 243 W. 110 Place, Rose- 
lande, tebiPullman 9260. Lai
dotuvės įvyks šeštad., vasario 
17 d., 9:30 vai. ryto iš namų 
į Visų Šventų parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo Sirvido 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Duktė, Sūnūs, Marti 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741!

Klausimas: Kur busime sek
madienį, vasario 18 dienų?

Atsakymas: P gi Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

Klausimas: O kas ten bus 
veikiama ?

Atsakymas: Yra statoma la
bai linksmas ir juokingas yei- 
kalas-komedija dviejų aktų, 
“Velnias ne boba”. O po loši
mo bus linksmas koncertas.

“Stebuklingas”
Taipgi bus stebuklingas mu- 

zikalis instrumentas-cimbolai, 
kuriuos gros panelė Evclyn 
Burbaitė. Tai instrumentas 
net Do'vido karaliaus psalmėse 
yra minimas:

“Garbinkite Viešpatį cimbo
lais?” tai yra kas nors nepa
prasto.

Klausimas: O kiek kainuos 
įžangos tikietai?

Atsakymas: Tiktai 40 centų!
šis vakaras yra rengiamas 

ne pelnui, o tik pasilinksminti. 
Norim, kad visiems butų pri
einama kaina, nes šį vakarą 
rengia darbininkai, tai yra so
cialistai, o ne kokie “privatiš- 
ki veikėjai”, kurie nori išnau
doti publiką ir pasipelnyti sa
vo naudai.

Klausimas: O ar bus šokiai 
po perstatymo?

Atsakymas: O taip, bus šo
kiai, ir prie labai geros orkes- 
tros, kurią parūpins G. Stepo- < navičius. Net ir patsai pasiža
dėjo groti. Į

“Bus Įdomus - - -”
Taigi, matote, kad šis pa

rengimas bus įvairus< visais at
žvilgiais, nes-'yra“’'deddmo8‘“di*- 
džiausios pastangos, kad butų 
užganėdinti visi, kas tik atsi
lankys į šį parengimą, o ypa
tingai jaunimas, kuris turės 
progos linksmai pasišokti.

Tiktai nesi vėluokite, nes lo
šimas prasidės lygiai 4 valan
dą po pietų. Bukite visi, — ir 
aš busiu.

A. K. Sargas.

A"... J . ..J.'J'V"

Diena Iš Dienos'
b................................................'.ę.l—.   II .—J

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicngoj)
John Masus, 30, su Sonja Ze*- 

linski, 26 , -
Jocob Paulinskas, 41, su

Ethel Skultiian, 31

leikalauja
• skiri)

Katie Brazzalle nuo John
John Brazzalle

—4---------- ---

Gavo
Perskiras

Adele Mosckus nuo Ignatz 
Mošckus

Mildred Mankus nuo Alvin 
Mankus.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

.. ........................................... I 11^

2-jų Metų Bizųio 
Sukaktis

T0WN OF LAKE. — Prieš 
dvejus metus,' būtent, vasario 
17-tą, p-le Angelą Simaniutė 
įsigijo nuosavų grožio salioną 
vadinamą x Angela’s Beauty 
Shoppc, ties 4645 S. Ashland 
Avė. O jau šį. šeštadienį, vasa
rio 17 d., ji minės dviejų aner 
tų biznio sukaktuves. «d

Iš Politikos 
Lauko
Cicero Nominacijų 
Rezultatai

/Antradienį Cicero balsuoto
jai nominavo sekamus kandi
datus savo miestelio valdvie- 
tėms:

Demokratai:
George Stedronsky į prezi

dentus;
Anton J. Krupicka į kler

kus;
Jerry Viterna į kolektorius;
Leo Itasperski į superviso- 

rius;
H. R. Schwarzcl į asesorius, 

ir
Edward Grisko į trustees.

Republikonai: '
Frank E. Svoboda į prezi

dentus;
John C. Stogfel į klerkus;
Jerry Dolezal į kolektorius;
Frank A. Marek į supervi- 

sorius, ir^
Frank J. Christenson į ase

sorius.
Cicerietis.

P-lė Angelą yra inteligentiš
ka ir geros nuotaikos lietuvai
te. —Jos DraSuįė;

' !_______________

^Lietuviškoj 
Teritorijoj*

T0WN OF"" LAKE. Jau 
kuris laikąs kaip : Joseph Be
nai tis dirba f pas Piyaronas 
Bros., 4622 So? Marshfield avė., 
už duonos pristatytoją. Jo teri
torija randasi u Brighton Park 
kolonijoj, kur gyvena daugu
moj lietuviai, r * kuriems Juoza
pas kasdien pristato baltų ar 
ruginę lietuviškų duoną.

Kostu meris.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

A. A. JOSEPHINE GUDIENĖ
Vasario 16, sukako vieni me

tai, kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano brangi žmona, 
dukrelės 
palikdama 
me vyrą 
Josephine, 
Stanislovą 
skus, o Lietuvoje senus tė
velius, brolį ir seserį ir jų šei
mynas ir daug kitų giminių 
ir draugų.

Nuo jos mirimo dienos mu
sų namas tebėra apgaubtas 
liudėsio šydu. Kol gyvi busi
me niekados jos neužmirši
me.

šiai liūdnai atminčiai pa
minėjimui bus laikomos gei
dulingos Šv. Mišios, šeštadie
nį, Vasario 17 d., 1940. 8:00 
vai. ryto, Nekalto Prasidėji
mo Pan. Šv. bažnyčioje, Brig- 
hton Parke.

Prašome visas gimines, 
draugus ir pažįstamus daly-

mylima motinėlė, 
dideliame nuliudi- 

Pranciškų, dukterį 
brolį ir brolienę 

ir Kotriną Kazlau-

vautį pamaldose ir pasimelsti už jos sielą. O po gedulingų pamal
dų prašome visas gimines, draugus ir pažįstamus susirinkti musų 
namuose, adresu 4601 So. Rookwell SL, kur bus laikoma gedulin
gi pietus. Nubudę liekame:

VYRAS PRANCUŠKUS, DUKTĖ JOSEPHINE IR GIMINĖS.

> NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI j
*, PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA )

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
«*THE HOME OF FINE FURNITURE** SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

A. A. I
VALERIJONAS LAT VENAS 

gyveno 732 So. Kostner avė. Į
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 12 d., 11:30 valandą 
vakaro, 1940 m., sulaukęs pu- B 
sės amž., gimęs Lietuvoj, Bir
žų apskr., Vabalninku parap., 
Cypkėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Victoria, 3 dukteris: 
Lucille, Pauline ir Frances; 
žentą Juozą Jankų, anūkę Ru- 
thie, seserį Francišką ir švo
gerį Albiną ir 2 sūnėnus — 
Ernie ir Albert Petronis, bro
lio dukterį ir jos vyrą Stasę 
ir Povilą Vaivadą, 2 pusbro-^ 
liūs: Joną Keliotį ir Antaną 
Audicką ir jų šeimynas, pus
seserę Oną Valiunieąę ir jos 
vyrą, dėdienę ** Kotriną Užu- 
balienę, jos šeimą ir daug ki
tų giminių. Lietuvoje paliko 
2 brolius: kun. Jurgį Latvė- 
ną, Kaune ir Alexandrą, se
serį Stanislavą, brolienę Gra
sę Latvėnus ir sūnėną Vy
tautą ir gimines.

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Dr-jos ir SLA kp. Cicero j

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
4050 W. Harrison St. Laido
tuvės įvyks penktadieni, va
sario 16 d., 8:00 vai. ryto iš 
kopi. į šv. Antano parap. baž- B 
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Rockford, Ilk kapines. B

Visi a. a. Valerijono Latvė- B 
no giminės, draugai ir pažįs- L 
tami esat nuoširdžiai kviečia- ■ 
mi dalyvauti laidotuvėse ar
ba. jei neleidžia aplinkybės, M 
tai nors pamaldose .bažnyčioj 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sesuo ir | 

kitos Giminės. B
Laid. Dir. Antanas Petkus, | 

Tel. CICERO 2109.

Pasiruošė Paminėti 
Vardadienį

T0WN OF LAKE. — Kaip 
žinia, vasario , 16-tą išpuola Ju
lijonų diena. Bižnierė Julijona 
Markovienė, 4437 S. Wood S t., 
savo vardadienį žada šauniai 
paminėti. Minėjimas įvyks Ju
lijonų išvakarėse, būtent, vasa
rio 15 d.

Ji yra draugingo ir linksmo 
budo moteris. Draugai ir kosiu- 
meriai skaitlingai ją pasveikins 
ir pagerbs momento proga.

Kostumeris.

CLASSIFIED AE S. ’
----------------- .. . - .

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA OPERATORIŲ 
Singer siuvamom mašinom siūti 
slacks ir džaketus, turi būti paty
rusios, geras mokestis. Vivi Sports 
Wear, 229 So. Market, 10 aukštas.

@ Laikraščiui einant į spaudą 
gauta žinia, kad koroneriu bu
vo išrinktas A. J. Brody.

Stengiasi Įstatyti 
A. G. Kumskį Į 
Koronerius

Delegacija Pas Merą.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

REIKALINGA MOTINAI pagel- 
bininkė, ne žydų šeima, būti, nėra 
skalbimo, padėti virti, liudymaš, 
$7.00. Geiman. Sheldrake 2647.

SUSIRINKIMAI

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

iyra naudingos.

MARIJONA KUCHINSKAS, 
po tėvais Mališauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 12 d., 11:10 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Vištyčio m., Suvalkų ap.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą, 3 sūnūs, Pran
ciškų, Petrą, Juozapą ir jų 
Šeimą, 2 dukteris Oną Kaspa- 
rienę ir jos šeimą, Rozaliją 
Radavičienę ir jos šeimą, se
serį Emiliją Molisus ir jos 
šeimą ir gimines..

Kūnas pašarvotas 1625 So« 
49th Ct., Cicero. Tel. Cicero 
443 W. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, vasario 17 d., 9 vai. 
ryto iš namų į Mary Queen 
of Haven parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į kapines.

Visi a. a. Marijonos Kuchin- 
skas giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, 3 Sunai, Dukterys irr 

Giminės.
Laid. Dir. A., Petkus, Tel. 

CICERO 2109.

IEŠKAU INTELIGENTIŠKO VY
RO apsivedimui ne jaunesnio 48 
metų, kad butų biznierius, ar gerą 
darbą turėtų. Esu pasiturinti mo
teris ir turiu gerą vardą žmonyse. 
Beturčiai nerašinėkite. Box 1175 
1739 So. Halsted St.

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.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO narių susi
rinkimas įvyks vasario 15 d. svetai
nėj 3600 W. North Avė. 8 vai. vak. 
Bus svarbus pasitarimas. —Valdyba

Lietuviai demokratai nori 
įstatyti Al G. Kumskį į Cook 
apskričio koronerius. Toj vie
toj pasidarė vakancija, nes 
pereitų pirmadienį staiga pa
sinėrė buvęs, .koroneris Frank 
-J.. WąĮsŲN(,.hP

Užvakar vakare pas merų 
Kelly lankėsi lietuvių delega
cija su prašymu koronerio 
vieton paskirti Kumskį, kuris 
dabar užima South Parkų 
viršininko vietą.

Lietuviams butų pliusas, jei
gu jų žmogus patektų į tų 
vietų, bet šansų tam yra m a- 
v • zai.

Kandidatų į koronerius yra 
daug, ir paskyrimų gaus tas, 
kuris atneš balandžio 9 d., no
minacijos ir lapkričio rinki
mams daugiausia balsų. O ei
nant tautomis, daugiausia bal
sų Chicagoj turi lenkai, vo
kiečiai ir airiai.

Kiti Kandidatai
Stipriausias kandidatas, ku

rį partija rekomendavo Cook 
apskričio tarybai, yra lenkas, 
Anthony Prusinski, vyriausias 
velionio Walsh pagelbininkas. 
Tarp kitų kandidatų figūruo
ja Dr. Ole Nelson, Cook aps
kričio ligoninės viršininko pa- 
gelbininkas, John A. S. Szum- 
narski, kommitteemanas iš 35- 
to wardo, Richard Froelich, 
committemanas iš 15-to wardo, 
legislaturos atstovas Carmen 
Vacco ir Christ A. Jcnscn.

Kaltina Elektros 
Reikmenų Firmas, 
Uniją Monopoliu

Federalė grand džiurė vakar 
apkaltino monopoliu penkias 
Chicagos firmas, gaminančias 
elektros reikmenas, daugiausia 
šviesas, ir Brotherhood of Elec-* 
trical Workers unijos 134-tą 
lokalų.

Unija ir firmos buk turi 
taip suvaržiusios reikmenų 
biznį, kad firmos už Chicagos 
negali su chicagiškemis kon
kuruoti.

Kartu su firmomis džiure 
apkaltino unijos biznio agentą 
Mike J. Boyle, jo asistentus, 
if firmų viršininkus.

IEŠKAU VINCENTO ŽIOGO 
šlapakių kaimo, Joniškio parapi
jos, Šiaulių apskričio. Viktorija čie- 
paičiutė, 2153 West 24th St., Chi- 
cago, III.

Ruošiasi Rinkimams 
Atmetė Vieną Laiš
ką, Priėmė Kitą

Iš Lith. National Democratic 
Kliubo darbuotės

LithuUnian National Demo
cratic Club mėnesinis posėdis 
įvyko pereito penktadienio va
kare, lygiai 8 vai. vakare, 3938 
W. 63rd PI. Narių atsilankė 
vidutiniškai. Posėdį atidarė 
pirmininkas Chas. Šlepetis. Prie 
kliubo prisirašė naujas narys, 
advokatas C. P. Kai, ir akty
viai dalyvavo diskusijose. Bu
vo skaitytas laiškas iš Chica
gos Civic Federation, kuriame 
kvietė kliubiečius dalyvauti jų 
rengiamame “bunco party”.

bllUATlUN IVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO UŽ BARTEN- 
DERį; esu patyręs, teisingas ir ne- 
pijokas. 4707 So. Halsted St. Tel. 
Boulevard 0014.

EURJNISIIED ROOMS —TO RENT 
GyvenimuiKambariai

RENDAI MIEGKAMBARYS ir 
virtuvė dviem žmonėms arba vie
nam, fornišiuoti, patiems virtis. 
827 W. 34 Place pirmas aukštas, 
užpakaly.

FŪŪ KEjN'I'—US 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.

BUbUsESS (JHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
Kampinis namas. Klauskite Mrs. 
Putz, 1725 W. 63rd St. Hemlock

REAL ES T ATE FOR SALE 
N amai-Žeme Pardavimui

PARDAVIMUI ARBA mainymui 
kampinis namas. Dabar yra ta- 
vern. Trumpas lysas. Gera vieta 
bizniui su 2 flatais viršui. Kreipki
tės pas savininką ant 2-rų lubų iš 
fronto. Savininką rasite visada iki 
pietų arba vakare po 6-šių. Antra
šas 6600 So. Morgan St.

“Nieko gero nenuveikė”
Po trumpų diskusijų kliubic- 

čiai atmetė užkvietimą, kadan
gi pasirodė, kad minėtoji fede
racija nėra nieko naudingo nu
veikusi.

Vėliau skaitytas antras laiš
kas nuo advokato Olio, kuria
me prašo kliubo paramos atei
nančiuose rinkimuose.

Indorsavo kandidatūrų
Šis paskutinis laiškas irgi su

kėlė nemažai diskusijų, ir pa
siginčiję, kliubiečiai nutarė 
vienbalsiai remti advokatą Olį. 
Jis kandidatuoja į teisėjus re- 
publikonų sąraše.

Kadangi kliube priskaitoma 
apie 400 narių, o tik mažuma 
dalyvavo posėdyje, tai šiuomi 
pranešu nedalyvavusiems ką 
kliubas nutarė. Čia reikia pažy
mėti, kad advokatas Kai gana 
gerų sumanymų suteikė kliu- 
bui, ir naudingų patarimų, ir 
dalyvavo diskusijose iki pat po
sėdžio pabaigos.

Rengia piknikų
Kliubiečiai rengia pikniką 26 

dieną gegužes, prieš Tautiškas 
kapines. Manoma sutraukti ne
mažai publikos.

Korespondentas.

Policistas Belsky 
Gavo Dovaną

Policistas Jonas Belsky ga
li pasididžiuoti. Vakar jis ga
vo $40 dovaną iš Parkų dis- 
trikto, kuriam tarnauja, už 
drąsą tarnyboj ir vagilių su
ėmimą. Pinigines dovanas ga
vo ir keli kiti policistai, viso 
apie $600.

Sprendžiant iš pavardės p. 
Belsky (taipgi rašosi Belskey) 
gali būti lietuvis. Jeigu taip — 
buk pasveikintas!

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
SOKOLU SALEJE

2343 SO. KEDZ1E AVĖ.

PAJAMINGAS aukšto frei- 
mo 2-flatis, 5 po 3 kambarius, kar
štu vandeniu išldomas. $4500.00.— 
Pensacola 3611.

PARSIDUODA 8 FLATŲ MŪRI
NIS NAMAS,— rendos neša $2772 
į rpęfys. Kaina $8950.00. Garu Šil
domas, kampinis namas. Reikia 
įnešti $1000.00, o likusius po $67.50 
mėnesiui. Priskaitant A'h nuošimčio 
ir taksai. Taipgi mūrinis namas: 
storas, kambariai užpakaly ir fia
las viršuj, karštu vandeniu apšįŲ 
domas, 2 karų garažas. Kaina — 
$3,000.00. šie namai tai tikri bar- 
genai.

CHARLES URNICH, 
2500 Wst 63rd Street, 

Tel. Prospect 6025.

FARMS—TO RENT—WANTED

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

FVK1\1TLRE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Jtaišai Pardavimui
PARDAVIMUI ALIEJINIS PE 

ČIUS, vieną žiemą vartotas ir 35 
galionai aliejaus. 1153 West 101 St 
Saukti 6 vai. vakare, sekmadienį 
visą dieną.

MHOLESALE 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.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kas diena. . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostnmer|, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
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 arbaat- 
veždami:

C A Na! 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m
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SVĘSKIItf LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES SUKAKTUVES RYTOJ!

AUDITORIJOJE!
Kalbės Suomijos Konsulas E. A. Forsber

gas, Dainuos Suomių Choras
► v

Pradžia 7:30 Vai. Vakare. Įžanga—10 Centų

Narsus Lietuvos kaimynai rytoj kartu su Ch’cagos 
lietuviais švęs 22-tras Lietuvos Nepriklausomybes Sukak“ 
tuves.

Tie narsus kaimynai, kurie dabar stebina visą pa
saulį — tai SUOMIAI. 

» /

Nepriklausomybės minėjime, kuris rytoj įvyksta Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, kalbės Suomijos konsulas 
Chicagoj Mr. Elmer A. Forsbergas, taipgi dainuos žy
miausias suomių choras Amerikoj.

DAUG SKAITOM LAIKRAščIUUOSE ...
Daug skaitom laikraščiuose apie Suomiją, skaitom 

apie jos mušius su rusais, skaitom apie pergales ir gal
vojam: Argi tai teisybė? Argi ištikro suomiai taip stip
riai laikosi prieš daug didesnį, daug galingesnį, tiesiog 
milžinišką priešą?

Rytoj Auditorijoj išgirsime pačių suomių nuomonę 
apie tai.

Mr. Forsbergas išaiškins kodėl Suomija kariauja su 
rusais, kaip kariauja, ir ar ilgai galės atsilaikyti.
i RIŠASI SU LIETUVA.

Jis taipgi išaiškins kaip šie kruvini suomių ir rusų 
mūšiai rišasi su Lietuva ir kokia bus Lietuvos ateitis, 
suomių akimis žiūrint, kai Suomija galiau bus sutriuš
kinta ar kai Rusija atšauks karą ir savo armijas iš
trauks.

Niekas neabejoja, kad ir Lietuvos ateitis rišasi su 
tuo kraujo liejimu, kuris dabar vyksta prie Suomijos 
Mannerheimo tvirtovių,-* ir kituose frontuose. Vieniems 
tie ryšiai atrodo labai tamprus ir artimi, kitiems — gal 
tolimi. Bet tie ryšiai yra, tad išgirskime ką apie tai pasa
kys vienas iš žymiausių suomių Chicagoj — Mr. E. A. 
Forsbergas.

... FINLANDIA ...
f

šiose iškilmėse Auditorijoje mes lietuviai taipgi išgir
sime minėtą Suomių Chorą. Jis bene pirmą kartą pasiro
dys lietuviams. Jo suomiai dainininkai mums suomiškai 
padainuos tik vieną dainą, gal gražiausią ir įspūdingiau
sią dainą išėjusią iš Suomijos — tai jų kompozitoriaus 
parašytą kurinį “FINLANDIA”.

Ta daina ne vien žodžiais.... bet ir savo gaidomis nu
pasakoja Suomijos gamtą — krašto nesuskaitomus eže
rus, šaltas, ledingas dykumas ir nepereinamus, tankius 
miškus, kur dabar eina mūšiai.

Ta dainą nupasakoja kaip suomis myli tą savo kraš
tą, kad ir nederlingą, ir šaltą ir niūrų. Ta daina pasako 
kaip suomis savo šaltoj žemėj neieško aukso, nes žino, 
kad jo ten nėra, bet savo prakaitą, savo darbą į ją įdė
damas išgauna iš jos duonos kąsnį ilgoms ir tamsioms 
žiemoms naktims, kurios leidžia saulei pasirodyti tik ke
turioms trumpoms valandoms kas parą. Tai daina, kuri 
pasako kas yra suomis ir kas yra Suomija.

BUKIM VISI AUDITORIJOJE!
A— - • '

Viso pasaulio akys dabar nukreiptos į Suomiją, ir 
mums lietuviams bus smagu jų dainuojančius atstovus ir 
jų valdžios atstovą turėti savo Nepriklausomybės iškil
mėse.

CIO. ir Armour
< V r ; *•*

Susitarė Dėl Sa- 
lygų Darbininkams
Algos Tos Pačios, Bet Prapla

tino Kita® Teises
Armour and Company ir C. 

I. O. Skerdyklų unija galiau 
susitarė po ginčo, kuris už* 
truko kelis mėnesius, vos ne
priėjo prie streiko ir reikala
vo dviejų balsavimų darbi
ninkų tarpe.

Abi puses taipgi pasirašė 
pareiškimų, kuriame yra iš
vardinami visi v susitarimo 
punktai. Tai nėra tikrenybėj 
sutartis, bet daugiau derybų 
“protokolas”-“rekordas”, kuris 
tarnaus kaipo pamatas firmos 
ir unijos santykių nustatymui.

Prailgino Atostogų Laiką.
Pagal tą derybų rekordą ar 

protokpLj, <lar|l^i renk am s al
gos palieka los pačios, kokios 
buvo ikišiol. Bet bendrovė su
tiko praplatinti senioriteto tei
ses ir jų prisilaikyti ir tada, 
tada darbai sumažėja. Bend
rovė taipgi sutiko prailginti 
atostogų laiką nuo balandžio 
1-nios iki spalių 31-mos.

Toliau, bendrovė garantavo 
)ent 32-vi valandas darbo 
darbininkams ir už toki va
landų skaičių mokės algą.

Unija ir bendrovė taipgi su
darė planą sprendimui tarpu
savio ginčų taipgi ginčų ir 
skundų iš darbininkų pusės.

Šis susitarimas apima 7,000 
Armour darbininkų Chicagoj.

Vau A. Billner, unijos vir
šininkas, paskelbė, kad pasira
šys dar 13 panašių susitarimų 
Armour and Company sky
riuose už Chicagos.

/

Lietuvos NeprikL 
Dienoje — Vas. 16 — 
Konsul. Uždarytas

Turintieji Konsulate kokius 
nors biznio reikalus, sutvarky
kite juos kitomis dienomis.

Iš priežasties tarptautinės 
padėties ir daugelio vietinių pa
rengimų Lietuvos Nepriklauso
mybės Dienoje Lietuvos Konsu
late formalaus priėmimo tą 
dieną — vasario 16 — nebus — 
bus tik kuklus sveikintojų pri
ėmimas ir jų į atitinkamą kny
gą įregistravimas.

Tad, kuriems' laikas ir aplin
kybės leis, prašomi savo vizitus 
Konsului ir Poniai Daužvar- 
džiams padaryti ir sveikinimus 
Lietuvai sudęti tarpe 2 ir 4 va
landų po pietų, vasario 16-tą, 
Konsulato patalpose, 100 East 
Bellevue PI.

Bukime visi rytoj Chicagos Lietuvių Auditori’oj. Ne- 
praleiskime šios progos iškilmingai paminėti savo gimti
nės Lietuvos laisves šventę kartu su svečiais, kurie su 
musų broliais ir seserimis -anoj pusei vandenyno visuo
met labai artimai draugavo ir didelėj santaikoj gyvena.

KALBĖS DR. GRIGAITIS
t ' .

Iškilmėse taipgi pakviestas dalyvauti Lietuvos kon
sulas, P. Daužvardis. Kalbės “Naujienų” vyriausias re
daktorius, Dr. P. Grigaitis, ir dainuos keli soUstai bei 
chorai. Tarp jų bus STASYS RIMKUS, JADVYGA GRI
GAITĖ ir BIRUTĖ, taipgi “PIRMYN” Choras.

/

Pradžia — 7:30 vakare.
Įžanga — tik 10 centų!
Rengia — Komitetas Vilniaus Kraštui šelpti.
Visas Pelnas — Vilniaus lietuviams.
Lietuviai! Kuoskaitlingiausiai dalyvaukime šiose iš

kilmėse! Užpildykime kiekviehą Lietuvių Auditorijos 
kampelį .

ŠVĘSKIM LIETUVOS LAISVĖS SUKAKTUVES, 
VASARIO 16-tos ŠVENTĘ, VASARIO 16-tą DIENĄ! 
RYTOJ! VILNIETIS

NEW SALEM, ILL. — John W. Gelerman priima priesaiką kaipo pašto 
viršininkas. Jis užima tą vietą, iš kurios prieš 104 melus pasitraukė Abraham 
Lincoln. Ceremonijas atlieka James Farley (po dešinei).

NAUJIENOS, Chfeajgo, m.

22 Metų Lietuvos 
Nepriklausomybes 
Iškilmės
Rytoj, Lietuvių Auditorijoj;

Dalyvaus nepaprasti svečiai 
>— SUOMIŲ CHORAS ‘ IR 
SUOMIŲ KONSULAS.

Tai dar pirmu sykiu Chica- 
goš lietuvių istorijoj, kad suo
miai atsilanko pas lietuvius. O 
ypatingai šiuo la&u, kuomet 
jų tauta desperatiškai kovoja 
už savo laisvę ir gyvybę.

Lietuviams, susirinkusiems į 
Chicagos Lietuvių Auditoriją, 
bus tikras malonumas pama
tyti ir pasveikinti suomius už 
jų tautiečių tekį neišpasakytą 
drąsumą ir narsumą, kovoje su 
žiauriu užpuoliku — Rusija.

šias iškilmes rengia KOMI
TETAS VILNIAUS KRAŠTUI 
ŠELPTI. Visas Šio vakaro pel
nas ir aukos bus perduotos Vil
niaus kraštui šelpti.

Komitetas taip yra sutvar
kęs savo kontrolę, kad nei cen
tas negali nueiti kur į šaTį, bet 
eina ten, kur yra tikrai skir
ta.

Taigi, penktadien’o vakare, 
vasario 16 dieną, kviečiame at
silankyti į šį nepaprastą lietu
vių šventę. Programas yra su
ruoštas rūpestingai ir kiekvie
nas atsilankęs, turės netik ma
lonumo, bet sykiu prisidės prie 
sušelpimo Vilniaus krašto gy
ventojų. • A. Z.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES <.
Įvažiavo į IldtJled Gatvekarį

• Prie 50-toSfir Halsted su
sidarė didelis trpkas ir “traile- 
ris” su galvekąriu, kuriame 
buvo apie 30 pasažierių. W. 
P. A. darbininkas^ Paul Pas- 
ąuarella, nuo 11419 Harvard 
avenue, buvo sunkokai sužeis
tas, bet kiti keleiviai išliko 
sveiki.

© Prie Randolph ir VVabash 
gatvių automobilis suvažinėjo 
ir sunkiai. Sužeidė D-rą Shel- 
don Peck, 108 N. State St. Jis 
yra 68 metų amžiaus.

Nori Ir Republiko- 
nu Konvencijos 
Chicagai

Vakar i Washingtoną išva
žiavo meras Kelly ir grupė ki
tų valdininkų meškerioti repu- 
blikonų partijos konvencijos 
Chicagai. Penktadienį tos par
tijos vadai laikys konferenciją 
ir galutinai nutars kur laikyti

Buvęs Town of Lake 
Bankas Išmoka 
$164,488

Naujas 5% Dividendas 
Depozitoriams. 1

•> ♦

Buvusio Town of Lake ban
ko, Peoplcs National Bank 
and Trust C o.) netrukus išmo
kės savo depozitoriams $164,- 
488.

Tas bankas buvo po tedera
te priežiūra, todėl jo likvida
vimo reikalus tvarko federalė 
valdžia. Receiveriu yra George 
D. Crovvlcy. •

Jisai vakar paskelbė žinią 
apie išmokėjimą. Pinigai at
stovauja 5% dividendą.

Bankas praeityj atmokėjo 
58% uždarytų pinigų, tokiu 
budu su nauju 5% dividendų 
depozitoriai bus atgavę 63 
centus nuo dolerio.

--------—1 ....... .

Žmogui Reikia 
Valgyti

Kad Ir šaltas Bulves
Vakar rytą 19 metų Roy 

Perkins susirado plytgalį, iš
mušė langą restorane, prie 45 
Norlh Wells Street, ir susira
dęs šaltų bulvių pradėjo jas 
noriai valgyti. Nebuvo valgęs 
per ilgą laiką.

Policija ten jį užklupo ir su
ėmė. Perkins pasipasakojo, kad 
jis Chicagon atvyko iŠ Brain- 
tree, Mass., ieškodamas darbo. 
Turėjo tik $10. Pinigai greitai 
išėjo. Jis turėjo nakvoti gelž- 
kelių stotyse, o valgyklose be 
pinigų valgyti neduoda — bet 
juk žmogus turi valgyti. Todėl 
jis ir pavartojo plytgalį, kad 
gauti nors šaltų bulvių.

Jeigu Pamiršot 
Sveikinimą 
Pasiųsti.. .•

Vakar buvo Valanline Die
na. Jeigu pamiršot savo myli
mąja! pasiųsti atvirutę su šir
dim ir meiliais žodžiais, ne- 

! nusiminkite. Nųsivežkite ją į 
Garfield Parko gėlių konser
vatoriją. Ten parodai išstatyta 
didžiulė iš rožių ir kilų gėlių 
sudaryta širdis. Ten prie tos 
širdies galėsite jai pakuždėti 
ką žadėjot sakyti atvirutėj.

Paroda tęsis iki pirmadie
nio. Konservatorija atdara 
nuo 8 ryto iki 5-kių vakaro.

Rengiasi “Motinų 
Dienai”, Vilniaus 
Lietuvius Sušelpti
Iš Lietuvių Moterų Piliečių 

Lygos Veikimo

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
gos metinis susirinkimas įvy
ko sausio 31 d., Sandaros svet. 
Dalyvavo skaitlingas būrelis 
narių. Bunco rengimo komisi
ja pranešė, kad pelno padarę 
apie $10.00. Buvo nutarta ap
lankyti šv. Vincento prieglau
dą, kur randasi daugiausia pa
mestinukai.

Vizitas įvyks šiandien, vasa
rio 15 d., 2 vai. po pietų. .

Vilniaus Naudai
Nutarta rengti Bunco, kovo 

10 d., Wodmano svet., ir pusę 
pelno skirti Vilniaus Nukentė- 
jusiems, taipgi rengti vakarė
lį “Motinų Dienai” paminėti.

Šiame vakarėlyj bus išleista 
ant knygučių Cedar Chest. Pra
šome narių pasistengti knygu
tes išplatinti plačiai.

Valdyba

konvenciją ir nominuoti kan
didato į prezidentus.

Demokratai jau pasirinko 
Chicagos miestą savo konven
cijai.

Buvo renkama valdyba 1940 
m. Pirmininkė išrinkta, M. Zol- 
pienė; 1-ma vice-pirm. — A. 
Warneckienė; 2-ra vice-pirm. 
—J. Zvibas; Prot. raštininkė 
—S. Wodmonaitč; Finansų raš
tininkė—A. Janušauskienė; Iž
dininkė — R. Mazeliauskienė; 
Kasos globėjos—M. Puidokie
nė, M. Schultzienė; maršalka 
—V. Orečienė; Direktorės—O. 
Yuknienė, P. Buožienė, R. Ba
rauskienė, M. Bartkienė, J. 
Lawrence, P. Yuškiene, M. 
Kriščiunienė, A. Phillips, E. 
Grigas, L. Višniauskienė, M. 
Zubavičienė ir F. Spirikavičie- 
nė.

Pagerbė Pirmininkę
Po susirinkimo buvo patiek

ta arbatėlė. Geriant ir pasikal
bant, B. Mazeliauskienė prabi
lo, kad ji norinti pranešti, jog 
šiame arbatėlės pokilyj, svei
kina musų pirmininkę^ M. Zol- 
pienę, jos 25 metų vedybos 
proga, nes tai pirmas susirin
kimas nuo lapkričio posėdžio.

Su linkėjimais ji paprašė S. 
Wodmonaitės, Lygos vardu 
įteikti dovanėlę. Po to visos 
dalyvavusios narės sudėjo lin
kėjimus pirmininkei sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

M. Zolpienė buvo labai nu
stebinta, ir labai dėkojo Lygos 
narėms už dovaną ir linkėji
mus. Po arbatėles narės išsi
skirstė labai pakilusiame upe.

S. Wodmonaitė, 
Korespondentė.

Prasidėjo Traktorių 
Dirbtuves Streiko 
Balsavimai

Užtruks iki Šeštadienio

Vakar Farm Eąuipment Or- 
ganizing Committee raštinėj, 
prie Leavitt. street, prasidėjo 
McCormicko traktorių dirb
tuvės darbininkų balsavimai 
streiko reikalu.

Unija autorizavo balsavi
mus po to kai paįro derybos 
su bendrove dėl algų pakėli
mo.

Balsavimai užtruks iki 9 va
landos, šeštadienį vakarą. Dir
btuvėj dirba apie 4,000 darbi
ninkų.

Labai Atpigo 
Kiaušiniai

Chicagos urmo rinkoj vakar 
ir užvakar staiga ėmė kristi 
kiaušinių kainos. Kai kurios 
rųšys atpigo net 5^ centu.

Urmo rinkoj geros rūšies 
kiaušiniai parsidavė už 19Hc 
iki 21 cento tuzinas.

Ketvirtad., vasario 15, 1940

VAKAR CHICAGOJE
• George Jordan, 8512 Dante 

Street, nebuvo apsiginklavęs, 
bet drąsos jam netruko. Vakar 
jisai pats vienas suėmė du jau
nus vagilius, kurie buvo įsibro
vę j jo namus. Truputį pyko, 
kad ir trečiojo nesučiupo. Su
imtieji yra 24 metų Michael 
Cooney, 6256 Ccttage G rovė 
avenue, ir 19 metų Lee Austin, 
iš Henrietta, Oklahoma.

• Chicagos policija ieško 
penkių kalinių, kurie užvakar 
pabėgo iš Manteno proto ligų 
ligoninės: John McGoldrick, 
6125 Kenwood; George Wil- 
liams, 1239 Argyle; Anlhony 
Spola, 907 Aberdeen; Robert 
Taylor, 1047 W. 14th st., ir 
Russell Crumt, 4641 Langley 
avenue.

• Policijos ir ugniagesių de
partamentai tyrinėja gaisrą, 
kuris užvakar vakare beveik 
sunaikino Main Teatrą, 4815 
Armitage avenue, padarydamas 
apie $15,000 nuostolių. Pub i- 
kos viduj nebuvo. Filmas kurį 
teatras ruošėsi rodyti tą vaka
rą buvo užvardintas “Little 
Accident”.

© Nuo gasolino dujų pasi
mirė 39 metų George Orr, 402’J 
W. Monroe Street. Kūnas bu
vo atrastas garaže. Automobi
lio motoras tebeėjo.

• 41 metų Miss Catherine 
Loftus, 701 N. Michigan avė., 
užsimušė iššokusi iš trečio auk
što lango Mercy ligoninėje. Ji 
sirgo plaučių liga.

• Antru kartu dviejų mė
nesių begyj vakar užsidegė ke
turių aukštų namas ties 222 
N. Stale street. Ugniagesiai 
spėja, kad namą padegė pra
eivis, neatsargiai numetęs deg
tuką.

• Republikohas iš Evansto- 
no Ral|ih E. Church paskelbę; 
kad jisai kandidatuoja i Illi
nois valstijos senatorius. Jisai 
dabar yra kongreso atstovų bu
to narys iš Evanstono (10-to) 
kongresinio distrikto. Republi- 
konai turi kelis kandidatus se
natoriaus vietai, C. Wayland 
Brooks, buvusį kandidatą į gu
bernatorius, ir dar kelis.

O Turtingas plieno fabrikan
tas, George Herbert Jonės, da
vė $3,000,000 auką Wesley 
Memorial ligoninei naujai ligo
ninės sekcijai pastatyti. Ligo
ninę operuoja Northvvestern 
universitetas.

• Suomijos šelpimo Fondas 
Chicagoj skelbia, kad ikišiol 
surinko $108,500 aukomis ir 
įplaukomis iš parengimų. Keli 
teatrai Chicagoj rengia specia
lius vaidinimus, kurių pelną 
taipgi skiria suomių šelpimui.

• Skautų organizacija Chi
cagoj vakar paskelbė, kad ban
dys surinkti $100,000 aukomis 
savo darbuotes finansavimui 
1940 metais. Skautų Chicagoj 
yra apie 24,000.

• Vakar Chicagoj lankėsi 
garsus Kanados gydytojas, Dr. 
Allan Rcy Dafoe. Jisai pagar
sėjo kaipo globėjas ir gydy
tojas Dionne penktinukių, ku
rios jau yra išaugusios į gra
žias, sveikas mergaites.

• Bedirbdamas chirurgijos 
laboratorijoj, Loyola universi
tete, pasimirė 39 metų Dr. Ru- 
dolph Kronfeld. Studentai at
rado jo kūną ant grindų. Jis 
buvo universiteto dentisterijos 
fakulteto profesorius.
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Garsinkites “N-nose”




